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APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta o diagnóstico do Plano de Mobilidade de Canoinhas, a 

partir dos dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos aéreas, planos municipais, 

legislações vigentes (decretos, leis, portarias, etc.) e nos levantamentos realizadas em 

campo pela consultoria. 

Tais informações, levantadas e sistematizadas, servem aqui como subsídio para 

o presente diagnóstico, que consiste em uma descrição minuciosa do estado atual de 

todos os aspectos que podem influenciar na mobilidade de Canoinhas. Portanto, estão 

aqui mapeadas e descritas todas as vertentes que compõem o sistema de mobilidade 

do município. 

Os procedimentos de levantamento de informações são definidos com o fim de 

estabelecer com clareza o comportamento na circulação viária, operação do transporte 

coletivo, condições de ciclomobilidade e de caminhabilidade, entre outros. Para 

caracterização adequada do sistema de transporte, são realizadas pesquisas amostrais 

de períodos típicos de demanda. 

O presente documento está estruturado em três escalas: contexto regional, 

municipal e intra-urbano e tem como objetivo possibilitar a compreensão dos 

mecanismos gerais que incidem sobre todos os modos de deslocamento, suas 

respectivas sinergias com o ordenamento do território, o ambiente, o espaço público e 

os aspectos econômicos.  

 

Canoinhas, agosto de 2019. 
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1 ABORDAGEM GERAL  

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu diretrizes 

gerais da política urbana. O referido estatuto não tratou especificamente sobre o tema 

“mobilidade urbana”, porém determinou que municípios com mais de 500 mil 

habitantes devem elaborar um plano de transporte urbano integrado, compatível com 

seu Plano Diretor ou nele inserido, conforme disposto no Parágrafo 2º do Inciso VI do 

Art. 41.  

No Brasil, o marco legal para o desenvolvimento da mobilidade no país foi 

através da sanção da Lei Federal nº 12.587, no dia 03 de janeiro de 2012, que instituiu 

as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. No seu Artigo 5º, apresentou 

os princípios dessa política: 

 
I - Acessibilidade universal. 
II - Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais. 
III - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. 
IV - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
urbano. 
V - Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
VI - Segurança nos deslocamentos das pessoas. 
VII - Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços. 
VIII - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 
IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

 

Para atender a esses princípios, as seguintes diretrizes devem ser respeitadas: 

 
I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas 
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão 
do uso do solo no âmbito dos entes federativos. 
II - Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado. 
III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano. 
IV - Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. 
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V - Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes. 
VI - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. 
VII - Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com 
outros países sobre a linha divisória internacional. 
VIII - Garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público 
coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade 
e a modicidade tarifária do serviço (Artigo 6º da Lei Federal nº 12.587/2012) 
 

A Lei Federal nº 12.587/2012, no seu artigo 7º, determinou os objetivos da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, conforme seguem:  

 
I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social.  
II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais. 
III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 
refere à acessibilidade e à mobilidade. 
IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades. 
V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 

Pode-se afirmar que o Plano de Mobilidade é uma lei municipal que tem por 

objetivo integrar o planejamento urbano, o transporte e o trânsito, respeitando os 

princípios de inclusão e de sustentabilidade. Nesse aspecto, o Plano Municipal de 

Mobilidade de Canoinhas deve ser pautado com base nos princípios, diretrizes e 

objetivos propostos na Lei Federal nº 12.587/2012, descritos anteriormente. Para isso, 

primeiramente, é importante entender o conceito de mobilidade e seus 

“componentes”, expostos a seguir: 

 CONCEITOS 

De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, a mobilidade urbana pode ser 

entendida como “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano” (art. 4, inciso II). Em poucas palavras, a mobilidade vai além da 

facilidade de deslocamento de pessoas e cargas, mas também compreende a 
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organização e a ocupação da cidade da melhor forma possível com o objetivo de garantir 

o acesso da população em todo o território municipal.   

Com relação à ocupação e organização da cidade, é importante considerar que 

as políticas do uso do solo podem determinar a demanda dos deslocamentos, uma vez 

que através do zoneamento são definidas as áreas de interesse residencial, comercial, 

de lazer e industrial. Estas exercem grande influência sobre a qualidade e quantidade de 

deslocamentos. Já o deslocamento de cargas e pessoas depende das infraestruturas 

(vias, estacionamentos, terminais, sinalização viária e de trânsito, entre outros) e 

equipamentos (ônibus, automóveis, etc.) existentes, que devem ser seguros, 

confortáveis e acessíveis.  

De acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, o transporte urbano é o “conjunto 

dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de 

pessoas e cargas nas cidades”. Os serviços de transporte urbano podem ser classificados 

quanto ao objetivo (de passageiros ou de cargas), à característica do serviço (coletivo ou 

individual) ou à natureza do serviço (público ou privado).  Já os modos podem ser 

classificados em “modos motorizados” ou como “não-motorizados”. Os motorizados 

utilizam veículos automotores para o deslocamento e os não-motorizados utilizam o 

esforço humano ou a tração animal. Em compensação, o Ministério das Cidades 

recomenda a divisão dos componentes do sistema de mobilidade urbana em “modos 

não-motorizados”, “modo motorizado privado” e “modo motorizado coletivo” (BRASIL, 

2015), conforme exposto na Figura 1.  
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Figura 1: Divisão do sistema de mobilidade urbana 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

• Modos não motorizados: 

 Conforme citado anteriormente, os modos não motorizados são as 

modalidades que se utilizam de esforço humano ou tração animal. A principal função é 

transportar as pessoas pelo espaço urbano por distâncias menores, promovendo maior 

interação destas com as cidades. Nesse relatório, são considerados dois tipos de modos 

não-motorizados: 

a) Caminhabilidade: se refere à circulação e acessibilidade de pedestres que 

percorrem seus trajetos a pé. É um dos modos mais importantes para o 

deslocamento, pois, além de ser realizado para percorrer pequenas 

distâncias (em média, 500 m), podem complementar viagens realizadas 

com outros modos de transporte. 

b) Ciclomobilidade: está relacionada aos deslocamentos por veículos de 

proporção humana, sendo o mais usual a bicicleta. É um tipo de veículo que 

pode ser considerado ecologicamente correto, pois não é poluente e não 

consome energia. A utilização da bicicleta promove a qualidade de vida 

física e mental do usuário. Além disso, os custos de manutenção são baixos 

e as bicicletas são “facilitadoras da mobilidade”, pois precisam de menos 
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espaço para passagem e por vezes podem ser um meio de transporte mais 

rápido de se chegar ao destino do que outros meios. 

 

• Modos motorizados: 

Os modos motorizados têm como função transportar pessoas pelo espaço 

urbano sem a necessidade de esforço humano ou tração animal, sendo recomendados 

principalmente para viagens de longa distância. São divididos em dois grupos: modos 

motorizados coletivos (como ônibus, metrô, monotrilho, veículos leves sobre trilhos 

(VLT), dentre outros) e modos privados (como automóveis e motocicletas). 

Os modos motorizados privados realizam viagens com características 

individualizadas e podem ser, por exemplo, automóveis e motocicletas. Os modos 

privados têm como vantagem sua flexibilidade e podem percorrer grandes distâncias, 

quando comparados aos não-motorizados. No entanto, geram poluição atmosférica e 

sonora, além de potencializar acidentes. No caso dos automóveis, podem ser 

considerados como um símbolo de status social e são um dos principais meios de 

transporte urbano da atualidade, porém aumentam os custos com infraestrutura viária. 

Já as motocicletas oferecem pouca segurança aos usuários e desconforto em condições 

climáticas adversas. 

Os modos motorizados coletivos podem ser classificados em:  

a) Transporte público coletivo: de acordo com a Lei Federal nº 12.587/2012, o 

transporte público coletivo é um “serviço público de transporte de 

passageiros acessível a toda a população mediante pagamento 

individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público”. O 

transporte público coletivo urbano tem se mostrado como solução, ao 

passo que tem a função de proporcionar uma alternativa de transporte em 

substituição ao automóvel, visando a melhoria da qualidade de vida da 

população, redução da poluição ambiental, congestionamentos, acidentes 

de trânsito, entre outros. O investimento na infraestrutura do sistema é 
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essencial para que as pessoas adotem o modal para realizar seus 

deslocamentos. 

b) Transporte público individual: pode ser definido como “serviço remunerado 

de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos 

de aluguel, para a realização de viagens individualizadas” (ART 4º DA LEI 

FEDERAL Nº 12.587/2012). Os Táxis e os transportes individuais realizados 

por aplicativos (como Uber e Cabify) são exemplos de carros alugados com 

condutor. Os táxis são encontrados em pontos específicos do município. Já 

a disponibilidade dos serviços de transporte individual realizados por 

aplicativo vem complementando gradativamente o modelo de tradicional 

do transporte público individual de passageiros na maioria das cidades 

brasileiras 

 

No caso específico dos modos motorizados, deve-se considerar o transporte 

urbano de cargas, que aborda o transporte de bens, animais ou mercadorias. O tráfego 

de passagem de veículos pesados em áreas urbanas propicia a ocorrência de inúmeros 

conflitos de tráfego, como acidentes graves e congestionamentos.  

Com base nesses conceitos, o presente trabalho estruturou o tema 

“mobilidade” em três dimensões distintas: a) regional – trata as relações com municípios 

que sofrem influência ou que influencia o município de Canoinhas; b) municipal – 

relações entre as áreas urbanas e rurais; c) interurbano – aborda as relações e as 

condições dentro do perímetro urbano. Para pautar as análises e entender melhor a 

mobilidade do município de Canoinhas, foi feito um levamento da estrutura de gestão 

e os aspectos legais relacionados ao tema.  
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2 SISTEMA DE MOBILIDADE REGIONAL 

 CONTEXTO REGIONAL  

A análise da vocação e do potencial estratégico de um município passa pela 

compreensão de seu papel em articulações diversas que ocorrem em escala regional. 

Essa vocação é composta por dinâmicas que ocorrem em diversas dimensões, como a 

articulação urbana ou a participação em cadeias de negócios urbano-rurais. 

No que tange à escala interurbana, ou urbano-regional, as análises 

correspondem à inserção da cidade de Canoinhas em processos de articulação para 

funções que envolvem centros urbanos de diferentes hierarquias em uma rede urbana 

na qual ocorrem trocas, complementaridades e competições entre os diversos núcleos. 

Nesse sentido, o estudo Região de Influência das Cidades – REGIC – apresenta 

como Canoinhas conforma um centro de zona B, ou seja, uma centralidade de média-

baixa hierarquia urbana, que é centralidade de serviços para centros locais (Três Barras, 

Monte Castelo, Bela Vista do Toldo, Irineópolis), ao mesmo tempo em que é base a partir 

da qual pessoas e personalidades jurídicas buscam mais intensamente serviços de maior 

complexidade em Mafra (Centro Sub-Regional B) e Joinville (Capital Regional B), 

conforme mostra o Mapa 1 (IBGE, 2007). 

Essa condição de Canoinhas na rede de cidades a coloca na região imediata de 

articulação urbana de Mafra, em que se encontram os municípios representados no 

Mapa 2 , e na região intermediária de articulação urbana de Joinville, representada no 

Mapa 3. 

Esse espaço de atuação urbano-regional apresenta as áreas em que funções 

urbanas de crescente complexidade são disponibilizadas. Assim, no sentido centros 

locais, centros sub-regionais, capitais regionais dessa região se encontram níveis 

crescentes de aglomerações de serviços em ampliação de complexidade. Esses 

municípios representados, assim, se articulam em um contexto urbano-regional de 

provisão de serviços educacionais (escolas de ensino fundamental, escolas técnicas, 
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cursos de ensino superior semipresencial, grandes universidades com elevada presença 

de pós-graduações e pesquisas) de saúde (unidades básicas de saúde, clínicas 

especializadas, hospitais regionais), jurídicos (postos avançados de defensorias públicas, 

foros locais, sedes judiciárias regionais etc.), de gestão de negócios (unidades de 

pequenos negócios locais, sedes de empresas estaduais e nacionais, e, até mesmo, 

subsedes de grandes empresas globais), de transportes (rodoviárias locais, aeroportos 

regionais etc.), entre mais.
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Mapa 1: REGIC – Regiões de Influência das cidades 
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Mapa 2: Canoinhas e a Região Imediata de Articulação Urbana de Mafra 
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Mapa 3: Canoinhas e a Região Intermediária de Articulação Urbana de Joinville 
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A posição estratégica de Canoinhas no seu contexto regional não se refere 

somente à sua capacidade de prover serviços urbanos e a seu acesso a outros centros 

agregadores desses serviços, mas também à sua articulação em cadeias produtivas 

eminentemente rurais, sobretudo na agropecuária. Nesse sentido, o estudo Regiões 

Rurais (IBGE, 2015) define regiões em que a agropecuária apresenta uma lógica 

produtiva baseada em um espaço rural produtor articulado por cadeias de negócios que 

são comandadas a partir de empresas intermediárias, cooperativas, indústrias, centros 

de distribuição e sedes de empresas exportadoras instaladas em diversos centros 

urbanos. 

Assim, a economia que envolve os diversos produtos agropecuários (mate, 

madeira, grãos, frangos, suínos, bovinos etc.) no município se insere dentro de uma 

lógica de possibilidades de exploração das condições dos recursos locais para sua 

produção, mas também das cadeias de negócios regionalmente instaladas, que 

envolvem as diversas unidades empresariais capazes de dar encaminhamento industrial 

e comercial a esses produtos. 

Assim, nota-se que, segundo o IBGE (2015), Canoinhas se insere na Região Rural 

de Ponta Grossa. Trata-se de uma região com grande potencial para a produção 

agropecuária, primeiramente por contar com condições físico-naturais (pluviosidade, 

solos, geomorfologia etc.) aptas aos mais diversos tipos de produtos, bem como pela 

presença de elevado grau de aplicação de tecnologia agronômica e mecanização, além 

da presença de diversos empreendimentos de alcance regional (ervateiras, indústrias 

madeireiras, empresas de papel e celulose, indústrias alimentícias, que arregimentam 

as cadeias produtivas e garantem vazão aos produtos do campo.
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Mapa 4: Regiões Rurais 
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Assim, a inserção regional de Canoinhas, tanto em sua dimensão urbano-

regional, como em sua dimensão de articulação campo-cidade, pode ser resumida em: 

• Posição de centro sub-regional B, caracterizado por funções urbanas de 

média-baixa intensidade, capitaneando serviços voltados para 

demandas locais de municípios do entorno (Três Barras, Monte Castelo, 

Bela Vista do Toldo e Irineópolis).  

• Presença em contexto urbano-regional dotado de infraestruturas, 

serviços e cadeias de negócios que se encontram bastante maduros 

para funções urbanas em diferentes escalas, da local à global, e em 

crescente nível de intensidade tecnológica e de emprego de capital. 

• Necessidade de funções urbanas encontradas em centros de 

hierarquias superiores, como Mafra e Joinville. 

• Presença em região rural altamente produtiva e articulada, 

capitaneada, sobretudo, por funções do agronegócio presentes em 

centros de maior porte, como Ponta Grossa. 

 

Esse cenário apresenta oportunidades importantes para a participação do 

município nessas cadeias de negócios, tanto agropecuários, como industriais e de 

serviços distribuídos na região.  

Desafios, no entanto, encontram-se para ampliação da participação municipal 

em certas funções urbanas, em face da concorrência posta com centros de maior 

hierarquia urbana.  

Complementaridades nas cadeias produtivas regionais, no entanto, podem ser 

mais exploradas, a partir do aprofundamento de certas especializações produzidas em 

Canoinhas, como a cadeia produtiva de erva mate e da indústria ervateira, ou da 

extração de madeira e da indústria madeireira, e demais cadeias agroindustriais, por 

meio de aplicação cada vez mais intensiva de tecnologia. 
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 PRINCIPAIS ACESSOS  

Canoinhas, devido à sua localização no Planalto Norte do estado de Santa 

Catarina, é um ponto de interesse nas movimentações ao longo da divisa do próprio 

estado com o sul do Paraná. Em 2016, segundo o IBGE, 4,15% da população ocupada de 

Canoinhas era envolvida em atividades relacionadas a logística, descritas como 

“transportes, armazenagem e correio” 

Canoinhas é um ponto de conexão entre a Região Metropolitana de Curitiba 

com o norte do estado de Santa Catarina. Sua posição geográfica intercepta a rodovia 

federal BR 280 e as rodovias estaduais SC 120 e SC 477, esta última que conecta a cidade 

de Canoinhas à cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí.  

O município ainda conta com relação próxima com a cidade de Três Barras-SC, 

de onde dista cerca de 12 km. Três Barras representa o acesso a Canoinhas via o estado 

do Paraná, onde a cidade mais próxima é São Mateus do Sul. Estes e os demais acessos 

ao município serão detalhados a seguir. 

 ACESSOS RODOVIÁRIOS 

Canoinhas se encontra próximo à divisa do estado do Paraná, no denominado 

Planalto Norte de Santa Catarina, possuindo acesso via rodovias que ligam cidades 

paranaenses com cidades catarinenses, assim como dando origem a rodovias que ligam 

a cidade a outras regiões do estado.  

A principal rodovia que cruza o município é a BR 280, de leste à oeste, 

tangenciando a porção sul da sede de Canoinhas. A BR 280 é uma rodovia federal 

transversal, que conecta toda a porção norte do estado de Santa Catarina e ainda 

percorre trechos ao sul do estado do Paraná. Com início em São Francisco do Sul, a BR 

280 atravessa Joinville, Mafra, Canoinhas e segue para o oeste do estado, passando por 

Porto União até Dionísio Cerqueira, na divisa de Santa Catarina com a Argentina. A 

rodovia tem destaque em termos de transporte regional por conectar a divisa entre os 
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estados de Santa Catarina e Paraná ao polo urbano de Joinville e ao porto de São 

Francisco do Sul. 

Além da BR 280, o município ainda conta com o início da rodovia estadual SC 

477, que conecta Canoinhas a Blumenau via Papanduva, Timbó e Indaial, e com trecho 

da SC 120, que conecta a cidade com Três Barras, via BR 280, e que acessa a cidade na 

porção rural sul, trecho que se encontra em leito natural. Segundo mapa rodoviário do 

DEINFRA (2018), as cidades de Canoinhas e Três Barras são conectadas mais 

diretamente por meio de uma rodovia municipal pavimentada. 

A cidade de Três Barras tem relação próxima com Canoinhas, devido à sua 

posição geográfica. Nesse sentido, o acesso a Canoinhas via o estado do Paraná passa 

por Três Barras, que conecta a rodovia estadual PR 151 com a rodovia estadual SC 120 

até a BR 280, de norte a sul. A PR 151 representa a continuação da SC 120, passando por 

Ponta Grossa e Castro, importantes polos industriais do estado do Paraná.  

Os acessos rodoviários estão ilustrados no Mapa 5: é possível observar a 

cobertura viária do eixo federal, cumprindo papel de mobilidade através do município e 

das rodovias estaduais garantindo acessibilidade ao restante do estado.  

 ACESSOS FERROVIÁRIOS 

Canoinhas é atravessada pela ferrovia que conecta Passo Fundo-RS, Porto 

União-SC, Mafra-SC, Joinville-SC e São Francisco do Sul-SC. A ferrovia, mais conhecida 

como Ferrovia do Contestado, é uma concessão federal para a empresa Rumo-ALL e faz 

parte da Malha Ferroviária Sul, mas está desativada desde o final dos anos 1990. O 

trecho entre Marcelino Ramos-RS e Mafra-SC conta com 613 km de ferrovia. De acordo 

com Goularti Filho (2009), a Linha Ferroviária entre Mafra-SC e São Francisco do Sul-SC 

estava em atividade em 2009 e transportava em sua maioria grãos e produtos da 

agroindústria.  

Notícias de 2009 mostravam uma mobilização de prefeitos, deputados e 

associações da região de Porto União-SC para a retomada das atividades da Ferrovia do 

Contestado, tendo a falta de demanda como ponto crítico para a reativação da linha, 
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segundo a empresa concessionária. No trecho no município de Canoinhas a ferrovia se 

encontra desativada.  

 ACESSOS AEROVIÁRIOS 

O município não possui acesso aeroviário próprio, sendo este possibilitado 

através do Aeroporto Regional Três Barras, localizado no município vizinho de Três 

Barras-SC. Esse aeroporto conta com aeródromo com pista asfaltada de 1.370 m de 

extensão, e 18 m de largura. Seu código ICAO é SSTB. O mapa a seguir ilustra a posição 

do aeroporto. 

 

 ACESSOS HIDROVIÁRIOS  

Canoinhas é limitada ao norte pelo Rio Iguaçu, pelo qual se fazia a transposição 

para o município limítrofe de São Mateus do Sul por balsa, os serviços estão paralisados 

no momento. 
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Mapa 5: Acessos Rodoviários
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 TRÁFEGO DE CARGAS  

Os efeitos da utilização de veículos de carga pesada em meio urbano 

representam um significativo impacto na mobilidade de uma cidade, sobretudo em 

cidades de pequeno ou médio porte. Para isso. deve-se estudar o sistema de transporte 

de cargas do município de Canoinhas com o objetivo de buscar entender quais rotas são 

percorridas pelos veículos de carga, como o município gerencia este sistema e quais 

conflitos são causados por esses veículos em meio urbano. 

O sistema físico de transporte de cargas se refere às vias mais utilizadas por 

veículos pesados, seja para operação carga e descarga, seja para escoamento da 

produção da cidade. As rotas de carga são estabelecidas pelo município, que define um 

itinerário urbano para veículos pesados, conectando estas rotas aos principais acessos 

rodoviários da cidade, como mostra a figura abaixo. 

Figura 2: Rota de caminhões acima de 23 toneladas 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

O município ainda conta com legislação que restringe o tráfego de veículos 

pesados em ruas centrais. A Lei Municipal nº 4.484/2009 restringe a circulação na 

porção mais central da cidade de veículos até 10 ou 23 toneladas de Peso Bruto Total, 
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carregados ou não. O Quadro 1, Quadro 2 e Figura 3 mostram essas rotas de restrição 

de cargas. 

Quadro 1: Ruas com restrição de cargas com mais de 10 toneladas (PBT) 

 

Fonte: Lei Municipal 4484/2009, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Quadro 2: Ruas com restrição de cargas com mais de 23 toneladas (PBT) 

 

Fonte: Lei Municipal 4484/2009, adaptado por URBTECTM (2019) 

Figura 3: Perímetro de Restrição de veículos pesados 

 

Fonte: Lei Municipal 4484/2009, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 

RUAS TRECHO

Rua Vidal Ramos Entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Eugênio de Souza

Rua Major Vieira Entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Eugênio de Souza

Rua Francisco de Paula Pereira Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rua Eugênio de Souza

Rua Frei Menandro Kamps Entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Getúlio Vargas

Rua Eugênio de Souza Entre a Rua Coronel Albuquerque e a Rua Francisco de Paula Pereira

Rua Getúlio Vargas Entre a Rua Coronel Albuquerque e a Rua 12 de Setembro

Rua Senador Felipe Schmidt Entre a Rua Coronel Albuquerque e a Rua 12 de Setembro

Rua Barão do Rio Branco Entre a Rua Vidal Ramos e a Rua Frei Menandro Kamps

Ruas com Restrição de cargas com mais de 10 toneladas (PBT)*

*Após as 18hs (dezoito horas) fica permitido à circulação de veículos até 23 ton. (vinte e três toneladas) de PBT (Peso 

Bruto Total) carregados ou não em todos os perímetros da área central do Município de Canoinhas.

RUAS TRECHO

Rua Coronel Albuquerque Entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Eugênio de Souza

Rua Eugênio de Souza Entre a Ruas José Boiteux e a Rua Francisco de Paula Pereira

Rua Barão do Rio Branco Entre a Rua Vidal Ramos e a Rua Frei Menandro Kamps

Ruas com Restrição de cargas com mais de 23 toneladas (PBT)
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Segundo a Prefeitura Municipal de Canoinhas, o município possui diversas 

empresas de transporte de cargas e empresas, onde o mercado de fretes segue os 

padrões em conformidade com as especificidades das cargas que estão divididas em: 

carga geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel. 

Nesse sentido, a cidade apresenta atualmente uma frequência diária de carga 

no perímetro central e periférico exceto aos sábados, domingos e feriados, quando este 

modal diminui consideravelmente. 

No geral, o tráfego urbano de cargas está localizado por ruas e avenidas que 

conectam o tecido urbano com as principais rodovias que acessam a cidade. Desta 

forma, a produção local tem condições de escoar sua produção e os mercados internos 

podem absorver produtos que chegam de fora de Canoinhas. Dada a posição dos 

acessos rodoviários à cidade, o tráfego pesado de passagem, ou seja, aquele que utiliza 

a infraestrutura urbana da cidade sem realizar carga ou descarga, pode ser 

desconsiderado.  

Por outro lado, a utilização das vias urbanas para tráfego pesado, 

principalmente nos patamares acima de 23 toneladas, pode causar conflito com modais 

mais sensíveis, tais como o pedestre e o ciclista. Isso acontece principalmente quando o 

veículo pesado trafega em ruas tangentes à área central de Canoinhas. Nesse sentido, o 

município não conta com um local de espera para o modal de carga no perímetro central 

e periférico nem com centro logístico de distribuição para os transportes de cargas. 

Quanto à operação carga/descarga pode-se dizer que o local que oferece esta 

possibilidade em Canoinhas, dentre as vagas de estacionamento público, é o centro da 

cidade. Das ruas que oferecem vagas para carga e descarga de materiais no comércio, 

como amostra, se destaca a rua Francisco de Paula Pereira, que apresenta nove vagas 

para este fim.  
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Tabela 1: Localização das vagas de Carga e Descarga 

 

Fonte: Departamento de Trânsito de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

 

  

Bairro Logradouros
Classificação 

da via

Vagas para Carga e 

Descarga

Centro RUA CORONEL ALBUQUERQUE Local 4

Centro RUA VIDAL RAMOS Local 3

Centro RUA MAJOR VIEIRA Local 2

Centro RUA FRANCISCO DE PAULA PEREIRA Local 9

Centro RUA FREI  MENANDRO KAMPS Local 1

Centro RUA EUGÊNIO DE SOUZA Local 2

Centro RUA GETÚLIO VARGAS Local 1

Centro RUA SENADOR FELIPE SCHMIDT Local 2

Centro RUA CAETANO COSTA Local 1

Centro RUA BARÃO DO RIO BRANCO Local 2

Centro TRAVESSA ANTÔNIO BUGARDT Local 0



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 40 
  

 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO 

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, “o transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros é o transporte de pessoas, executado por via 

terrestre, visando atender o deslocamento entre dois municípios de um mesmo estado.” 

Segundo Freitas e Col. (2011) o transporte rodoviário de passageiros é o meio de 

condução mais utilizado no Brasil por conta da regularidade dos serviços oferecidos, 

pela maior abrangência da malha rodoviária e pelos valores mais acessíveis das tarifas. 

Ainda segundo os autores, as empresas de ônibus intermunicipais vêm 

enfrentando uma crescente concorrência com outro modos de transporte, a exemplo 

do transporte clandestino, frotas fretadas e o transporte aeroviário. Diante disso, é 

fundamental as empresas prezarem pela boa qualidade dos serviços em um cenário tão 

competitivo. 

 OPERAÇÃO 

O Terminal Rodoviário de Canoinhas é administrado atualmente pela Secretaria 

de Planejamento. Segundo informações da própria secretaria, três empresas operam no 

terminal. São elas: Reunidas, Ouro e Prata e Coletivo Santa Cruz. Na tabela abaixo, é 

possível observar a operação do terminal rodoviário do município. A empresa Coletivo 

Santa Cruz possui a maior quantidade de linhas operando atualmente no terminal, 

seguido da empresa Reunidas e Ouro e Prata.  

A Linha Canoinhas – Porto União é a de maior frequência no terminal 

rodoviário, com cinco horários disponíveis diariamente no sentido Porto União e um 

horário saindo de Porto União com destino à cidade de Canoinhas. As linhas em questão 

são operadas pelo Coletivo Santa Cruz e Reunidas. 

Além disso, é possível embarcar com destino a outros municípios da região 

através das linhas que fazem ligação de Canoinhas com as capitais dos estados do Paraná 

e de Santa Catarina. São identificados três horários diariamente com destino a Curitiba 

e Florianópolis, conforme pode ser observado na tabela abaixo. 
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Tabela 2: Operação do Terminal Rodoviário de Canoinhas 

HORÁRIO ORIGEM DESTINO EMPRESA 

07:00 CANOINHAS PORTO UNIÃO COLETIVO 

07:00 PORTO UNIÃO FLORIANÓPOLIS REUNIDAS 

08:20 PORTO UNIÃO CURITIBA OURO E PRATA 

10:00 CURITIBA PORTO UNIÃO OURO E PRATA 

11:30 CANOINHAS BRUSQUE REUNIDAS 

12:15 CANOINHAS SÃO MATEUS COLETIVO 

13:10 MAJOR VIEIRA CANOINHAS COLETIVO 

13:30 PORTO UNIÃO CANOINHAS COLETIVO 

14:10 PORTO UNIÃO FLORIANÓPOLIS REUNIDAS 

14:20 PORTO UNIÃO CURITIBA OURO E PRATA 

15:00 BRUSQUE CANOINHAS REUNIDAS 

15:20 CURITIBA PORTO UNIÃO OURO E PRATA 

15:30 CANOINHAS TRÊS BARRAS COLETIVO 

15:30 CANOINHAS BARRA MANSA COLETIVO 

16:15 CANOINHAS SÃO MATEUS COLETIVO 

17:00 CANOINHA PAPANDUVA COLETIVO 

17:00 CANOINHAS PORTO UNIÃO COLETIVO 

18:35 PORTO UNIÃO CURITIBA OURO E PRATA 

20:00 CANOINHAS SÃO PAULO OURO E PRATA 

20:10 CANOINHAS PORTO UNIÃO REUNIDAS 

22:05 CANOINHAS PORTO UNIÃO REUNIDAS 

22:50 PORTO UNIÃO FLORIANÓPOLIS REUNIDAS 

23:35 CANOINHAS PORTO UNIÃO REUNIDAS 
Fonte: Secretaria de Planejamento, adaptado por URBTECTM (2019) 

 DEMANDA 

De acordo com a Secretaria de Planejamento, os dados de demanda 

começaram a ser coletados somente neste ano e por esse motivo temos informações 

somente dos últimos três meses. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, os 

meses de maio e junho apresentaram uma média de 15.354 passageiros, enquanto no 

mês de julho, considerado atípico por ser um período de férias e de maior volume de 

passageiros, foram contabilizados aproximadamente 17.700 passageiros. Os valores 

apresentados incluem os passageiros que estão partindo, chegando ou somente de 

passagem no Terminal Rodoviário de Canoinhas. 

Com relação ao número de veículos, foram identificados uma média de 710 

ônibus entre maio e junho deste ano e 756 no período de julho. Um dado importante 
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que foi observado é referente à proporção do número de veículos que estão de 

passagem em relação ao número de veículos que têm como origem e destino final o 

município de Canoinhas. Os meses de maio e junho apresentaram uma média de 

aproximadamente 60% de veículos que estão apenas de passagem pelo terminal.  Já no 

mês de julho, esse número foi de 55%, conforme pode ser observado na tabela abaixo. 

Tabela 3: Dados de demanda no Terminal Rodoviário de Canoinhas 

NÚMERO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (ÚLTIMOS 03 MESES) 

MAIO DE 2019 

Ônibus Partindo 204 Pessoas Partindo 3776 

Ônibus Chegando 78 Pessoas Chegando 2972 

Ônibus Passagem 429 Pessoas Passagem 8901 

TOTAL 711 TOTAL 15649 

JUNHO DE 2019 

Ônibus Partindo 239 Pessoas Partindo 3650 

Ônibus Chegando 69 Pessoas Chegando 2735 

Ônibus Passagem 401 Pessoas Passagem 8674 

TOTAL 709 TOTAL 15059 

JULHO DE 2019 

Ônibus Partindo 274 Pessoas Partindo 4188 

Ônibus Chegando 65 Pessoas Chegando 2914 

Ônibus Passagem 417 Pessoas Passagem 10664 

TOTAL 756 TOTAL 17766 
Fonte: Secretaria de Planejamento, adaptado por URBTECTM (2019) 

 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL HIDROVIÁRIO 

Segundo o Ministério da Infraestrutura, o transporte hidroviário é o tipo de 

transporte aquaviário efetuado em hidrovias para deslocamento tanto de pessoas 

quanto de mercadorias. 

Este modal é de grande importância, visto que por meio dele é possível 

transportar grandes quantidades de mercadorias a grandes distâncias. Além disso, o 

custo de transporte e de manutenção é baixo. 

De acordo com informações constantes no site do município de Canoinhas, a 

prefeitura realizou o transporte aquaviário por balsa até 2013, ano em que o serviço foi 
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temporariamente paralisado por conta de notificação enviada pela Anaq, a qual 

determinou que a travessia fosse efetuada por empresas e não pela municipalidade. 

Dessa forma, em 2014, em cumprimento ao determinado pela referida agência, 

foi firmado contrato de permissão de uso, com 15 anos de vigência, entre a prefeitura e 

a empresa Navegação VJB, tornando está a responsável pelo transporte aquaviário nas 

balsas da área rural de Canoinhas, Taunay, Paula Pereira, Santa Leocádia e Felipe 

Schmidt.  

Segundo o portal de notícias Canoinhas Online, a empresa efetuou o transporte 

por balsa até 2016, quando deixou de fazê-lo por questões financeiras.  

As balsas das localidades de Santa Leocádia e Felipe Schmidt foram leiloadas. A 

deste local foi retirada de funcionamento sob o argumento de que estava em estado de 

depreciação tal, que era financeiramente inviável a sua recuperação. Ainda de acordo 

com Canoinhas Online, a travessia de balsa em Felipe Schmidt era centenária e a sua 

retirada sem aviso prévio causou indignação nos moradores. 

Importante ressaltar que em 2017 foi realizado processo licitatório para 

contratação de empresa para exploração comercial a título precário, através de 

permissão de uso, das balsas para o transporte aquaviário. Em abril, a contratação foi 

firmada com João Maria Martins e, no entanto, até o momento o serviço não foi 

reestabelecido.  

 

 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 44 
  

3 SISTEMA DE MOBILIDADE MUNICIPAL 

 CONTEXTO MUNICIPAL  

O município de Canoinhas está localizado na porção norte do estado de Santa 

Catarina, a 380 km da capital catarinense, e é composto por seis distritos: Pinheiros, 

Felipe Schmidt, Paula Pereira, Bairro Campo da Água Verde, Marcílio Dias e a sede 

Canoinhas, que possui 13 bairros, sendo Alto Frigorifico, Alto da Tijuca, Alto das 

Palmeiras, Boa Vista, Campo d'Água Verde, Água Verde, Centro, Industrial n°1, Industrial 

nº 2, Jardim Esperança, Piedade, Sossego, Tricolin, totalizando a área de 1.144,8, km². 

Pinheiros encontra-se ao sul da Rodovia BR 280, a 40 km do centro. Felipe Schmidt está 

localizado a oeste de Canoinhas, a 40 km do centro da cidade, interligados pela BR 280. 

Paula Pereira está localizada a noroeste do município, a 20,5 km do centro, e conectam-

se pela estrada João Leandro Gonçalves. Canoinhas é o distrito com o maior número de 

habitantes e possui a maior extensão de malha viária. 

A colonização de Canoinhas iniciou em 1768, quando expedições desceram os 

rios Iguaçu e Negro, bem como os afluentes Canoinhas, Paciência e Timbó. Os 

colonizadores encontraram os índios Xokleng, moradores da região, que foram 

perseguidos por simbolizarem o impedimento da conquista da região, de acordo com o 

Plano Diretor de 2006. 

Segundo o site da prefeitura, alguns esparsos tropeiros gaúchos e paulistas, 

além de um número relativamente alto de ervateiros provenientes do Paraná, 

habitavam o interior do atual distrito de Canoinhas quando, em 1888, o agricultor 

Francisco de Paula Vieira ocupou as margens da foz do rio Água Verde.  

Localizado em uma região rica em erva-mate e madeira, cobiçada pelos estados 

de Santa Catarina e Paraná, entre 1912 e 1916 o município atravessou por um período 

bélico, tendo sofrido vários ataques, principalmente nos anos de 1914 e 1915, conforme 

a site da Revista de História e Ensino.  
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Após este período, o município atingiu grande desenvolvimento e sua 

economia foi fortificada pela extração vegetal da erva-mate e da madeira. A 

prosperidade econômica inspirou a alteração do nome do município para Ouro Verde, 

em referência à principal riqueza. Outro fator que contribuiu para o crescimento da 

economia local foi a construção, na década de 1930, do ramal ferroviário entre 

Canoinhas e Marcílio Dias, conectando à estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul e 

também ao porto de São Francisco do Sul.  No ano de 1930, divergências políticas e 

regionais compeliram a alteração do nome para Canoinhas, de acordo com o site da 

prefeitura.  

A população de Canoinhas é composta por diversas etnias. Por motivos 

históricos, sempre esteve conectada ao Paraná e, por este motivo, a maior parte da 

colonização do município advém do referido estado. Nas primeiras ocupações do 

território também estiveram presentes caboclos paulistas, de descendência portuguesa 

e espanhola. Somente no final do século XIX e no início do século XX os imigrantes 

chegaram na região, principalmente poloneses, ucranianos e alemães, muitas vezes 

vindos do Paraná, além de sírio-libaneses e italianos, ainda conforme site da prefeitura. 

Em 2010, segundo censo do IBGE, Canoinhas contava com uma população de 

52.765 habitantes, sendo que do total 39.273 residiam na área urbana e apenas 13.492 

na área rural, ou seja, pouco mais de 74% da população habitavam áreas urbanas. 

Verifica-se na tabela abaixo que houve um decréscimo populacional na década 

de 90, decorrente do desmembramento do município de Bela Vista do Toldo, ocorrido 

em abril 1994, recaindo principalmente sobre os habitantes da região rural, conforme 

justifica o Plano Diretor de 2006.  Já no período compreendido entre 1996 e 2000, o 

acréscimo populacional foi de 2.308, média do crescimento anual de 577 pessoas. 

Posteriormente, entre 2000 e 2010, o crescimento total foi de 1.149 habitantes, média 

anual de 115 pessoas. Verifica-se que desde 1996 o crescimento maior foi da população 

urbana, tendo a rural sofrido um decréscimo nos últimos anos. 
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Tabela 4: Número da população urbana e rural de 1991,1996,2000 e 2010. 

 

  Fonte: IBGE e Caderno de diagnostico do Plano diretor de Canoinhas 2006, adaptado pela URBTEC. 

 

A extensão da área rural é significativa e, historicamente, a economia do 

município está atrelada à produção da erva-mate que, atualmente, compartilha a 

relevância com outros produtos agrícolas e com a indústria de beneficiamento de papel, 

segundo o site do Governo de Santa Catarina. O Plano Diretor de 2006 indicou processo 

de intensificação da agricultura na região e destacou a expansão das culturas de milho, 

soja e fumo. 

 Considerando a importância da área rural para a região, visto que a economia 

é fomentada especialmente pela agricultura, o potencial poluidor das atividades, bem 

como o tratamento dos seus dejetos, é uma preocupação, sobretudo da suinocultura, 

forte atividade do município vizinho, banhado pelo Rio Canoinhas.  O Plano Diretor de 

2006 já demonstrou preocupação ao apontar para o teor de nutrientes decorrente da 

suinocultura nas águas do rio Canoinhas e para sua capacidade de contaminação da água 

do solo. 

 DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS URBANOS  

 EIXO AMBIENTAL  

O sistema de mobilidade pode gerar impactos negativos ao meio ambiente, 

pois os meios de transporte podem causar poluição atmosférica e sonora, além de 

contaminações geradas na extração de recursos naturais para a fabricação de 

combustíveis. Para minimizar os impactos do sistema de mobilidade, o município deve 

  1991 1996 2000 2010 

POPULAÇÃO 
URBANA 

36.832 35.824 37.899 39.273 

POPULAÇÃO RURAL 18.544 13.484 13.717 13.492 

POPULAÇÃO TOTAL 55.376 49.308 51.616 52.765 
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promover o uso dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. 

O município não possui controle das emissões dos gases de efeito local e de 

efeito estufa dos modos de transporte motorizado. Não havendo controle sobre tais 

dados, o município não é capaz de restringir o acesso a determinadas vias em razão da 

criticidade dos índices de emissões de poluição. Com relação à poluição sonora, a 

consultoria realizou a medição dos níveis sonoros em trechos selecionados da área 

urbana de Canoinhas. No Item 4.10 do Capítulo 4 deste documento, são apresentados 

os resultados da referida pesquisa. 

 EIXO SOCIOECONÔMICO 

Segundo o urbanista William Frawley, a criação de empregos, implantação de 

novas industrias e negócios, só é possível se a infraestrutura de transporte público e 

cargas forem eficientes, pois grandes empresas avaliam tais condições antes de fazer 

novos investimentos. O investimento em mobilidade é o caminho para o crescimento 

econômico dos municípios.  

O transporte público deve atender toda a população, com atenção especial à 

população de menor renda, usualmente fixadas em regiões periféricas e os espaços de 

agrupamento de trabalho, composto por centros comerciais, normalmente inseridos no 

centro da cidade, e áreas industriais. A análise deste capitulo será realizada através do 

cruzamento das linhas de transporte público e ciclovias com as regiões de maior 

demanda, sendo considerados os setores censitários de menor renda e maior densidade 

populacional, segundo o último censo do IBGE, afim de verificar a cobertura de 

transporte de origem de passageiros. 

Canoinhas, como a maioria das cidades, concentra a população de menor renda 

próximas às regiões limítrofes ao perímetro urbano, em especial a porção leste da 

cidade. No entanto, com relação à densidade populacional, percebe-se homogeneidade, 

com certa concentração próxima à área central. As linhas de transporte público 

interseccionam as regiões periféricas no geral, mas nota-se que a oferta de transporte 
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público se restringe às principais vias, e em regiões próximas aos limites, o usuário deve 

percorrer em média 1 km para acessar o transporte público. Atualmente, o mesmo 

ocorre com relação ao acesso as ciclovias e ciclofaixas, no entanto, na porção norte da 

rodovia, foram apontados projetos de ciclomobilidade melhor especializado por regiões 

mais distantes do centro, diferentemente do que ocorre com a porção sul da rodovia, 

pois não existem ciclovias ou ciclofaixas consolidadas ou em projeto, mesmo porque a 

transposição do limite viário necessita de medidas concretas com relação à travessia e 

integração da área ao restante da cidade. A seguir, o mapa de cruzamento mobilidade x 

aspectos socioeconômicos. 
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Mapa 6: Transporte coletivo, ciclomobilidade e setores censitários mais vulneráveis
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 EIXO SOCIOESPACIAL 

O planejamento do uso do solo, ordenado através da lei de zoneamento, pode 

ser uma das ferramentas de melhoria da mobilidade urbana. A ordenação das áreas de 

habitação próximas as áreas comerciais e de serviços é uma estratégia para diminuir os 

deslocamentos e, consequentemente, melhorar a acessibilidade da cidade.   

Para a identificação das áreas mais suscetíveis à expansão urbana e futuros 

parcelamentos de solo, faremos um cruzamento da legislação contida no Plano Diretor e a 

análise da espacialização dos loteamentos em fase de aprovação em Canoinhas. O 

cruzamento da abrangência do sistema de transporte público e ciclovias com as áreas de 

maior densidade, segundo o zoneamento atual, e os loteamentos em processo de 

aprovação, sinalizam as fragilidades do sistema de transporte com relação às demandas 

futuras da cidade. 

Segundo os parâmetros construtivos descrito por zoneamento, as áreas de 

maiores densidades são a Zona de Uso Misto 1 e Zona Uso Misto 2, a primeira localiza-se no 

centro da cidade em um recorte espacial a leste, próxima ao centro. A segunda compreende 

áreas que percorrem algumas vias estruturais e uma porção a sudeste do perímetro urbano 

e esta área em especial não possui alta saturação do solo. Essas áreas não convergem com 

as regiões aonde estão sendo aprovados novos loteamentos, os loteamentos são 

espalhados e pontuais, e majoritariamente desconexos das vias principais e próximos aos 

limites urbanos, o que não favorece o sistema de transporte público e de outras 

infraestruturas da cidade.  

Ao sobrepor o sistema de transporte público e o sistema cicloviário aos novos 

loteamentos e zonas de possível densificação, percebe-se que não há cobertura de 

transporte no momento aos loteamentos a sul da rodovia, e nem mesmo acesso ao sistema 

cicloviário. Com relação às zonas de maiores densidades possíveis segundo a legislação, a 

porção noroeste da Zona Mista 2 ainda não dispõe de sistema cicloviário, mas existe projeto. 

O transporte público atende todas as zonas descritas.  A seguir, mapa síntese de mobilidade 

x aspectos socioespaciais. 
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Mapa 7: Transporte coletivo, ciclomobilidade e áreas de maior densidade e concentração comercial
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 EIXO INFRAESTRUTURAS 

Os equipamentos públicos fazem parte da infraestrutura urbana e a 

acessibilidade da população a esses equipamentos é analisada pelo cruzamento da 

disponibilidade das linhas de transporte público e ciclovias no raio de abrangência dos 

equipamentos de saúde e educação. Para essa análise, foi considerado o acesso ao 

transporte público, com a identificação de pontos de ônibus e a existência de ciclovias, 

ambos, no raio de abrangência de 500 m. A partir dessa análise, foi possível identificar 

com quantas linhas do transporte coletivo é possível acessar determinado equipamento, 

além de verificar quais deles são atendidos pela rede de infraestrutura do sistema 

cicloviário existente ou a ser implantado, conforme projetos existentes. 

3.2.4.1 Equipamentos de Educação e Sistema do Transporte Coletivo. 

Esta análise refere-se ao atendimento do sistema de transporte coletivo aos 

equipamentos de educação. O mapa abaixo ilustra os referidos equipamentos, bem 

como seus respectivos raios de abrangência, juntamente com os pontos e linhas de 

transporte coletivo. Verifica-se que nem todas as escolas possuem acesso, em um raio 

de no máximo 500 m, ao sistema de transporte coletivo. São elas: Centro de Educação 

Infantil Landi Ama Neppel, Centro de Educação Infantil Pedro Ivo Oleskivcz e Grupo 

Escolar Municipal Ney Pacheco Miranda Lima. 

A análise cruzada identificou que a Associação de Pais e Amigos (APAE) é o 

equipamento de educação com o melhor atendimento pelo sistema, totalizando sete 

linhas num raio de 500 m. Outros quatro equipamentos também se destacam com 

relação ao atendimento pelo sistema, sendo identificadas quatro linhas em um raio de 

500 m. São eles: Centro de Educação de Jovens e Adultos de Canoinhas,  Escola Sagrado 

Coração de Jesus, Escola Estadual Básica Santa Cruz e  Universidade Federal de Santa 

Catarina – Polo Canoinhas.   



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 53 
  

Mapa 8: Equipamentos de Ensino e Transporte Coletivo
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Tabela 5: Equipamentos de educação x Sistema de transporte coletivo 

 

CÓD. EQUIPAMENTO
Nº DE 

LINHAS
LINHAS

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB I

Jardim

Vila Fuck

Marcílio Dias

COHAB II

Aparecida

5 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LANDI AMA NEPPEL 0

COHAB II

Vila Fuck

Marcílio Dias

Aparecida

7 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARLOS D. DE ANDRADE 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

8 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECÍLIA MEIRELES 1 Marcílio Dias

10 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FERNANDO PESSOA 1 Aparecida

12 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MACHADO DE ASSIS 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

13 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIO E. DE AGUIAR 1 Marcílio Dias

Jardim

Vila Fuck

15 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  NATHAN ZUGMANN 1 COHAB I

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB II

17 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO IVO OLESKIVCZ 0

Vila Fuck

COHAB I

Vila Fuck

Jardim

COHAB I

Aparecida

Vila Fuck

23 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMÍLIA FERREIRO 1 COHAB II

32 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL GERTRUDES MULLER 1 Aparecida

35 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALZIRINHA DA SILVA CORREA 1 COHAB II

Vila Fuck

Jardim

39 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL JOSÉ GROSSKOPF 1 COHAB II

41 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES 1 Marcílio Dias

Vila Fuck

Jardim

COHAB I

COHAB II

Água Verde/Campo D'Água Verde

APAE 71

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO14 2

ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PRES. CASTELO BRANCO42 3

36 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DR. AROLDO CARNEIRO CARVALHO 2

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINICIUS DE MORAES 322

2CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO BANDEIRA16

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO X SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

6 CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE CANOINHAS

2ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SEVERO DE ANDRADE43

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREF. ANT° SOUZA COSTA 218

2CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RODOLFO LINZMEIRER19

4
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Fonte: URBTECTM (2019) 

3.2.4.2 Equipamentos de Educação e Sistema Cicloviário 

Com relação ao sistema cicloviário, a análise mostrou que mais de 60% dos 

equipamentos não são atendidos pele rede de infraestrutura para ciclistas no raio de 

500 m.  Alguns equipamentos se destacam pelo atendimento, tanto pelas ciclovias, 

como pelas ciclofaixas existentes, como é o caso da APAE, Centro de Educação Infantil 

Machado de Assis, Nathan Zugmann e Pedro Bandeira. A Escola Municipal Severo de 

Andrade e as Estaduais João José Souza Cabral e Rodolfo Zipperer também são atendidas 

pela rede existente. A análise cruzada pode ser observada no mapa abaixo e nas 

planilhas a seguir.

COHAB II

Marcílio Dias

Vila Fuck

Aparecida

Marcílio Dias

Vila Fuck

COHAB II

Vila Fuck

COHAB I

COHAB I

Vila Fuck

Aparecida

48 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA JULIA BALAONI ZANIOLO 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

49 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA MANOEL DA SILVA QUADROS 1 Marcílio Dias

50 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA RODOLFO ZIPPERER 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

Jardim

Vila Fuck

Marcílio Dias

COHAB I

Vila Fuck

COHAB I

56 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NEY PACHECO MIRANDA LIMA 0

57 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROF. XEILA E. CORNELSEN 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

58 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REINALDO KRUGER 1 COHAB I

59 IFSC 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

64 UD PRISIONAL AVANÇADA DE CANOINHAS 1 Aparecida

Jardim

Marcílio Dias

COHAB I

Vila Fuck

2ESCOLA ESTADUAL BÁSICA JOÃO JOSÉ SOUZA CABRAL46

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO COR. DE JESUS44 4

3ESCOLA ESTADUAL BÁSICA ALMIRANTE BARROSO45

4UFSC POLO CANOINHAS65

ESCOLA ESTADUAL BÁSICA IRMÃ MARIA FELICITAS 347

ESCOLA ESTADUAL BÁSICA SANTA CRUZ 451

2CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREF. ANTº SOUZA ICO COSTA54
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Mapa 9: Equipamentos Educacionais e Ciclomobilidade 
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Tabela 6: Equipamentos de Educação x Sistema cicloviária 

 

CÓD. EQUIPAMENTO
CICLOFAIXA 

EXISTENTE

CICLOFAIXA 

PROJETADA
CICLOVIA

1 APAE SIM SIM SIM

5 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LANDI AMA NEPPEL - SIM
-

6 CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE CANOINHAS SIM SIM
-

7 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARLOS D. DE ANDRADE - SIM
SIM

8 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECÍLIA MEIRELES - - -

10 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FERNANDO PESSOA SIM -
-

12 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MACHADO DE ASSIS SIM SIM SIM

13 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIO E. DE AGUIAR - - -

14 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO - -
SIM

15 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  NATHAN ZUGMANN SIM SIM
SIM

16 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO BANDEIRA SIM SIM
SIM

17 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO IVO OLESKIVCZ - -
-

18 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREF. ANT° SOUZA COSTA - SIM
SIM

19 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RODOLFO LINZMEIRER - - -

22 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINICIUS DE MORAES SIM SIM
-

23 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMÍLIA FERREIRO - SIM
-

32 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL GERTRUDES MULLER - -
-

35 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALZIRINHA DA SILVA CORREA - -
-

36 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DR. AROLDO CARNEIRO CARVALHO - -
SIM

39 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL JOSÉ GROSSKOPF - SIM
-

41 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES
- - -

42 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PRES. CASTELO BRANCO - SIM
-

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO X SISTEMA CICLOVIÁRIO
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Fonte: URBTECTM (2019) 

3.2.4.3 Equipamentos de Saúde e Sistema do Transporte Coletivo 

Outra análise cruzada refere-se ao atendimento do sistema de transporte 

coletivo aos equipamentos de saúde. O mapa abaixo ilustra os referidos equipamentos, 

bem como seus respectivos raios de abrangência juntamente com os pontos e linhas de 

transporte coletivo. Verifica-se que apenas a Unidade Básica de Saúde Parado não 

possui acesso, em um raio de no máximo 500 m, ao sistema de transporte coletivo. A 

análise mostrou também que a Unidade Básica de Saúde Central, Laboratório Municipal 

de Análises Clínicas, APAE de Canoinhas e Almoxarifado Central são os equipamentos 

com melhor atendimento, totalizando sete linhas em cada um deles.

43 ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SEVERO DE ANDRADE SIM SIM
SIM

44 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO COR. DE JESUS SIM SIM
-

45 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA ALMIRANTE BARROSO SIM SIM
-

46 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA JOÃO JOSÉ SOUZA CABRAL SIM SIM
SIM

47 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA IRMÃ MARIA FELICITAS SIM SIM
-

48 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA JULIA BALAONI ZANIOLO - -
SIM

49 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA MANOEL DA SILVA QUADROS - - -

50 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA RODOLFO ZIPPERER SIM SIM
SIM

51 ESCOLA ESTADUAL BÁSICA SANTA CRUZ - -
-

54 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREF. ANTº SOUZA ICO COSTA - SIM
SIM

56 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NEY PACHECO MIRANDA LIMA - -
-

57 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROF. XEILA E. CORNELSEN - SIM
SIM

58 GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REINALDO KRUGER - -
-

59 IFSC - SIM
SIM

64 UD PRISIONAL AVANÇADA DE CANOINHAS - -
-

65 UFSC POLO CANOINHAS - -
-
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Mapa 10: Equipamentos de saúde  e transporte coletivo
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Tabela 7: Equipamentos de saúde x Sistema do transporte coletivo 

 

CÓD. EQUIPAMENTO
Nº DE 

LINHAS
LINHAS

Vila Fuck

COHAB I

2 Unidade Básica de Saúde Alvino Muhlmann 1 Marcílio Dias

COHAB II

Água Verde/Campo D'Água Verde

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB I

Jardim

COHAB II

Vila Fuck

Marcílio Dias

Aparecida

Jardim

Vila Fuck

COHAB I

6 Unidade Básica de Saúde Ervino Treml 1 Água Verde/Campo D'Água Verde

7 Unidade Básica de Saúde Jair Corte 1 Aparecida

8 Unidade Básica de Saúde Willy Radke 1 Aparecida

COHAB II

Marcílio Dias

Água Verde/Campo D'Água Verde

Marcílio Dias

COHAB II

Jardim

Vila Fuck

Marcílio Dias

COHAB I

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB II

Jardim

Marcílio Dias

Vila Fuck

COHAB I

Aparecida

Marcílio Dias

COHAB II

COHAB I

COHAB II

Vila Fuck

Marcílio Dias

Aparecida

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB II

COHAB I

Marcílio Dias

Vila Fuck

Jardim

Aparecida

COHAB II

Marcílio Dias

Vila Fuck

Aparecida

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE X SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Unidade Básica de Saúde Central4 7

3 Unidade Básica de Saúde Campo da Água Verde 2

Unidade Básica de Saúde Eurico Paul 21

Atendimento Pré Hospitalar do Corpo de Bombeiros 514

7Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas15

416

Unidade Básica de Saúde COHAB I 35

7Laboratório Municipal de Análises Clínicas12

4Policlínica Municipal Dr. Mario Mussi11

Unidade de Pronto Atendimento 24h10 2

3Unidade Básica de Saúde Marcílio Dias9

2Hospital Santa Cruz de Canoinhas13

Associação Catarinense de Deficientes
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Fonte: URBTECTM (2019) 

3.2.4.1 Equipamentos de Saúde e Sistema Cicloviário 

Como ilustrado no mapa e na tabela a seguir, a análise cruzada entre os 

equipamentos de saúde e a rede do sistema cicloviário permite inferir que 53% desses 

equipamentos possuem atendimento pela rede de infraestrutura para ciclistas. 

Importante destacar que quase a totalidade destes equipamentos que são atendidos 

possuem tanto ciclovias como ciclofaixas no raio de 500 m. 

Jardim

Marcílio Dias

COHAB I

COHAB II

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB II

Água Verde/Campo D'Água Verde

COHAB II

Água Verde/Campo D'Água Verde

Jardim

Marcílio Dias

Vila Fuck

COHAB I

Jardim

Marcílio Dias

Vila Fuck

COHAB I

Vila Fuck

COHAB I

Jardim

Marcílio Dias

Vila Fuck

COHAB I

Jardim

Vila Fuck

Marcílio Dias

COHAB I

COHAB I

Marcílio Dias

Vila Fuck

Jardim

Água Verde/Campo D'Água Verde

Vila Fuck

Jardim

COHAB I

COHAB II

Marcílio Dias

Aparecida

29 Unidade Básica de Saúde Parado 0

Samu 192 220

7Almoxarifado Central27

Centro de Regulação e TFD24

Centro Integrado de Saúde Bucal26 4

22 Programa de Atenção Psicossocial Para Crianças e Adolescentes 4

2Centro de Atenção Psicossocial - CAPS23

4Centro de Especialidade Odontológicas  - CEO 25

4

21 Farmácia Municipal Central 4

Farmácia Municipal Campo da Água Verde

Setor de Controle de Zoonoses18

19

2

2

3Ambulatório Municipal de Epidemiologia17
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Mapa 11: Equipamentos de saúde e ciclomobilidade
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Tabela 8: Equipamentos de saúde x sistema cicloviário 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

CÓD. EQUIPAMENTO
CICLOFAIXA 

EXISTENTE

CICLOFAIXA 

PROJETADA
CICLOVIA

1 Unidade Básica de Saúde Eurico Paul SIM SIM SIM

2 Unidade Básica de Saúde Alvino Muhlmann - - -

3 Unidade Básica de Saúde Campo da Água Verde SIM SIM SIM

4 Unidade Básica de Saúde Central SIM SIM SIM

5 Unidade Básica de Saúde COHAB I - SIM SIM

6 Unidade Básica de Saúde Ervino Treml - SIM -

7 Unidade Básica de Saúde Jair Corte - - -

8 Unidade Básica de Saúde Willy Radke SIM SIM -

9 Unidade Básica de Saúde Marcílio Dias - - -

10 Unidade de Pronto Atendimento 24h SIM SIM -

11 Policlínica Municipal Dr. Mario Mussi - SIM -

12 Laboratório Municipal de Análises Clínicas SIM SIM SIM

13 Hospital Santa Cruz de Canoinhas SIM SIM -

14 Atendimento Pré Hospitalar do Corpo de Bombeiros SIM SIM SIM

15 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas SIM SIM SIM

16 Associação Catarinense de Deficientes SIM SIM -

17 Ambulatório Municipal de Epidemiologia - SIM -

18 Setor de Controle de Zoonoses SIM SIM SIM

19 Farmácia Municipal Campo da Água Verde SIM SIM SIM

20 Samu 192 SIM SIM SIM

21 Farmácia Municipal Central - SIM -

22 Programa de Atenção Psicossocial Para Crianças e Adolescentes - SIM -

23 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS SIM SIM SIM

24 Centro de Regulação e TFD - SIM
-

25 Centro de Especialidade Odontológicas  - CEO - SIM -

26 Centro Integrado de Saúde Bucal - SIM -

27 Almoxarifado Central SIM SIM SIM

29 Unidade Básica de Saúde Parado - - -

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE x SISTEMA CICLOVIÁRIO



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 64 
  

 DISTRIBUIÇÃO MODAL DAS VIAGENS  

 IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DA FROTA VEICULAR 

A frota de veículos de um município está diretamente conectada às dinâmicas 

econômicas e aos padrões de mobilidade da região. Sendo assim, ao estudar o perfil da 

frota de veículos de Canoinhas, pode-se traçar um panorama da divisão modal na posse 

de veículos no município, comparando-o a dados estaduais e nacionais. 

Com a análise dos dados de frota da última década, de 2009 a 2018, são 

apresentadas taxas de crescimento acumulados em torno de 169,23% para o município 

de Canoinhas, 163,69% para o estado de Santa Catarina e de 169,72% para o Brasil.  

Esses números demonstram que a frota do município, do estado e do país 

quase duplicaram nesta última década. O município de Canoinhas, em 2009, registrou a 

propriedade de 22.774 veículos, sendo que em 2018 este total passou para 38.540 

veículos, um aumento de 15.766. 

 

Tabela 9 : Total de veículos entre 2009-2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Além dos dados no Denatran, é possível consultar os dados do Detran do estado 

de Santa Catarina, que em dezembro de 2018 registraram um total de 37.727 veículos e 

em 2017 foram 36.640 veículos. Considerando que são variações menores de 5%, serão 

Data Canoinhas Santa Catarina Brasil

2009 22.774 3.147.722 59.361.642

2010 24.900 3.414.195 64.817.974

2011 27.079 3.679.482 70.543.535

2012 29.385 3.940.467 76.137.191

2013 31.448 4.201.255 81.600.729

2014 33.482 4.445.951 86.700.635

2015 34.954 4.623.582 90.682.506

2016 36.120 4.772.160 93.867.016

2017 37.266 4.947.058 97.091.956

2018 38.540 5.152.615 100.746.553
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utilizados neste item os dados do Denatran, pois permitem a comparação com os dados 

nacionais. 

A taxa média de crescimento da frota ficou em torno de 5,40% a.a. para 

Canoinhas, 5,05% a.a. para Santa Catarina e 5,43% a.a. para o Brasil no período 

mencionado. Observa-se que, apesar das taxas anuais elevadas, há uma retração desta 

entre os anos de 2015 a 2018 devido à recessão do país neste período, sendo o setor 

automotivo um dos mais impactados por ela. Com isto, a taxa entre o período de 2015 

e 2018 se firmou entre 3,31% a.a. para o município, 3,68% a.a. para o estado e 3,57% 

a.a. para o Brasil. 

Gráfico 1: Taxa de crescimento anual de veículos da década, 2008-2018 

 
Fonte: Baseado em Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

A comparação da taxa de crescimento anual dos veículos entre unidades 

federativas mostra uma proximidade na evolução dos dados, destacando a influência 

das políticas federais e estaduais na realidade de Canoinhas.  

Sendo assim, o padrão de mobilidade do município de Canoinhas é voltado para 

o automóvel, de maneira similar aos perfis do Brasil e do estado, como apresentam os 

gráficos a seguir. Observa-se que, em 2018, a frota do município é composta por 56,8% 

de automóveis, 21,7% de motocicletas e 4,3% de caminhões, uma distribuição muito 
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similar à de Santa Catarina que também mantém uma predominância de automóveis, 

cerca de 57% do total da frota do mesmo. 

É importante notar que, para a contabilização de cada modal, foram agrupados 

veículos similares, dentro da caracterização da frota realizada pelo DENATRAN. Nesse 

sentido o número de caminhões se refere ao número de caminhões mais a quantidade 

de caminhões-trator na cidade; o número de caminhonetes se refere às caminhonetes 

mais a quantidade de camionetas; ao número de ônibus foi adicionada a quantidade de 

micro-ônibus, e ao número de motocicletas foram adicionadas a quantidade de 

motonetas e ciclomotores.  

Tabela 10: Distribuição dos veículos por tipologia para o Município de Canoinhas, 2009 a 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Tabela 11: Distribuição dos veículos por tipologia para o Estado de Santa Catarina, 2009 a 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Data Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total

2009 13.165 1.292 2.235 153 5.336 593 22.774

2010 14.181 1.357 2.553 167 5.979 663 24.900

2011 15.247 1.401 2.925 166 6.587 753 27.079

2012 16.550 1.477 3.235 189 7.057 877 29.385

2013 17.796 1.518 3.591 197 7.342 1.004 31.448

2014 19.016 1.596 3.856 207 7.655 1.152 33.482

2015 19.909 1.641 4.011 228 7.896 1.269 34.954

2016 20.541 1.655 4.195 236 8.048 1.445 36.120

2017 21.176 1.651 4.448 250 8.163 1.578 37.266

2018 21.877 1.638 4.690 261 8.362 1.712 38.540

Data Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total

2009 1.832.656 150.243 266.393 22.542 775.711 100.177 3.147.722

2010 1.982.129 159.460 298.256 23.948 838.555 111.847 3.414.195

2011 2.127.607 168.245 332.435 25.408 901.092 124.695 3.679.482

2012 2.281.766 175.879 368.198 26.810 949.969 137.845 3.940.467

2013 2.428.891 184.743 408.300 28.070 995.949 155.302 4.201.255

2014 2.560.638 192.659 450.773 29.458 1.039.062 173.361 4.445.951

2015 2.655.083 195.426 481.513 30.124 1.071.644 189.792 4.623.582

2016 2.733.827 196.963 510.741 30.610 1.094.550 205.469 4.772.160

2017 2.827.795 200.072 544.962 31.392 1.118.677 224.160 4.947.058

2018 2.934.826 205.237 584.862 32.003 1.148.930 246.757 5.152.615
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Tabela 12: Distribuição dos veículos por tipologia para o Brasil, 2009 a 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

 

Para o ano de 2018, a distribuição da frota de veículos por sua tipologia pode 

ser observada na tabela e gráficos abaixo. 

Tabela 13: Distribuição da frota por tipologia, ano de 2018 

 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 

Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 

Data Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total

2009 34.536.667 2.026.269 3.835.242 424.068 12.415.764 6.123.632 59.361.642

2010 37.188.341 2.143.467 4.285.690 451.989 13.950.448 6.798.039 64.817.974

2011 39.832.919 2.274.947 4.762.943 486.597 15.579.899 7.606.230 70.543.535

2012 42.682.111 2.380.780 5.238.656 514.980 16.910.473 8.410.191 76.137.191

2013 45.444.387 2.488.680 5.731.997 547.465 18.114.464 9.273.736 81.600.729

2014 47.946.504 2.588.905 6.245.779 574.104 19.242.804 10.102.539 86.700.635

2015 49.821.941 2.645.855 6.588.496 590.636 20.213.958 10.821.620 90.682.506

2016 51.296.982 2.684.227 6.880.333 601.522 20.942.633 11.461.319 93.867.016

2017 52.916.160 2.720.548 7.192.441 612.534 21.608.568 12.041.705 97.091.956

2018 54.715.488 2.766.097 7.555.090 627.058 22.339.110 12.743.710 100.746.553

Tipo Canoinhas Santa Catarina Brasil

Automóveis 21.877 2.934.826 54.715.488

Caminhões 1.638 205.237 2.766.097

Caminhonetes 4.690 584.862 7.555.090

Ônibus 261 32.003 627.058

Motocicletas 8.362 1.148.930 22.339.110

Outros 1.712 246.757 12.743.710

Total 38.540 5.152.615 100.746.553
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Gráfico 2: Distribuição dos Veículos por tipologia, Canoinhas ano de 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018  
Adaptado por URBTECTM (2018) 

Gráfico 3: Distribuição dos Veículos por tipologia, Estado de Santa Catarina ano de 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 
Adaptado por URBTECTM (2018) 
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Gráfico 4: Distribuição dos Veículos por tipologia, Brasil ano de 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2017 
Adaptado por URBTECTM (2018) 

Em relação ao índice de motorização, que expressa a relação entre população 

e número de veículos, a cidade de Canoinhas apresenta 40,21 automóveis a cada 100 

habitantes em 2018, valor 55,51% maior ao índice do estado e 53,24% superior ao do 

Brasil. Entretanto, com relação às motocicletas, esta taxa é de 15,37 veículos para cada 

100 habitantes, no estado 10,12 e 10,71 para o país. 
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Gráfico 5: Taxa de motorização para cada 100 habitantes, Canoinhas ano 2018 

 
Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 

Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018 
Adaptado por URBTECTM (2019) 

Nesse sentido, pode-se considerar a taxa de motorização de Canoinhas 

extremamente alta, se a compararmos ao restante do estado ou do país, e a taxa de 

crescimento da frota no município mantém uma média alta, mesmo com a dinâmica 

recessiva da economia desde 2015, o que pode ser considerado um alerta de possível 

cenário de alta motorização na cidade a longo prazo.  

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 

As condições de transportes têm uma relação direta com o bem-estar 

individual: de um lado, a pobreza pode impedir as pessoas de usarem o transporte e de 

terem acesso aos destinos desejados. De outro, as pessoas são prejudicadas por não 

terem acesso a certos destinos, e por terem oportunidades limitadas de trabalho, de 

estudos e de uso de equipamentos públicos (AFFONSO et al., 2003). 

É comum o fato de os municípios brasileiros apresentarem diversos problemas 

de acesso aos equipamentos de saúde, educação, lazer e transportes. Isso se deve 

principalmente pelas grandes dimensões territoriais dos municípios, como é o caso de 
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Canoinhas. Outros fatores, como o isolamento geográfico das localidades, baixa 

densidade populacional e baixas condições econômicas, dificultam e limitam os serviços 

de transporte que são essenciais para o acesso destas comunidades à sede urbana do 

município. 

O Decreto Municipal 189/2017 “autoriza reajuste das tarifas do transporte 

coletivo”. No Art. 2º deste decreto são especificados os valores das tarifas para as linhas 

urbanas e rurais do município. Através deste documento, a consultoria identificou as 

linhas do transporte coletivo que atende a área rural conforme a tabela abaixo. 

Tabela 14: Linhas de ônibus da área rural 

 

Fonte: Decreto Municipal 189/2017, adaptado por URBTECTM (2019) 

LINHAS DE ÔNIBUS DA ÁREA RURAL

Linhas Urbanas 

Felipe Schmidt 

Lageado 

Paciência dos Neves

Fartura 

Serrito 

Caraguatá

Felipe Schmidt/Paciência dos Neves 

Felipe Schmidt/Fartura 

Felipe Schmidt/Lageado 

Paciência dos Neves/Fartura 

Paciência dos Neves/Serrito 

Fartura/Serrito 

Fartura de Cima/Fartura de Baixo 

Herval Bonito

Valinhos 

Bonetes 

Dranka 

Encruzilhada 

Paula Pereira 

Rio do Pinho 

Anta Gorda 

Sereia 

Matão 

Barreiro 

Boa Vista 

Taunay

Capão do Herval

Parado 
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4 SISTEMA DE MOBILIDADE INTRAURBANO 

 CONTEXTO INTRAURBANO 

O início da ocupação urbana de Canoinhas ocorreu em 1888, próxima a 

confluência dos rios Canoinha e Água Verde, pelo agricultor Francisco de Paulo Pereira, 

considerado fundador do povoado, e alastrou-se por suas planícies, devido às baixas 

declividades. 

Canoinhas teve seu desenvolvimento econômico impulsionado pelo cultivo de 

erva-mate e extração de madeira. Em 1940, Canoinhas era responsável por 42,69% da 

produção de erva-mate do estado, e de acordo com Nascimento, 2009, p.39,  dispunha 

de 62 serrarias, sendo 54 de madeiras em geral, cinco para a fabricação de caixas e três 

laminadoras, entre elas a Souther Brazil Lumber and Colonization Company. Em 2009, 

segundo a Secretaria de Desenvolvimento Regional, as atividades econômicas da cidade 

estavam 40% vinculadas à madeira, 22% no setor agrícola e 20% em atividades 

comerciais. 

Com as mudanças da legislação trabalhista impostas na era Vargas, a forte 

economia de Canoinhas declinou, levando muitos empresários à falência. No entanto, 

em 1968, o bairro Industrial 01 é criado, e diversas madeireiras mudam suas instalações. 

A fim de ordenar o território urbano e desocupar a região central do uso, a prefeitura 

disponibilizou terrenos às indústrias. De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

daquele tempo, o novo zoneamento criado possuía o seguinte padrão de ocupação:  

“A Zona de Serviços e Indústrias (ZSI) é composta por áreas situadas ao longo da 

BR/SC 280 e da SC 477, destinadas à instalação de serviços especializados e de atividades 

industriais, que por seu porte ou natureza, exijam confinamento em áreas próprias ou 

sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso, podendo ser ligadas às atividades de 

apoio às rodovias”.  

O novo bairro nasceu com objetivo de facilitar o acesso, tendo em vista sua 

localização perto das rodovias de escoamento da produção, e também propiciar o 
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desenvolvimento industrial dentro dos padrões ambientais e urbanísticos e controlar o 

tráfego de cargas dentro do centro urbano.  

De acordo com a análise do caderno de diagnóstico do Plano Diretor de 2006 

de Canoinhas, a região central já estava definida em 1983, e seu território espraiava em 

direção aos bairros Jardim Esperança, Alto da Tijuca, Alto das Palmeiras, Tricolin, Campo 

do Água Verde, incluindo sua porção ao sul da rodovia BR 280. Segundo o plano citado, 

entre o período de 1983 a 1997, foram iniciadas as ocupações dos bairros Piedade e Boa 

Vista, e expansão da ocupação sul do Bairro Água Verde, densificando a ocupação 

urbana às margens da rodovia BR 280, barreira antrópica da expansão urbana. Em 2005, 

a consultoria da revisão do plano realizou uma comparação da evolução urbana deste 

período, e os bairros Campo do Água Verde, Alto da Tijuca e Jardim Esperança tiveram 

suas áreas de ocupação aumentada.  

Entre 2005 e 2019, observa-se o espraiamento na porção sul do bairro Água 

Verde em direção a oeste e a sul no bairro Piedade. Tendo em vista que a melhor 

infraestrutura disponível está na área central da cidade, e que existem  poucas áreas 

adensadas nas proximidades do núcleo urbano, o espraiamento dessas áreas  coloca em 

alerta o poder público da necessidade de possíveis melhorias e implantação de 

infraestrutura, implicando em maiores investimento na área, e comprometendo 

recursos públicos. Uma das melhorias necessárias seria o acesso dessas áreas e a 

transposição da rodovia BR 280. 

 SISTEMA VIÁRIO  

O sistema viário é um espaço público destinado à circulação de pessoas e de 

bens, e cumpre com um papel de grande relevância na qualidade de vida dos citadinos, 

portanto, o planejamento viário deve estar alinhado com a organização socioespacial da 

cidade. Canoinhas tem em seu território interseccionado por duas rodovias estaduais, a 

SC 120, que corta o centro urbano e o município de norte sul, mas que no interior urbano 

possui características de via urbana, e a SC 477, com pequeno trecho inserido na área 
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urbana no bairro Água Verde. A BR 280 divide o território municipal em porção norte e 

sul, e representa uma importante barreira de transposição do sistema viário urbano do 

distrito Sede. Este capítulo irá abordar os aspectos relacionados à caixa de rolamento da 

via e sinalização viária, calçamento, ciclofaixas e ciclovias serão abordados em outros 

capítulos.  

 HIERARQUIA E DIMENSIONAMENTO VIÁRIO 

De acordo com a Lei Municipal n° 064/2018 sobre o sistema viário, as vias que 

integram o sistema viário municipal são classificadas nas seguintes categorias: I) Vias 

Marginas, II) Vias Estruturais, III) Vias Conectoras, IV) Vias Coletoras, V) Vias Locais e VI) 

Vias Especiais. 

As vias marginais estão localizadas às margens da BR 280, paralelas ao trecho 

que tange o perímetro urbano. As vias estruturais são aquelas vias de trânsito mais 

fluido e que fazem ligações entre regiões mais distantes. As vias Conectoras são vias 

suplementares às vias estruturais, e são corredores de ligação entre bairros. Vias 

coletoras são aquelas que conduzem o fluxo das vias locais às vias estruturais ou 

conectoras. As vias locais possuem fluxo calmo e servem de acesso aos lotes. As vias 

especiais são aquelas de acesso a lotes enclausurados ou outras classificadas pelo poder 

público.     

A lei sobre sistema viário municipal trata dos parâmetros métricos das vias por 

categoria hierárquica, conforme ilustrado em tabela a seguir. Os parâmetros estão de 

acordo com as medidas de referência do Manual de Projeto Geométrico de Travessias 

Urbanas do DNIT, 2010. O mapa a seguir ilustra a hierarquia viária urbana. 
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Tabela 15: Tabela de dimensionamento de vias municipais 

DIMENSIONAMENTO DE VIAS LEI N° 64/2018 
CLASSIFICAÇÃO DIMENSÃO TOTAL 

DA FAIXA DE 
DOMÍNIO 

LARGURA MÍNIMA 
DO PASSEIO  

LARGURA 
MÍNIMA DA PISTA 
DE ROLAMENTO 

LARGURA 
DO 

CANTEIRO 
CENTRAL  

VIAS MARGINAIS 20 M - - - 

VIAS ESTRUTURAIS, 
ARTERIAIS E 
RURAIS 

20 M EM ÁREA 
URBANA 

CONSOLIDADA E 30 
M EM NOVAS VIAS  

3 M DE CADA 
LADO  

16 M 
1,5M PARA 

VIAS DE 
30M 

VIAS CONECTORAS 16 M 
2,5 M DE CADA 

LADO  
11M - 

VIAS COLETORAS 15M  
2,5 M DE CADA 

LADO  
10M - 

VIAS LOCAIS 12M  
2 M DE CADA 

LADO 
8M  - 

VIAS ESPECIAIS 10M  - - - 
Fonte: Lei municipal n° 64/2018, adaptado URBTEC
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Mapa 12: Hierarquia do sistema viário urbano
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 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  

É obrigação dos órgãos de trânsito a implantação de sinalização em vias públicas, 

afim de garantir a parada, a circulação e o estacionamento em vias, melhorando a fluidez 

e segurança do sistema viário. A sinalização vertical é o principal tipo de comunicação. 

São placas onde a informação está na posição vertical, fixada na lateral ou suspensa 

sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter de regulamentação, advertência ou 

indicação. A sinalização horizontal é complementar à sinalização vertical e é realizada 

sobre a via. A sinalização semafórica se utiliza de luzes para o controle do tráfego ou 

alertar perigo na via. 

O mapa a seguir demonstra os pontos semafóricos e passagens elevadas sobre 

as vias, conforme dados disponibilizados pelo departamento de trânsito de Canoinhas 

(DETRACAN). 
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Mapa 13: Sinalização viária - Urbano
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 ESTACIONAMENTO 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina, em resolução n° 

302/2008, que o estacionamento rotativo é a área sinalizada da via destinada a 

estacionamento de veículos, podendo ser pago ou não, regulamentada pelo órgão ou 

entidade fiscalizadora municipal do uso por um período determinado. A função da 

regulamentação é garantir a rotatividade de veículos parados em vias públicas de 

maiores demandas e facilitar os acessos às áreas de maior demanda de estacionamento 

aos motoristas, recorrentes em áreas centrais e regiões de predominância comercial e 

de serviços. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) especifica, no Art. 24º, que é de 

competência dos órgãos e entidades de trânsito municipais implantar, manter e operar 

o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.  

A Lei n° 4.183/2007 regulamenta o estacionamento “Rotativo Canoinhas”, o qual 

discorre entre outros tópicos sobre o período de cobrança da taxa. 

“ § 4º - O estacionamento rotativo funcionará no horário das 8:30 (oito horas 
e trinta minutos) às 12:00 (doze horas) e das 13:30 (treze horas e trinta 
minutos) às 18:00 (dezoito horas) de segundas às sextas-feiras, e no horário 
das 8:30 (oito horas e trinta minutos) às 12:30 (doze horas e trinta minutos) 
aos sábados.” 
 

O último decreto referente ao ajuste tarifário foi publicado em 2014. No 

momento, o estacionamento rotativo não está sendo fiscalizado, pois o departamento 

de trânsito de Canoinhas não possui corpo profissional suficiente para o serviço. De 

acordo com o próprio departamento, são apenas quatro profissionais atuantes. O mapa 

a seguir limita a área de estacionamento rotativo existente e ilustra as vias com vaga de 

carga e descarga. 

Canoinhas possui 27 vagas de carga e descarga, todas situadas na região 

central, área de uso predominantemente comercial e de serviços. A via com maior 

número de vagas é a rua Francisco de Paulo Pereira, uma das principais vias e endereço 

das maiores lojas da cidade.
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Mapa 14: Estacionamento rotativo e carga e descarga e vaga para idosos
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 CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL  

A acessibilidade é uma questão essencial na mobilidade urbana. O município 

deve garantir o acesso de todos os cidadãos aos espaços públicos de forma segura e 

autônoma, inclusive àqueles que apresentem alguma restrição de locomoção, como 

portadores de deficiência, idosos, gestantes ou lactantes. Assim, a acessibilidade deve 

ser vista e entendida como algo que deve ser incorporado às construções ou reformas 

públicas e privadas, de forma a atender as características de todas as pessoas.  

A acessibilidade está relacionada ao uso do transporte público, transposição de 

vias, utilização de equipamentos urbanos e áreas de lazer, bem como outras estruturas 

e serviços da cidade com segurança e com autonomia, ou seja, de forma geral a 

acessibilidade está associada ao acesso às tarefas cotidianas ou de trabalho, de modo 

igualitário para todos os cidadãos. 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, estima-se que 23,9% da população brasileira tem algum 

tipo de deficiência. Isso corresponde a uma parcela significativa da população. Para que 

todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independentemente de suas 

limitações, é necessário tornar os edifícios ou espaços públicos, de usos coletivos ou 

privados, acessíveis. Este é um direito garantido que deve ser aplicado conforme normas 

e critérios definidos pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

O diagnóstico da realidade em Canoinhas prevê, em um primeiro momento, a 

descrição de normas e critérios básicos para promoção da acessibilidade, no âmbito 

nacional e municipal, sendo na sequência analisadas as condições de acessibilidade 

universal através das pesquisas de Caminhabilidade. 

 

 LEGISLAÇÃO 

A Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, “estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
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deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”. Esta Lei pretende 

promover a acessibilidade através da criação de critérios e normas a fim de eliminar 

barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção/reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação, de modo a 

garantir acesso igualitário a todos os cidadãos. 

No Art. 4 da Lei nº 10.098/2000, as vias públicas, parques e demais espaços 

públicos devem ser adaptados para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Os estacionamentos também devem ter vagas 

reservadas para elas nos acessos de circulação de pedestres (2% das vagas, no mínimo).  

Com relação ao mobiliário urbano, a Lei nº 10.098/2000 aborda que os sinais 

de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de 

sinalização devem estar dispostos de modo a facilitar e não impedir a circulação. Os 

semáforos podem estar equipados com mecanismos que emitam sinal sonoro suave 

para guiar a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual. Na referida lei, ficam 

estipulados os requisitos necessários para a acessibilidade às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida nos edifícios públicos ou de uso coletivo e nos 

edifícios privados. 

Na promoção da acessibilidade devem ser observadas as regras dispostas no 

Decreto nº 5.296/2004 e nas normas técnicas da ABNT. As vias, praças, logradouros, 

parques e demais espaços de uso público devem cumprir as exigências técnicas de 

acessibilidade da ABNT (Art. 15). Os mobiliários urbanos devem garantir uma 

aproximação segura e uso por pessoas portadoras de deficiência visual, mental ou 

auditiva e aproximação ao alcance visual e manual das pessoas com deficiências físicas, 

como cadeirantes e a circulação livre de barreiras, considerando-se inclusive os 

estacionamentos. 

O Artigo 16 da Lei nº 10.098/2000 determina a que o transporte coletivo deve 

ter os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. No 

mais, o Poder Público deve promover a eliminação de barreiras urbanísticas, 
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arquitetônicas, de transporte e comunicação, mediante ajudas técnicas, além de apoio 

à pesquisa e das agências de financiamento (art. 20 e 21).  

A terceira edição da NBR 9.050 passou a ser válida a partir do dia 11 de outubro 

de 2015. Esta revisão teve por finalidade estabelecer “critérios e parâmetros técnicos a 

serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio 

urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade”. Nesta norma 

pretendeu-se estabelecer ambientes, edificações, mobiliários, equipamentos urbanos 

ou elementos autônomos, seguros e independentes à maior parte da população. 

Na NBR 9.050/2015, os tipos de sinalização adotadas são: visual (realizada 

através de mensagens de textos, contrastes, símbolos ou figuras), tátil (realizada através 

de relevo, como textos, símbolos ou Braille) e/ou sonora (realizada através de recursos 

auditivos). 

A circulação externa abrange as calçadas e as vias exclusivas de pedestres, 

sendo que o piso deve seguir o que é estabelecido na norma. Também, deve garantir 

uma faixa livre (passeio) para a circulação de pedestres, sem degraus. A NBR 9.050/2015 

também aborda a inclinação (transversal e longitudinal), as dimensões mínimas da 

calçada, o acesso ao lote, as obras sobre passeios, o dimensionamento das faixas livres, 

a travessia de pedestres em vias públicas, áreas internas de edificações ou espaços (uso 

coletivo e privado) e sinalização da travessia. As passarelas para pedestres devem ter 

“rampas, ou rampas e escadas, ou rampas e elevadores, ou escadas e elevadores, para 

sua transposição”. As rampas, escadas e elevadores devem seguir esta norma. Em 

relação às vagas reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por 

idosos ou pessoas com deficiência, a NBR 9.050/2015 aborda sobre as condições das 

vagas, a circulação de pedestres em estacionamentos e a previsão de vagas reservadas.  

A seguir, são abordados os critérios básicos para a largura das calçadas e 

implantação de pisos podotáteis e rampas, segundo os parâmetros definidos na NBR 

9.050/2015. 
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Largura das calçadas 

A largura das calçadas pode ser caracterizada em três faixas de uso, elas são: a) 

faixa de serviço; b) faixa livre; c) faixa de circulação.  

De acordo com a NBR 9.050/2015, a faixa de serviço tem como finalidade 

“acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou 

sinalização”. Recomenda-se largura mínima de 0,70 m. A faixa livre ou passeio é 

destinada exclusivamente aos pedestres e não pode ter obstáculos. Esta faixa deve ter 

inclinação transversal de 3%, ser contínua entre lotes e ter largura mínima de 1,20 m e 

altura livre de 2,10 m. A faixa de acesso é uma área de passagem da via pública para o 

lote, existente apenas em calçadas com larguras superiores a 2 m. Esta deve acomodar 

a rampa de acesso aos lotes lindeiros. 

Portanto, a largura mínima exigida para uma calçada é de 1,90 m e a altura livre 

recomendada é de 2,10 m. O mobiliário urbano alocado na faixa de serviço não deve 

interromper o fluxo de pedestres. As calçadas devem ser planas para garantir a 

segurança de todos os cidadãos. Também, de acordo com a NBR 9.050/2015, a 

sinalização tátil e visual direcional devem ser instaladas quando houver ausência ou 

descontinuidade de linha-guia identificável, isso se aplica tanto em ambientes internos 

quanto externos.  

Pisos podotáteis 

Existem duas variações para a simbologia e padrão do piso podotátil, essas são 

direcional e de alerta. A primeira tem a função de direcionar o caminho ao deficiente 

visual, mostrando-lhe por onde ele deve andar. Já a segunda serve para alertá-lo de 

alguma coisa diferente que possa estar em seu trajeto, como por exemplo um obstáculo 

ou uma travessia. 

A sinalização direcional tem que ser instalada no mesmo sentido de 

deslocamento das pessoas. Os contrastes visuais e táteis da sinalização direcional devem 

ter relevos lineares e regularmente dispostos de acordo com a Tabela 16 e Figura 4. 
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Tabela 16: Dimensão da sinalização direcional 

 

Fonte: NBR 9.050/2015 

 

Figura 4: Desenho técnico do piso podotátil direcional 

 

Fonte: NBR 9.050/2015 

A sinalização de alerta deve ser utilizada para indicar algum acontecimento ao 

longo do trajeto do usuário. As dimensões da sinalização de alerta estão descritas na 

Tabela 17e ilustradas na Figura 5. 
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Tabela 17: Dimensão da sinalização de alerta 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

Figura 5: Desenho técnico do piso podotátil de alerta 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

O piso podotátil de alerta deve ser usado nas seguintes situações: 

• Informar à pessoa com deficiência visual sobre algum desnível ou 

situações de risco. 
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• Orientar o correto posicionamento de pessoas com deficiência visual 

quando utilizar equipamentos, como por exemplo, elevadores, 

equipamentos de autoatendimento ou serviços. 

• Mudanças de direção ou diferentes percursos. 

• Início ou término de degraus, rampas e escadas. 

• Existência de patamares nas escadas e rampas. 

• Travessia de pedestres. 

Rampas  

As rampas no espaço urbano têm a função de garantir a travessia segura entre 

dois lados de calçada para todos os usuários, devendo acontecer sempre quando houver 

a travessia sinalizada para pedestres. As rampas devem ser construídas na direção do 

fluxo para travessia de pedestres e respeitar uma inclinação máxima de 8,33% (1:12) no 

sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais, largura mínima de 

1,50 m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação (1,20 m no 

mínimo). O desenho técnico desta rampa está ilustrado na Figura 6. 

Figura 6: Desenho técnico de rampa 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

O rebaixamento também pode ocorrer entre canteiros, sempre respeitando o 

mínimo de 1,50 m de altura e declividade de 8,33%, sendo que a largura da rampa deve 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 88 
  

ser igual ao comprimento da faixa de pedestres. A representação desta rampa está 

ilustrada na Figura 7. 

Figura 7: Desenho técnico de rampa entre canteiros 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

O rebaixamento ocorre quando não existe largura suficiente para a aplicação 

da rampa e da faixa livre (com largura mínima de 1,20 m). Nesse caso, admite-se que 

aconteça o rebaixamento total da calçada no nível da travessia, com largura mínima de 

1,50 m e inclinação máxima das rampas laterais de 5% (1:20), conforme ilustrado na 

Figura 8. 



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 89 
  

Figura 8: Desenho técnico de rampa para calçada estreita 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

 

No âmbito municipal, a Lei 3514/2002 “cria o programa de urbanização de 

passeios públicos com incentivo pelo município”. De acordo com a lei, o objetivo do 

programa é incrementar a urbanização da cidade de Canoinhas a partir de um plano de 

cooperação entre os proprietários de imóveis urbanos e o Poder Executivo do município. 

O Artº5 deste instrumento dita sobre a referida cooperação, conforme descrito a seguir: 

I- Compete ao proprietário do imóvel urbano a aquisição de todo o material 
para a edificação ou melhoramento do passeio público que divisa com sua 
propriedade, observado o cronograma da obra fornecido por pessoa 
habilitada do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, 
especificamente relacionando o material, em espécie e quantidade 
necessários. 
II- Compete ao Poder Executivo Municipal, através de seu órgão competente, 
a cessão da mão de obra para a realização dos serviços referidos. 
Parágrafo único. Para cumprir as disposições do inciso II deste artigo, poderá 
o Poder Executivo Municipal utilizar de funcionários públicos municipais 
habilitados para tal função, ou contratar pessoa jurídica destinada a 
prestação de tais serviços, respeitadas as regras previstas na Lei de Licitações. 
 

Ainda de acordo com a lei, caso o proprietário não cumpra com o prazo 

estabelecido de um ano após a notificação, o Poder Executivo procederá a aplicação do 

IPTU progressivo no tempo adotando a majoração da alíquota do imposto no montante 

de 5%. 
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A Lei Municipal 3896/2005 “estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida e dá outras providências”. O instrumento trata dos elementos de urbanização, 

desenho e localização do mobiliário urbano, acessibilidade nos edifícios públicos e de 

uso coletivo assim como de uso privado, acessibilidade nos veículos de transporte 

coletivo, acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização, dentre outros. 

O Código de Posturas do município de Canoinhas foi instituído pela Lei 

Complementar 21/2007. O instrumento trata, no Art. 70º, que “as calçadas públicas são 

de responsabilidade exclusiva dos proprietários, possuidores do domínio útil ou posse 

de imóveis, no tocante à sua construção, restauração, conservação e limpeza, 

observando as normas e padrões a serem fixados em legislação específica.” 

Em dezembro de 2016, o município instituiu a Lei Ordinária 5954/2016, que 

normatiza a padronização das calçadas públicas em perímetro urbano conforme 

previsto no Artigo 70 da Lei Complementar nº 21 de 20/12/2007 que instituiu o Código 

de Posturas do Município de Canoinhas. 

Na referida lei, são estabelecidas as diretrizes para as calçadas e passeios, com 

a definição de padrões para o revestimento e prazos para adequação conforme os 

padrões estabelecidos. No Art. 3º, o instrumento define ainda que os proprietários dos 

imóveis localizados em determinadas regiões da cidade estão sujeitos a aplicação de 

IPTU progressivo conforme descrito a seguir: 

Parágrafo 3º - Os proprietários de imóveis localizados no quadrilátero central 
mencionado no inciso IV do artigo 2º (Ruas: Marechal Floriano Peixoto, 
Eugênio de Souza, 12 de Setembro, 3 de Maio, inclusive, as Avenidas 
Expedicionários e Rubens Ribeiro da Silva), deverão adequar os respectivos 
passeios em até 60 (sessenta) meses após a publicação desta lei, sob pena, 
após decorrido o prazo, ter acrescido no valor de IPTU o percentual de 20% 
(vinte por cento) ao ano, estabelecido progressivamente no prazo máximo de 
5 (cinco) anos e cessando esse acréscimo quando o proprietário do imóvel 
proceder a regularização de acordo com a presente Lei. 
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 ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE 

O índice de caminhabilidade consiste na avaliação das condições do espaço 

urbano para os deslocamentos realizados a pé. De acordo com o ITDP, “a 

caminhabilidade compreende aspectos como as condições e dimensões das calçadas e 

cruzamentos, a atratividade e densidade da vizinhança, a percepção de segurança 

pública, as condições de segurança viária e quaisquer outras características do ambiente 

urbano que tenham influência na motivação para as pessoas andarem com mais 

frequência e utilizarem o espaço urbano.” 

No intuito de determinar o índice de caminhabilidade em Canoinhas, foram 

realizadas pesquisas para estimar os parâmetros de eficiência e conforto que oferecem 

a infraestrutura dedicada ao deslocamento dos pedestres. Para obter uma organização 

mais adequada dos dados a serem obtidos em campo, optou-se por separá-los em duas 

perspectivas: o olhar técnico e o olhar do usuário. 

Figura 9: Perspectivas das pesquisas de campo 

                       

Fonte: URBTECTM (2019) 

Para a elaboração das pesquisas técnicas, com o objetivo de coletar os dados 

supracitados, utilizou-se como referência o Índice de Caminhabilidade (iCam), criado em 

2016 pelo Instituto de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), em parceria com o 

Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e com a Pública Arquitetos. O iCam tem 

como premissa a avaliação de 15 indicadores, agrupados em seis diferentes temáticas, 

conforme a Figura 10. 

Pesquisas

de Campo

Olhar Técnico Olhar do 
Usuário
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Figura 10: Temáticas Índice de Caminhabilidade ICam 

 

Fonte: ITDP, IRPH (2017) 

 

Com o intuito de melhor adequar o índice ao Plano de Mobilidade de 

Canoinhas, o iCam foi adaptado, reunindo a categoria Segurança Viária com a categoria 

Segurança Pública, intitulando-a apenas de Segurança. Além disso, os aspectos 

referentes à travessia da via passaram a compor uma categoria única denominada 

“Travessia”, diferente do método do ITDP que inclui a avaliação desse item dentro da 

categoria “Segurança Viária”.  

A categoria Mobilidade também não foi considerada para essa análise, visto 

que esse item considera o tamanho das quadras, que possuem dimensões muito 

semelhantes na região central e nos eixos de adensamento que foram avaliados. Além 

disso, esse item considera a integração intermodal que será abordada na categoria 

Segurança e na pesquisa de Caminhabilidade. Com isso, a análise contempla 22 

indicadores distribuídos em cinco categorias (Travessia, Calçada, Atração, Segurança e 

Ambiente). As adaptações realizadas em cada uma delas pode ser observada na Figura 

11 a seguir: 
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Figura 11: Categorias da Pesquisa de Caminhabilidade 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Conforme o mapa a seguir, as pesquisas foram realizadas na região central e 

nos eixos de comércio e serviço que foram identificados através dos dados de uso do 

solo, totalizando 250 trechos. Após a definição dos trechos, foi realizada no dia 27 de 

junho de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Canoinhas, uma aula de 

capacitação dos estagiários. Na oportunidade, os pesquisadores receberam instruções 

sobre o processo de levantamento dos dados, garantindo imparcialidade nas respostas 

atribuídas a cada um dos indicadores.  
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As pesquisas em campo foram realizadas entre os dias 26/07 e 05/08. O 

formulário completo da pesquisa e as notas atribuídas para cada um dos indicadores 

estão disponíveis no Anexo I desse documento.  

Como dito anteriormente, as pesquisas contemplaram também a avaliação das 

calçadas através do olhar dos usuários. Para isso, foram realizadas entrevistas na região 

central da cidade, identificando o perfil dos pedestres; frequência, tempo e motivo da 

viagem e a percepção dos mesmos no que se refere à qualidade das calçadas. Foram 

entrevistados 67 pedestres no mesmo período dos levantamentos de caminhabilidade. 

O resultado da pesquisa qualitativa de Caminhabilidade está disponível no Anexo III 

desse documento. 
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Mapa 15: Pesquisa de caminhabilidade: trechos avaliados 
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4.3.2.1 Resultados  

Os resultados da pesquisa foram sistematizados através de gráficos e mapas, 

nos quais os índices de caminhabilidade são representados numa graduação de cores, 

sendo os trechos em vermelho os que possuem piores índices e, em verde, aqueles mais 

bem avaliados. 

A primeira categoria avaliada é referente as travessias de pedestres. O resultado 

das pesquisas na sede do município mostrou que 71% das travessias são péssimas, 22% 

são ruins, 7% são razoáveis, sendo que nenhuma delas foram avaliadas como boas nessa 

categoria, conforme o Gráfico 6. Nessa categoria, são avaliados a existência de faixa de 

pedestres, semáforos e rampas de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2018. 

O mapa a seguir evidencia que os cruzamentos com melhor avaliação são 

identificados na rua Getúlio Vargas. Além disso, foi avaliado positivamente o trecho na 

rua Eugênio de Souza entre a rua Coronel Alburquerque e a rua José Boiteux.  Algumas 

das travessias com pior avaliação são identificadas nos trechos ao longo da rua Nazir 

Cordeiro, rua Roberto Ehlke e rua Sen. Ivo de Áquino. Receberam Nota zero também as 

travessias na rua Caetano Costa entre a rua João da Cruz Krailing e a rua Benjamin 

Constant; entre a rua Irmã Maria Felicitas e rua Curitibanos e entre a rua Doze de 

Setembro e a rua Frei Menandro Kamps. 

Gráfico 6: Resultado da pesquisa de caminhabilidade na sede – Categoria Travessia 

 

Fonte: URBTEC™
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6%

Ruim
20%

Péssimo
74%

CATEGORIA TRAVESSIAS



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 97 
  

Mapa 16: Índice de caminhabilidade das travessias 
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A segunda categoria avaliada é referente ao estado físico das calçadas. Nessa 

categoria, são avaliadas as dimensões, estado de conservação, presença de piso tátil e 

presença de obstáculos. O resultado mostrou que dos trechos avaliados na sede, 7% são 

classificados como péssimos, 87% ruim, 6% regular, sendo que nenhuma deles foram 

avaliadas como bons nessa categoria.  

Alguns dos trechos mais bem avaliados na categoria Calçada são identificados 

na rua Frei Menandro Kamps entre a rua Caetano Costa e a rua Antônio Burgardt; rua 

José Boiteux entre a travessa Sete de Setembro e a rua Wolf Filho; rua Felipe Schmidt 

entre a rua Vidal Ramos e a rua Coronel Albuquerque, entre a rua Francisco de Paula 

Pereira e rua Major Vieira e entre a rua Vidal Ramos e a rua Coronel Albuquerque; rua 

Getúlio Vargas entre a rua Major Vieira e a rua Vidal Ramos, entre a rua Vidal Ramos e 

Cel. Albuquerque e entre a rua José Boiteux e a rua 3 de Maio, entre outros. 

Os trechos avaliados ao longo da rua Roberto Ehlke foram classificados em 

grande parte como ruins ou péssimos. Da mesma foram tiveram avaliação negativa o 

trecho da rua Bernardo Olsen entre a rua Vergílio Trevisani e a rua Hilda Ostroski; rua 

Nazir Cordeiro entre a rua Reinaldo Kruger e avenida Rubens Ribeiro. O trecho com pior 

avaliação nessa categoria é identificado na Avenida dos Expedicionários entre a rua 

Teodoro Humenhuk e a rua Julio Budant Neto. No mapa a seguir, é possível identificar 

quais trechos tiveram as piores e as melhores avaliações. 

Gráfico 7: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Calçada 

 

Fonte: URBTEC™ 
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Mapa 17: Pesquisa de caminhabilidade: Categoria Calçada 
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A terceira categoria teve como objetivo a avaliação da atratividade das 

calçadas. Nessa categoria, foram levantadas a quantidade de fachadas que permitem o 

acesso de pedestres, quantidade de fachadas que são visualmente permeáveis, além da 

quantidade de edificações que possuem uso público diurno, noturno e misto. O 

resultado mostrou que nos trechos levantados na sede, 53% são avaliados como 

péssimos, 25% como ruins, 18% como regulares e apenas 4% classificados como bons.  

Os trechos com melhor avaliação foram identificados na rua Francisco de Paula 

Pereira entre a rua Felipe Schmidt e a rua Getúlio Vargas; rua Felipe Schmidt entre a rua 

Francisco de Paula Pereira e a rua Major Vieira e na rua Getúlio Vargas entre a rua Major 

Vieira e a rua Vidal Ramos. A pesquisa mostrou também que as ruas Francisco de Paula 

Pereira, Felipe Schmidt e Eugênio de Souza são aquelas que possuem maior quantidade 

de trechos com avaliação positiva nessa categoria. 

 Os trechos com as piores avaliações são identificados na rua Roberto Ehlke. 

Outros trechos que obtiveram nota zero são identificados na avenida Rubens Ribeiro da 

Silva entre a rua Teodoro Humenhuk e rua Nazir Cordeiro e entre a rua Clemente 

Procopiak e rua São José; rua Caetano Costa entre a rua Francisco de Paula Pereira e a 

rua Major Vieira; rua Nazir Cordeiro entre a rua Reinaldo Kruger e avenida Rubens 

Ribeiro; rua Major Vieira entre a rua Getúlio Vargas e a rua Eugênio de Souza; rua Barão 

do Rio Branco entre a rua Vidal Ramos e a rua Cel. Albuquerque, entre outros. 

Gráfico 8: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Atração 

 

Fonte: URBTEC™ 
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Mapa 18: Pesquisa de caminhabilidade: Categoria Atração 
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A quarta categoria teve como objetivo a avaliação da segurança das calçadas. 

Para essa avaliação, foram levantados a quantidade de vagas de estacionamento nos 

recuos, presença de pontos de ônibus, sinalização vertical e horizontal, distribuição da 

iluminação púbica e fluxo de pedestres. O resultado mostrou que, dos trechos avaliados 

na sede, 20% são classificados como péssimos, 22% como ruins, 57% como regulares e 

1% considerados bons.  

Os trechos com as melhores avaliações para essa categoria estão 

compreendidos na rua Francisco de Paula Pereira entre a rua Eugênio de Souza e a rua 

Pedro Leal de Barros, entre a rua Caetano Costa e a Rua Antônio Burgardt e entre a rua 

Felipe Schmidt e a rua Getúlio Vargas. Outros trechos também tiveram avaliação positiva 

como na rua Bernardo Oslen entre a rua Zelina Zilah  

Soares Garcindo e a rua Vergílio Trevisani, entre a Vergílio Trevisani e a rua Hilda Ostroski 

e entre esta última e a rua Ferez João Sfair. 

Em contrapartida, os piores trechos para esta categoria são identificados na rua 

Bernardo Oslen entre a rua Roberto Ehlke e a rua Getúlio Vargas e na rua Roberto Ehlke 

entre a rua Saulo Garvalho e a rua Walmor Ivo  

Gallotti. De acordo com a pesquisa, na rua Roberto Ehlke e rua José Boiteux são 

identificados a maior quantidade de trechos com avaliação negativa para a categoria 

Segurança conforme o mapa a seguir. 

Gráfico 9: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Segurança 
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Mapa 19: Pesquisa de caminhabilidade: Categoria Segurança 
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Por fim, a categoria Ambiente teve como objetivo avaliar a presença de 

arborização e marquises que são capazes de gerar sombreamento, a presença de focos 

de lixo e identificação dos mobiliários urbanos existentes. De acordo com a pesquisa, 

nos trechos levantados na sede, 66% foram avaliados como péssimos, 11% como ruins, 

22% como regulares e apenas 1% considerados bons.  

Como pode ser observado no mapa a seguir, apenas quatro trechos foram 

classificados como positivos na categoria Ambiente. São eles: rua Caetano Costa entre a 

rua Fauri de Lima e a rua Clemente Procopiak, rua Barão do Rio Branco entre a rua Vidal 

Ramos e Major Vieira, na Av. dos Expedicionários entre a rua Nazir Cordeiro e a rua 

Teodoro Humenhuk e na Rua Paula Pereira entre a Eugênio de Souza e a Rua Pedro Leal 

de Barros  

Os trechos classificados como péssimos e ruins somam um total de 77%. A 

maior quantidades deles são identificados na rua Bernardo Olsen, rua Roberto Ehlke e 

na rua Nazir Cordeiro. Outros trechos também com avaliação negativa são identificados 

na avenida Rubens Ribeiro da Silva entre a rua Júlio Bundant Neto e a rua Paul Harris; 

Rua Duque de Caxias entre a rua Ângelo Alberti e a Rua Caetano Costa, entre outros. 

 

Gráfico 10: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Ambiente 

 
Fonte: URBTEC™ 
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Mapa 20: Pesquisa de caminhabilidade - Categoria ambiente 
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A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias 

avaliadas (Calçadas, Atração, Segurança e Ambiente) resultaram no Índice de 

Caminhabilidade. Os resultados mostraram que, dos trechos pesquisados na sede, 22% 

foram avaliados como péssimos, 62% como ruins, 16% como regulares e menos de 1% 

considerados bons, não sendo contabilizado no gráfico a seguir. 

Como pode ser observado no mapa abaixo, apenas um trecho obteve o Índice 

de Caminhabilidade positivo dentre todos os trechos avaliados. Este trecho é 

identificado na rua Francisco de Paula Pereira entre rua Eugênio de Souza e a rua Pedro 

Leal de Barros. Os trechos avaliados como regulares na rua Paula Pereira zona central e 

av. dos Expedicionários. 

Já os trechos com as piores avaliações são identificados em grande parte na rua 

Roberto Ehlke. Além desta via, são identificados trechos com avaliação negativa 

também na rua Nazir Cordeiro; rua Bernardo Olsen; rua José Boiteux; entre outros. 

Gráfico 11: Índice de caminhabilidade – Nota geral 
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Mapa 21: Índice de caminhabilidade 
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 VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA  

O estímulo ao uso da bicicleta é de extrema importância por ser um meio de 

transporte ecologicamente correto pelo fato de não emitir poluentes, economicamente 

viável por ser um veículo de baixo custo e extremamente saudável por trazer benefícios 

pessoais relacionados à saúde física e mental. Além disso, o uso da bicicleta reduz os 

congestionamentos e consequentemente traz melhorias para o espaço urbano. 

O sistema cicloviário deve dar suporte ao deslocamento dos ciclistas de forma 

segura e convidativa, promovendo este modo de transporte para o lazer ou para o 

trabalho/estudo. Para isso, é importante a criação de ciclovias e ciclofaixas. Os ciclistas 

não precisam de muito espaço, normalmente são projetadas com 0,60 m, em 

movimento requer mais 0,30 m para cada lado. Portanto, o ideal da faixa mínima de 

circulação é de 1,20 m.  

As ciclovias devem ser implantadas na faixa de domínio das vias, na lateral ou 

no canteiro central, podem assumir um traçado independente da malha viária existente. 

Alguns tipos de ciclovias são: 

• Ciclovia segregada em terreno limpo: é a via exclusiva para circulação 

de bicicletas, independente do trânsito de veículos automotores. 

• Ciclovia segregada junto à via: está separada da via, mas localizada 

junto a ela (no centro ou lateral). 

• Ciclovia segregada em calçada: exclusiva para a circulação das 

bicicletas juntamente à calçada. 

As ciclofaixas dão preferência aos ciclistas, mas sua segregação com o tráfego 

de veículos ou com a circulação de pedestres na calçada se dá através de delimitadores 

mais frágeis como: pinturas, tachões e “tartarugas”. As ciclofaixas podem ser: 

• Ciclofaixa na via de tráfego de veículos: implantadas na lateral das vias 

de tráfego de veículos, separadas por faixas sinalizadoras e pintadas 

nas pistas, acompanhadas de tachões refletivos fixados paralelamente 

ao sentido do tráfego. “Podendo ser implantada entre a calçada e a via 
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de tráfego, entre a calçada e a faixa de estacionamento dos 

automóveis, entre a faixa de estacionamento e a via de tráfego e entre 

as faixas de circulação dos automóveis.”  

• Ciclofaixa na calçada: é implantada com a divisão da calçada por uma 

marcação que separa os pedestres dos ciclistas, através de piso 

diferenciado por cor e textura. 

As faixas compartilhadas são destinadas à circulação de dois ou mais modais 

nos mesmos espaços, elas podem ser: 

• Passeio compartilhado: adota o uso simultâneo da calçada por ciclista 

e pedestre, sendo sinalizada e autorizada pelo órgão competente. 

•  Via de tráfego de veículos compartilhada: compartilhamento do 

espaço entre ciclistas e veículos.  

A figura abaixo ilustra as diferentes tipologias para a rede de infraestrutura 

cicloviária. 

Figura 12: Tipologias da rede de infraestrutura cicloviária 

 

Fonte: Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento,2015 

 

A travessia de bicicletas deve ser paralela aos pedestres, não prejudicando o 

fluxo de veículos motorizados. Quando houver vagas de estacionamento localizadas na 

lateral da pista, a ciclofaixa pode ser implantada entre o tráfego de veículos e o 

estacionamento ou entre o estacionamento e a calçada. Nas paradas de ônibus, o 
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compartilhamento pode ocorrer se o tráfego de veículos coletivos for baixo. Se for alto, 

deve-se optar pela implantação de ciclofaixa à esquerda e permitir que o veículo pare à 

direita ou criar uma ciclovia que contorne a parada de ônibus. 

 

 LEGISLAÇÃO 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997. Este código considera que a bicicleta é um “veículo de 

propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste código, similar 

à motocicleta, motoneta e ciclomotor” (Anexo 1 do CTB). De acordo com o CTB, as 

bicicletas devem circular com alguns equipamentos obrigatórios: a) campainha; b) 

sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais; c) espelho retrovisor do lado 

esquerdo. Apesar de estar na lei, esta realidade não é praticada, nas ruas é difícil 

encontrar um ciclista de acordo com a legislação nacional. 

Nas vias urbanas e rurais de pista dupla, as bicicletas podem circular se não 

houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização 

destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido da via e com preferência 

sobre os veículos motorizados. A circulação de bicicletas sobre passeios é permitida 

desde que sinalizadas e autorizadas pelo órgão responsável pela via (artigos 58 e 59 do 

CTB). 

Em 2012, a Lei Federal nº 12.587 instituiu as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana – PNMU. Uma das diretrizes da PNMU é de priorizar os modos de 

transportes não motorizados sobre os motorizados, além de ocorrer a integração entre 

os modos e serviços de transporte urbano (Artigo 6 desta Lei, Incisos II e III). A integração 

entre os modos de transporte público, privados e não motorizados, está prevista para 

elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana (Art. 24 desta Lei, Inciso V). Porém esta é 

uma questão que deve ser discutida e assegurada, em especial para a bicicleta, pois é o 

segundo modo de transporte mais frágil (o pedestre é o primeiro).  
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 ÍNDICE DE CICLOMOBILIDADE 

A pesquisa de ciclomobidade consiste na avaliação da infraestrutura cicloviária 

existente no município de Canoinhas. A metodologia utilizada para esta avaliação é 

similar à pesquisa de caminhabilidade adaptada do manual elaborado pelo Instituto de 

Políticas de Transportes e Desenvolvimento. A avaliação é realizada em quatro 

categorias conforme a Figura 13. 

Na categoria Ciclovia, são levantadas as tipologias das vias com a identificação 

da localização da ciclovia ou ciclofaixa. Nessa categoria também são obtidas as 

dimensões, tipo de pavimentação e possíveis obstáculos que interrompam a circulação 

dos ciclistas. Na categoria Atração, são identificadas a quantidade de fachadas com 

acessos aos ciclistas, número de fachadas visualmente permeáveis e número de 

edificações com uso diurno e noturno. 

Na categoria Segurança, são contabilizadas as vagas de estacionamento nos 

recuos, presença de pontos de ônibus, sinalização vertical e horizontal, qualidade da 

iluminação, fluxo de pedestres e ciclistas e existência de paraciclos. Por fim, na categoria 

Ambiente, são avaliados a qualidade da arborização, presença de mobiliários urbanos e 

de focos de lixo. As categorias e indicadores utilizadas nessa pesquisa pode ser 

observada na Figura 13. 

As pesquisas de Ciclomobilidade foram realizadas entre os dias 05 e 09 de 

agosto, em toda a rede de infraestrutura cicloviária existente em Canoinhas, um total 

de 13.211 m, conforme o Mapa 22. Os resultados obtidos na pesquisa estão sendo 

tabulados e serão representados em formato de mapas e gráficos.  

O formulário completo da pesquisa e as notas atribuídas para cada um dos 

indicadores estão disponíveis no Anexo II desse documento.
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Figura 13: Categorias da Pesquisa de Ciclomobilidade 

 

Fonte: ITDP, IRPH (2017), adaptado por URBTECTM (2019) 

Da mesma forma que as pesquisas de caminhabilidade, as pesquisas de ciclos 

contemplaram também a avalição das ciclovias através do olhar dos usuários. Para isso, 

foram realizadas entrevistas nas ciclovias e ciclofaixas, identificando o perfil dos ciclistas; 

frequência, tempo e motivo da viagem e a percepção dos mesmos no que se refere à 

qualidade das ciclovias/ciclofaixas. Foram abordados diversos ciclistas no mesmo 

período dos levantamentos técnicos de ciclomobilidade, no entanto, somente cinco 

pessoas aceitaram responder o questionário. Com isso, a consultoria estuda a 

possibilidade de disponibilizar um questionário online com objetivo de obter mais 

amostras. 
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Mapa 22: Pesquisa de Ciclomobilidade: Trechos Avaliados
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4.4.2.1 Resultados  

Os resultados da pesquisa de ciclomobilidade também foram sistematizados 

através de gráficos e mapas, na qual os índices de ciclomobilidade são representados 

numa graduação de cores, sendo os trechos em vermelho os que possuem piores índices 

e, em verde, aqueles mais bem avaliados. 

A primeira categoria avaliada é referente ao estado físico das 

ciclovias/ciclofaixas. Nessa categoria, são avaliadas as dimensões, estado de 

conservação e presença de obstáculos. O resultado mostrou que todos os trechos 

levantados foram avaliados como bons, sendo nenhum deles considerados razoáveis, 

ruins ou péssimos, conforme o Gráfico 12. No entanto, através de discussão em 

audiência pública, os dados técnicos levantados em pesquisa a campo não foram 

suficientes para detectar os problemas com relação a ergonomia do trajeto.  

A avaliação nesta categoria foi realizada através de dois indicadores, sendo que 

a nota atribuída a cada um deles varia de 1 a 3 pontos. Para ser considerado péssimo, a 

média dos indicadores deve variar entre 0 e 1 ponto; Para ser considerado ruim, entre 

1 e 1,5; Para ser classificado como regular a média deve ser entre 1,5 e 2 e para se obter 

a melhor avaliação a média deve ser acima de 2 podendo chegar a 3 que é a pontuação 

máxima. Todos os trechos avaliados obtiveram nota 3 nessa categoria e por este motivo 

são todos avaliados como bons.  

Gráfico 12: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Ciclovia 

  

Fonte: URBTEC™ 

Bom 100%

CATEGORIA CICLOVIAS
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Mapa 23: Pesquisa de Ciclomobilidade: Categoria Ciclovias
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A segunda categoria teve como objetivo a avaliação da atratividade das 

calçadas. Nessa categoria, foram levantadas a quantidade de fachadas que permitem o 

acesso de ciclistas, quantidade de fachadas que são visualmente permeáveis, além da 

quantidade de edificações que possuem uso público diurno, noturno e misto. O 

resultado mostrou que nos trechos levantados, 90,74% são avaliados como péssimos, 

9,26% como ruins, sendo nenhum deles avaliados como bons ou razoáveis. 

Os trechos com as piores avaliações são identificados na avenida Rubens 

Ribeiro da Silva; rua Duque de Caxias, rua Saulo de Carvalho e rua Francisco de Paula e 

Silva. 

Em contrapartida, o trecho na Avenida dos Expedicionários, compreendido 

entre a rua João Maria dos Santos e a rua Adolfo Bading obteve a maior nota para esta 

categoria. Outros trechos na mesma avenida também tiveram avaliação positiva, como 

pode ser identificado entre a rua Fauri de Lima e a rua João Maria dos Santos; entre a 

Adolfo Bading e a rua Otávio Tabalipa e entre esta última e a rua Henrique Zugmann.  

 

Gráfico 13: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Atração 

 

Fonte: URBTEC™ 

Ruim 9,26%

Péssimo 
90,74%

CATEGORIA ATRAÇÃO
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Mapa 24: Pesquisa de Ciclomobilidade: Categoria Atração
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A terceira categoria teve como objetivo a avaliação da segurança das ciclovias. 

Para avaliação da segurança foram levantadas a quantidade de vagas de 

estacionamento nos recuos, presença de pontos de ônibus, sinalização vertical e 

horizontal, distribuição da iluminação púbica e fluxo de pedestres e ciclistas. O resultado 

mostrou que dos trechos avaliados, 15% são classificados como péssimos, 63% como 

ruins, 22% como razoáveis e nenhum deles foram considerados bons para esta 

categoria.  

Os trechos com as melhores avaliações podem ser identificados na Avenida dos 

Expedicionários entre a rua Teodoro Humenhuk e a rua Nazir Cordeiro; entre a rua Fauri 

de Lima e a rua João Maria dos Santos e entre a rua Adolfo Bading e a rua Otávio 

Tabalipa. Destaca-se nessa categoria o trecho mais bem avaliado que pode ser 

identificado também na Avenida dos Expedicionários entre a rua Otávio da Silva e a rua 

Nicolau Fernandes. 

Já os piores trechos estão localizados em grande maioria na rua Francisco 

conforme pode ser observado no mapa abaixo. Outros trechos com avaliação negativa 

podem ser identificados na rua Adolfo Bading entre a Avenida dos Expedicionários e a 

rua Alfredo Mayer; entre a Feres Coury e a rua Waldemiro Olsen e entre esta última e 

Bento de Lima. A rua Duque de Caxias também obteve uma avaliação ruim para esta 

categoria no trecho compreendido entre a rua João Sabtke e rua Deodato de Lima. 

Gráfico 14: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Segurança 

 

Fonte: URBTEC™ 

Regular
22%

Ruim
63%

Péssimo
15%

CATEGORIA SEGURANÇA
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Mapa 25: Pesquisa de Ciclomobilidade: Categoria Segurança
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Por fim, a categoria Ambiente teve como objetivo avaliar a presença de 

arborização e marquises que são capazes de gerar sombreamento, a presença de focos 

de lixo e identificação dos mobiliários urbanos existentes. De acordo com a pesquisa, 

nos trechos levantados, cerca de 68% foram avaliados como péssimos, 5,56% como 

regulares e 26% considerados ruins, sendo nenhum deles classificados como bons, 

conforme o Gráfico 15. A maioria dos trechos avaliados nessa categoria obtiveram 

resultados positivos. 

Os trechos com pior avaliação para categoria ambiente são identificados na 

Avenida dos Expedicionários entre a rua Julio Budant Neto e a rua Fauri de Lima. Além 

disso, o trecho na rua Francisco de Paula e Silva por toda a sua extensão obtiveram as 

piores avaliações. 

Gráfico 15: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Ambiente 

 
Fonte: URBTEC™ 

Regular 
5,56%

Ruim 26%

Péssimo 
68,52%

CATEGORIA AMBIENTE
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Mapa 26: Pesquisa de Ciclomobilidade: Categoria Ambiente



  
 

 

 
 

P á g i n a  | 122 
  

A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias 

avaliadas (Ciclovia, Atração, Segurança e Ambiente) resultaram no Índice de 

Ciclomobilidade. Os resultados mostraram que, dos trechos pesquisados, 50% são 

avaliados como ruins e 50% como razoáveis. Nenhum dos trechos avaliados obtiveram 

um índice de ciclomobilidade considerado bom ou péssimo. 

Os trechos com os melhores índices são identificados na Avenida dos 

Expedicionários entre a rua Teodoro Humenhuk e a rua Nazir Cordeiro; entre a rua Fauri 

de Lima e a rua João Maria dos Santos; entre a rua João Maria dos Santos e a rua Adolfo 

Bading e entre esta última e a rua Otávio Tapalipa. Tiveram índice positivo também a 

rua Saulo Carvalho nos trechos compreendidos entre a rua Roberto Elke e a rua Vergílio 

Trevisani e entre a rua Rodolfo Scheide e a rua Feres João Sfair.  

Os piores trechos são identificados ao longo da rua Francisco como pode ser 

observado no mapa abaixo. Outros trechos que apresentaram um índice de 

ciclomobilidade ruim pode ser identificado na rua Adolfo Bading entre a rua Feres Coury 

e a rua Waldemiro Olsen e entre esta última e a rua Bento de Lima. Também pode ser 

identificado avaliação negativa na rua Duque de Caxias entre a rua João Sabtke e a rua 

Deodato de Lima, entre outros. 

Gráfico 16: Índice de ciclomobilidade - Nota geral 

 

Fonte: URBTEC™ 

Regular 50%

Ruim 50%

ÍNDICE DE CICLOMOBILIDADE
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Mapa 27: Índice de ciclomobilidade
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Além da pesquisa técnica, foi realizada a pesquisa qualitativa, para buscar 

informações dos usuários e suas percepções com relação ao modal e à cidade. A 

pesquisa foi publicada no site da prefeitura de Canoinhas no início do mês de outubro, 

e as respostas foram recebidas pela consultoria até a data do dia 20 de outubro de 2019, 

das quais foram obtidos 49 questionários. Para a verificação dos resultados adquiridos 

na pesquisa, observar o caderno de anexos deste produto. 

 PESQUISAS DE COMPORTAMENTO NA CIRCULAÇÃO  

As pesquisas de comportamento da circulação possuem o objetivo de 

identificar as caraterísticas da demanda de circulação viária como volume, período de 

maior movimentação (picos), velocidade média, tempos de viagens e tempos parados. 

Estas são imprescindíveis para a determinação da capacidade e níveis de serviço do 

sistema viário do município de Canoinhas. 

 CONTAGEM VOLUMÉTRICA 

As contagens volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a 

composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do 

sistema viário, numa determinada unidade de tempo. Estas informações são a base para 

a análise de capacidade, nível de serviço e a identificação dos fluxos causadores de 

congestionamento. A metodologia sugerida segue as indicações do Manual de Estudos 

de Tráfego do Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes (DNIT), de 2006.  

As contagens volumétricas foram realizadas em dias úteis, em períodos que 

compreendam as horas de pico do município. Indica-se os períodos manhã e tarde, 

porém, considerando que o porte da cidade de Canoinhas é baixo, fazendo com que as 

pessoas geralmente façam viagens na hora do almoço, foram realizadas contagens 

também no período de 11h às 14h. Portanto, foram realizadas pesquisas nos períodos: 

manhã - entre 06h30 e 09h30; almoço - entre 11h e 14h; e a tarde entre 16h30 e 19h30. 
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As contagens foram registradas em intervalos de 15 minutos, para 

determinação do volume hora pico ou volume hora de projeto (VHP), que compreende 

no período de uma hora de maior volume da região de análise, e também da 

determinação do fator hora pico (FHP), fator que mede a flutuação do volume dentro 

do intervalo de pico. 

As contagens volumétricas podem agrupar os vários tipos de veículos em 

classes. Foram consideradas as classes Automóveis ou Carros de passeio (A), Ônibus (O), 

Veículos de Carga (C) e Motos (M) e bicicletas (B) 

• Automóveis (A): carros de passeio, pick-ups, caminhonetes, vans e SUV’s. 

• Ônibus (O): ônibus e micro-ônibus. 

• Veículos de Carga (C): caminhões leves e caminhões pesados. 

• Motos (M): motocicletas e motonetas. 

• Bicicletas (B): bicicletas. 

Esta classificação permite representar cada tipo de veículo em unidade de carro 

de passeio UCP, ou seja, número equivalente de carros de passeio que exerce os 

mesmos efeitos na capacidade da interseção que o veículo referido. É possível também 

identificar a proporção veículos pesados em relação ao fluxo total. A Tabela 18 mostra 

os fatores de equivalência UCP para cada tipo de veículo.  

 

Tabela 18: Fator de equivalência de veículos UCP 

 
Fonte: URBTEC™ (2019) 

 

O fator de equivalência é utilizado para transformar uma população formada 

por vários tipos de veículos numa população uniforme, composta por um veículo 

padrão, UCP. 

Veículos Fator UCP

Automóveis 1,00

Ônibus 3,00

Caminhões 3,00

Motos 0,25
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O levantamento em interseções permite identificar o fluxo nas vias e também 

o fluxo em cada intersecção por movimento, que é imprescindível para as análises de 

capacidade e nível de serviço das vias e intersecções. Para tanto, é necessário o 

levantamento de todos os movimentos/fluxos das intersecções.  

Realizada para obter um conjunto de pontos, que possam cobrir os principais 

deslocamentos no município e servindo de base para o processo de modelagem de 

transportes. Desse modo, não é necessário realizar a pesquisa em todas as intersecções 

do município, mas construir uma rede de deslocamentos. A Tabela 19 mostra a 

localização de cada ponto de contagem volumétrica. 

Tabela 19: Localização das intersecções das contagens volumétricas. 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Ponto Localização

001 Rua Cel. Albuquerque (Ponte Três Barras)

002 Av. Expedicionários x Rua Jacob Scheuer

003 Av. Rubens Ribeiro da Silva x Rodovia

004 Rua Barão do Rio Branco x Rua Vidal Ramos x Rua Duque de Caxias

005 Rua Barão do Rio Branco x Rua Major Vieira

006 Rua Duque de Caxias x Rua Cidade de Jaú

007 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Getúlio Vargas

008 Rua Caetano Costa x Rua São José

009 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Eugênio de Souza

010 Av. Expedicionários x Rua Adolfo Bading x Rua José L. Vieira

011 Rua Getúlio Vargas x Rua Cel. Albuquerque

012 Estr. Dona Francisca x R. Ver. Moisés Damasco x R. Reinoldo Hubner

013 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Caetano Costa

014 Rua Vidal Ramos x Rua Eugênio de Souza

015 Rua Emílio Scholtz x Rua Roberto Elke

016 Rua Barão do Rio Branco x Rua Frei Menandro Kamps

020 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Felipe Schmidt

021 Rua Major Vieira Pereira x Rua Felipe Schmidt

022 Rua Vidal Ramos x Rua Felipe Schmidt
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Mapa 28: Contagem volumétrica de Tráfego 
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As pesquisas de contagem volumétrica iniciaram no dia 01 de julho de 2019 e foram 

finalizadas no dia 05 de julho de 2019, contabilizando um fluxo médio de 25.498 UCP por dia 

nos horários pesquisados. As pesquisas foram realizadas através da utilização de programas 

de contagem específico desenvolvido para esta atividade, com o auxílio de tablets. 

Figura 14: Pesquisas volumétricas classificatórias, Rua Francisco de Paula Pereira 

 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 

 

 

  

As pesquisas apresentaram uma divisão modal nos pontos pesquisados, como mostra 

o Gráfico 17. A partir deste dado, pode-se confirmar uma predominância do automóvel 

individual (84%) nos deslocamentos pesquisados, seguido de motocicletas (7,6%), caminhões 

(4,4%), bicicletas (2,7%) e ônibus (1,3%).  
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Gráfico 17: Distribuição da tipologia dos veículos, dias úteis 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 

 

A hora-pico, calculada a partir da junção dos dados coletados para os 16 pontos 

pesquisados, é de 16:45 à 17:45, se configurando, portanto, no período da tarde. No período 

da manhã, a hora mais carregada é de 7:30 à 8:30 e, no período do almoço, das 13h às 14h. O 

Gráfico 18 mostra perfil da demanda média de circulação nos dias úteis em Canoinhas.  
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Gráfico 18: Perfil da demanda, dias úteis 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

Dos pontos de pesquisa pesquisados, o ponto 03, av. Rubens Ribeiro da Silva x 

Rodovia, apresentou maior fluxo em dias úteis com 31,549 UCP, cerca de 51,82% maior que a 

média pesquisada. Já o ponto 06, rua Duque de Caxias com a rua Cidade de Jaú, foi o de menor 

fluxo dentro dos horários pesquisados para dias úteis, com 11.362 UCP, cerca de 54% da média 

de UCP por dia útil. A Tabela 20 mostra os valores de UCP/dia útil nos pontos pesquisados.  
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Tabela 20: UCP/dia dos pontos pesquisados 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 

 

A Tabela 21 mostra em ordem os 10 pontos mais carregados em termos de demanda, 

pontos que concentram 63,8% da demanda pesquisada.  

Tabela 21: Pontos com maior fluxo de veículos 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 

 

É possível observar que, dos 10 pontos de maior carregamento, sete pontos se 

encontram no perímetro mais central (09, 04, 14, 07, 13, 11, 05), ao longo de quatro eixos 

Pontos Localização UCP Hora Pico

001 Rua Cel. Albuquerque (Ponte Três Barras) 11.985

002 Av. Expedicionários x Rodovia BR-280 20.917

003 Av. Rubens Ribeiro da Silva x Rodovia BR-280 31.549

004 Rua Barão do Rio Branco x Rua Vidal Ramos x Rua Duque de Caxias 26.608

005 Rua Barão do Rio Branco x Rua Major Vieira 20.899

006 Rua Duque de Caxias x Rua Cidade de Jaú 11.362

007 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Getúlio Vargas 25.127

008 Rua Caetano Costa x Rua São José 25.050

009 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Eugênio de Souza 27.781

010 Av. Expedicionários x Rua Adolfo Bading x Rua José L. Vieira 20.009

011 Rua Getúlio Vargas x Rua Cel. Albuquerque 23.676

012 Estr. Dona Francisca x R. Ver. Moisés Damasco x Rodovia BR-280 18.833

013 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Caetano Costa 24.295

014 Rua Vidal Ramos x Rua Eugênio de Souza 25.811

015 Rua Emílio Scholtz x Rua Roberto Elke 19.665

016 Rua Barão do Rio Branco x Rua Frei Menandro Kamps 16.717

020 Rua Felipe Schmidt x Rua Francisco de Paula Pereira 12.725

021 Rua Felipe Schmidt x Rua Major Vieira 11.627

022 Rua Felipe Schmidt x Rua Vidal Ramos 20.180

Pontos Localização UCP % do Total Acumulado

003 Av. Rubens Ribeiro da Silva x Rodovia BR-280 31.549 8,0% 8,0%

009 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Eugênio de Souza 27.781 7,0% 15,0%

004 Rua Barão do Rio Branco x Rua Vidal Ramos x Rua Duque de Caxias 26.608 6,7% 21,8%

014 Rua Vidal Ramos x Rua Eugênio de Souza 25.811 6,5% 28,3%

007 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Getúlio Vargas 25.127 6,4% 34,7%

008 Rua Caetano Costa x Rua São José 25.050 6,3% 41,0%

013 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Caetano Costa 24.295 6,2% 47,2%

011 Rua Getúlio Vargas x Rua Cel. Albuquerque 23.676 6,0% 53,2%

002 Av. Expedicionários x Rodovia BR-280 20.917 5,3% 58,5%

005 Rua Barão do Rio Branco x Rua Major Vieira 20.899 5,3% 63,8%
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viários relevantes: rua Cel. Albuquerque, rua Vidal Ramos, rua Maj. Vieira e rua Francisco de 

Paula Pereira.  

Os demais pontos (03, 08 e 02) se encontram ao longo da BR 280, entrando na av. 

Rubens Ribeiro da Silva. O ponto pesquisado mais carregado (03) se encontra na interseção 

entre a av. Rubens Ribeiro da Silva e a BR 280, assim como o ponto 02, com 24.445 UCP/dia 

útil, se encontra na interseção entre a av. Expedicionários com a BR 280.  

 AVALIAÇÃO DE VELOCIDADE E RETARDAMENTO 

Foram realizadas no município de Canoinhas pesquisas de avaliação de velocidades 

e retardamento, no sentido de entender, a partir da seleção de rotas definidas, quais são os 

pontos de maior e menor velocidade em percursos urbanos por automóvel. A pesquisa de 

velocidade e retardamento foi executada por veículo equipado de aparelho GPS, que registra, 

além do percurso, o tempo total das viagens e todos os tempos em que o veículo fica parado. 

Nesta metodologia, devem ser realizadas no mínimo duas medições, ou seja, duas viagens, 

entre os horários de pico verificados durante as contagens volumétricas. Foram delimitados 

trechos de pesquisa que contemplam rotas de grande saturação de fluxo, sendo cada trecho 

dividido em seções, separadas pelas interseções existentes no caminho da medição.  

Foram selecionadas nove rotas para pesquisa de velocidade de retardamento e 

atraso em intersecções, que contemplam 13 intersecções de contagem, conforme mostra a 

Tabela 22 e o Mapa 29:Trechos de pesquisa de velocidade e retardamento 
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Tabela 22: Rotas de pesquisa de velocidade e retardamento 

 
Fonte: URBTEC™ (2019) 
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Mapa 29:Trechos de pesquisa de velocidade e retardamento 
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Os levantamentos nas rotas selecionadas estão planejados para o período entre 

10 e 11 de julho de 2019. 

Através das análises dos dados retirados do GPS, foi possível obter os dados de 

velocidade média, o tempo gasto em cada seção, e ainda o tempo parado. Com esses 

dados, pode-se calcular o a velocidade de fluxo livre, que é calculada considerando que 

o veículo se movimenta livremente 100% do tempo, e os atrasos em intersecções 

considerando os tempos parados em cada intersecção. A Tabela 23 apresenta a 

velocidade média de cada rota pesquisada por período. 

Tabela 23: Velocidades médias das rotas avaliadas 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 

 

Em geral, os veículos apresentam maiores velocidades médias no período da 

manhã. As rotas com maior velocidade média são as rotas 04, 01 e 07. As rotas 01 e 04 

compõe o itinerário que passa, respectivamente, pela Av. dos Expedicionários e pela rua 

Adolfo Bading, sendo estes deslocados da área mais central da cidade, enquanto a Rota 

07 se refere à toda extensão da rua Vidal Ramos, que se torna rua Duque de Caxias até 

desembocar na estrada Dona Francisca, sendo, portanto, eixo importante que conecta 

o centro da cidade aos bairros Piedade e Alto das Palmeiras.  

Com relação aos pontos de fluxo livre e de congestionamento, tem-se uma 

concentração, no período da manhã, de pontos de lentidão nas interseções do polígono 

Manhã Tarde Noite Total

Rota 01 37,65 37,61 35,19 36,82

Rota 02 35,67 34,03 31,56 33,76

Rota 03 34,97 31,55 32,26 32,93

Rota 04 37,04 40,07 37,21 38,11

Rota 05 34,74 32,40 31,71 32,95

Rota 06 33,12 33,60 28,04 31,58

Rota 07 35,61 35,33 32,74 34,56

Rota 08 26,54 27,65 26,20 26,80

Rota 09 29,66 29,08 29,60 29,45

Velocidade Média (km/h)
Rotas
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mais central da cidade e nas interseções da Av. Expedicionários com rua Adolfo Bading; 

rua Caetano Costa com rua Paul Harris, e rua Roberto Ehlke, nas proximidades com o 

Centro. No polígono central destaca-se os pontos de lentidão no trecho da rua Barão do 

Rio Branco, entre a rua Francisco de Paula Pereira e a rua Cel. Albuquerque, como 

mostram os mapas 10 e 11. 

Quanto ao período da tarde, nota-se pontos de lentidão na maioria das 

interseções do município com destaque para trecho de lentidão grande na parcela 

central da rua Caetano Costa. Os mapas 12 e 13 mostram os pontos de lentidão e fluxo 

livre em Canoinhas, no período da tarde.  

No período da noite, intensificam-se os trechos de lentidão em toda a cidade, 

com destaque para os eixos centrais: rua Cel. Albuquerque, rua Vidal Ramos, rua 

Francisco de Paula Pereira e rua Caetano Costa. Nesse sentido, intensificam-se também 

os pontos de lentidão na interseção entre a Av. dos Expedicionários com rua Adolfo 

Bading e na aproximação da rua Roberto Ehlke com o centro da cidade, como mostram 

os mapas 14 e 15. 
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Mapa 30: Pesquisa de velocidade e retardamento sentido bairro, período da manhã 
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Mapa 31: Pesquisa de velocidade e retardamento sentido centro, período da manhã 
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Mapa 32: Pesquisa de velocidade e retardamento sentido bairro, período da tarde 
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Mapa 33: Pesquisa de velocidade e retardamento sentido centro, período da tarde 
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Mapa 34: Pesquisa de velocidade e retardamento sentido bairro, período noite 
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Mapa 35: Pesquisa de velocidade e retardamento sentido centro, período da noite 
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 SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO  

É entendido que, no contexto urbano, o transporte coletivo é fundamental, em 

particular, a populações de baixa renda. Além de principal opção a parte da população para 

deslocamentos de maiores distâncias, configura-se também como alternativa aos que não são 

cativos desse modal, possibilitando políticas de redução de congestionamentos, poluição e 

acidentes de trânsito (RODRIGUES, SORRATINI, 2008). 

Para a atualização e a realização do diagnóstico e dos prognósticos sobre o sistema 

atual de transporte urbano de passageiros, se faz necessário o levantamento de dados em 

campo. Estes dados foram capturados e tabulados para a utilização posterior em modelos 

computacionais e no cruzamento de dados socioeconômicos, de demanda, dos dados 

operacionais do sistema. 

 PESQUISA ORIGEM – DESTINO 

As pesquisas de origem e destino (O/D) têm por objetivo identificar as origens e os 

destinos das viagens, associados a dados socioeconômicos. Estes dados permitem identificar 

as características das viagens produzidas naquela região, a atratividade das zonas de tráfego, 

a distribuição das viagens por cada modo de transporte e a alocação das viagens sobre a rede 

viária. 

Na definição de uma matriz de origens e destinos de usuários de transporte público, 

a escolha do método mais adequado a ser aplicado depende do estudo, da precisão e dos 

recursos disponíveis.  

A pesquisa foi realizada utilizando o método embarcado, metodologia direta para 

obtenção da informação do desejo de viagem dos usuários do sistema.  

A amostragem coletada idealmente nesta pesquisa é de 10% da demanda da hora 

pico. Com esta amostra, se obtém 95% de nível de confiança e 100% das linhas do sistema. 

Para capturar esta amostra foram realizadas entrevistas em todos os veículos do sistema. 

Na prática, foram realizadas 851 pesquisas de origem e destino, no período entre 01 

de julho e 5 de julho de 2019 e no dia 17 de agosto do mesmo ano. Contando que, a partir de 
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dados da Prefeitura Municipal de Canoinhas, o número de passageiros por dia útil é em torno 

de 2.200, a amostra coletada foi de 38,68%. Além disso, foram realizadas pesquisas 

embarcadas em todas as linhas de transporte urbano.  

Figura 15: Pesquisadores na linha são Cristóvão 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 
 

A captura dos dados foi realizada durante os três períodos de maior movimentação 

do sistema de transporte coletivo: manhã entre as 06h30 e as 09h30, no período do almoço 

entre as 11h e 14h e no período do final de tarde entre as 16h e as 19h30. 

Os usuários foram entrevistados durante sua viagem no interior do veículo do 

transporte coletivo, com uso de dispositivos portáteis do tipo tablets, questionando acerca de 

características da viagem (motivo, local de origem, local de destino, se vai haver ou se houve 

transferência para/de outra linha etc.). 

A partir da Pesquisa Origem-Destino, pode-se analisar a demanda por sentido de 

viagem, que demonstra o horário de maior movimento do sistema como sendo no pico 

manhã, entre as 07h e as 08h, com uma demanda total de 269 usuários/hora, sendo que 211 
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no sentido centro para o bairro e 59 no sentido centro para o bairro. Isso ocorre normalmente 

em grande parte das cidades e município, devido à maior concentração de passageiros com 

destino ao trabalho e estudo no período da manhã, caracterizando, portanto, o momento com 

maior demanda de passageiros em um mesmo sentido. No entanto, e observando o Gráfico 

19, os picos manhã, tarde e noite contemplam valores próximos à 200 passageiros/h em 

sentidos distintos, dependendo do período. 

Gráfico 19: Distribuição da demanda do transporte coletivo, dias úteis, 

 

Fonte: URBTEC™, 2019 
 

Ao analisarmos os dados mostrados pelo Gráfico 3 por linha de ônibus pesquisada, 

pode-se constatar que as linhas mais demandadas no sistema são as linhas Aparecida, Água 

Verde e São Cristóvão, como mostra a Tabela 24. No sentido bairro-centro, ao longo de todo 

o dia, são mais demandadas as linhas São Cristóvão e Aparecida, e enquanto no sentido 

centro-bairro são as linhas Aparecida e Água Verde.  
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Tabela 24: Demanda por linha, dias úteis 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 
 

Em termos de demanda total do sistema, a Tabela 24 mostra que o período da tarde, 

considerado entre 11h e 14h para efeitos de estudo, é o mais movimentado no sistema, 

seguido pelo período da noite e da manhã. Este quadro é usual em cidades de pequeno porte 

devido à proximidade das residências aos postos de trabalho, serviço e estudo, possibilitando 

que as pessoas realizem viagens, nos diversos sentidos, na hora do almoço.  

 

Tabela 25: Demanda por sentido por período de pesquisa  

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

 

Quanto aos motivos de viagem o Gráfico 20, Gráfico 21 e Gráfico 22 apresentam, 

respectivamente, a divisão percentual de motivos em termos gerais, no sentido bairro e no 

sentido centro. Foi considerado na pesquisa motivo de trabalho, estudo, residência e serviços 

e lazer.  

Bairro - Centro Centro - Bairro Total

Água Verde 113 180 293

Aparecida 184 259 443

COHAB 1 88 139 227

COHAB 2 48 93 141

Marcílio Dias 65 100 165

São Cristóvão 200 94 294

Vila Fuck 45 10 55

Total Geral 743 865 1.608

DemandaLinhas de  

Ônibus

Pico Total

1-Manhã 470

2-Tarde 660

3-Noite 478

Total Geral 1608
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Gráfico 20: Distribuição dos motivos de viagem, transporte coletivo, dias úteis, geral 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 
 

Gráfico 21: Distribuição dos motivos de viagem, transporte coletivo, dias úteis, sentido centro 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Gráfico 22: Distribuição dos motivos de viagem, transporte coletivo, dias úteis, sentido bairro 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

Analisando os dados de motivo de viagens, pode-se constatar que, em termos gerais, 

os passageiros utilizam mais o transporte coletivo para viagens de retorno à residência. 

Dividindo os dados por sentido, tem-se um comportamento usual quanto aos motivos de 

viagem, sendo estes predominantemente para a residência no sentido bairro e para trabalho, 

estudo, serviços e lazer no sentido centro.  

A Tabela 26, Tabela 27 e a Tabela 28 apresentam o número de origens e destinos por 

setor nas respectivas horas picos dos períodos pesquisados. Nesse sentido, nota-se um grande 

desejo de viagens para o Centro na hora-pico manhã, principalmente com origens nos bairros 

Campo D’Água Verde, Centro e Industrial I, além da cidade de Três Barras, como mostra a 

Tabela 26. 

Tabela 26: Distribuição de origens e destinos por bairro, período do pico manhã 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

Setor Origem Destino

Água Verde 9 5

Alto da Tijuca 3 2

Alto das Palmeiras 10 4

Boa Vista 8 6

Campo D'Água Verde 45 14

Centro 39 138

Industrial I 31 5

Industrial I I 7 2

Jardim Esperança 18 6

Piedade 12 6

Sossêgo 6 5

Tricolin 4 2

Três Barras 23 11

Demais Setores 8 14

Total 221 221

Pico Manhã



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 149 
                                                           

Os dados de origem e destino no pico da tarde corroboram com a análise sobre o 

perfil das viagens na hora do almoço, sendo o Centro o grande agregador, tanto de origens 

quanto de destinos, assim como bairros como Alto da Palmeiras, Campo D’Água Verde e 

setores variados (demais setores).  

Tabela 27: Distribuição de origens e destinos por bairro, período do pico tarde 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

Por fim, quanto ao período da noite, verifica-se a tendência de maiores origens no 

centro e a distribuição destas viagens ao longo dos bairros residenciais, tais como industrial I, 

Campo D’Água Verde e Ato das Palmeiras. Constata-se com maior peso também as viagens de 

volta para Três Barras, município vizinho que tem relação de mobilidade com Canoinhas.  

Tabela 28: Distribuição de origens e destinos por bairro, período do pico noite 

 
Fonte: URBTEC™, 2019

Setor Origem Destino

Água Verde 4 10

Alto da Tijuca 1 2

Alto das Palmeiras 20 17

Boa Vista 2 6

Campo D'Água Verde 22 26

Centro 145 94

Industrial I 5 25

Industrial I I 2 11

Jardim Esperança 4 3

Piedade 5 4

Sossêgo 2 11

Tricolin 0 0

Três Barras 3 13

Demais Setores 52 44

Total 266 266

Pico Tarde

Setor Origem Destino

Água Verde 9 7

Alto da Tijuca 0 0

Alto das Palmeiras 19 16

Boa Vista 11 1

Campo D'Água Verde 7 27

Centro 159 59

Industrial I 0 27

Industrial I I 7 14

Jardim Esperança 5 7

Piedade 0 14

Sossêgo 5 11

Tricolin 5 0

Três Barras 3 33

Demais Setores 6 18

Total 234 234

Pico Noite
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Mapa 36: Pesquisa Origem – Destino Pico Tarde 
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Mapa 37: Pesquisa Origem – Destino Pico noite 
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Mapa 38: Pesquisa Origem Destino – Pico Manhã 
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 PESQUISA QUALITATIVA 

No sentido de auxiliar o diagnóstico sobre o transporte coletivo de Canoinhas, foi 

realizada a pesquisa de opinião sobre a qualidade do serviço com passageiros do sistema. A 

pesquisa foi realizada ao longo dos dias 24 e 25 de julho e 14 e 15 de agosto de 2019, nos 

períodos de horário de pico. O objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos usuários 

quanto à qualidade do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Canoinhas, Santa 

Catarina.  

A metodologia de pesquisa utilizada foi a apresentada por Kato et al (2016), no caso 

um questionário de 12 pontos sobre variados aspectos de avaliação da qualidade do serviço 

de transporte coletivo de passageiros. Esse questionário procurou abordar os cinco princípios 

gerais da qualidade do serviço de transporte coletivo no ponto de vista dos usuários, como 

observa Oliveira (2003): i) generalidade – serviço igualitário; ii) eficiência; iii) modicidade 

tarifária; iv) cortesia, e; v) continuidade do serviço. Os aspectos de qualidade que compuseram 

o questionário foram: 

a) Distância percorrida da residência até a parada e do ponto de descida do ônibus 

até o destino. (Acessibilidade). 

b) Informações sobre linhas, horários, destinos, trajetos, etc. Nas paradas e nos 

veículos. (Sistema de Informação). 

c) Tempo de espera entre os ônibus da mesma linha. (Frequência). 

d) Índice de lotação dos ônibus. (Lotação). 

e) Tempo de duração da viagem. (Tempo de viagem). 

f) Os ônibus cumprem os horários de passagem nas paradas e os intervalos. 

(Confiabilidade). 

g) Estado de conservação, conforto, depreciação e limpeza. (Características dos 

Veículos). 

h) Estado de conservação, conforto e acessibilidade da parada. (Características 

das Paradas). 
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i) Desempenho dos motoristas e cobradores ao atenderem os usuários e 

exercerem suas funções. (Comportamento dos Operadores). 

j) Acidentes e assaltos nos veículos. (Segurança). 

k) Condições e conservação das vias onde os veículos trafegam. (Estado das vias). 

l) Valor da passagem em relação à qualidade do serviço oferecido pela empresa. 

(Tarifa). 

A partir da exposição de cada ponto do questionário, foi requisitado que o usuário 

avaliasse o aspecto do serviço fornecendo um índice entre 1 e 5, sendo:  

• Índice 1: Muito Ruim 

• Índice 2: Ruim 

• Índice 3: Regular 

• Índice 4: Bom 

• Índice 5: Excelente 

Na prática, foram realizadas 101 pesquisas, englobando passageiros de todas as 

linhas de ônibus do sistema de transporte coletivo de Canoinhas.  

O questionário foi realizado na Praça Lauro Muller. Os pesquisadores estavam 

trajados com coletes amarelos e abordaram os usuários para a realização da pesquisa. As 

respostas foram computadas através de tablet e posteriormente transformadas em planilhas 

eletrônicas para tabulação, validação e análise dos dados. 

Das entrevistas realizadas, em sua maioria, 58,4% foram respondidas por usuários do 

sexo feminino, sendo a faixa etária entre 15 e 25 anos a que se obteve maior quantidade de 

respostas. A distribuição etária por sexo está apresentada no Gráfico 23. 
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Gráfico 23: Perfil do usuário entrevistado 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 
 

Os resultados das pesquisas apresentam, em geral, pouca insatisfação com os 

aspectos avaliados do serviço de transporte coletivo de Canoinhas. O item que obteve a 

avaliação mais baixa foi com relação às informações sobre horários, linhas, destinos, trajetos 

etc., somando 20% das avaliações como “Ruim” e 2% como “Muito Ruim”, como mostra o 

Gráfico 24. 

 

Gráfico 24: Informações sobre linhas, horários, destinos, trajetos, etc. Nas paradas e nos veículos. (Sistema de Informação) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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No mais, as avaliações Ruins ou Muito Ruins flutuaram entre 6% e 1%, números 

representativos da satisfação dos usuários com o serviço de transporte coletivo. Nesse 

sentido, devem ser destacados os aspectos bem avaliados, diferenciando aqueles que 

predominantemente apresentam avaliação “Regular” daqueles que apresentam 

majoritariamente avaliação “Boa” e “Excelente”.  

Entre os pontos avaliados em geral de forma Regular e/ou Boa estão aqueles que se 

referem ao preço da tarifa, condições e conservação das vias, frequência de ônibus, distância 

da residência até o ponto de ônibus e o índice de lotação dos ônibus. Já na avaliação entre 

Bom e Excelente, foram avaliados os aspectos de tempo de viagem, cumprimento dos horários 

dos ônibus, conservação e conforto dos veículos e das paradas, comportamento dos 

motoristas e segurança nos veículos. Destes, os dois últimos foram os itens mais bem 

avaliados, apresentando 74% e 54% de avaliação “Excelente”, respectivamente, como mostra 

o Gráfico 25 e Gráfico 26. 

 

Gráfico 25: Desempenho dos motoristas e cobradores ao atenderem os usuários e exercerem suas funções. 
(Comportamento dos Operadores) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Gráfico 26: Acidentes e assaltos nos veículos. (Segurança) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

De forma geral, pode-se dizer que existem duas faixas de satisfação dos usuários com 

o transporte coletivo de Canoinhas, uma faixa de satisfação mediana/regular e uma faixa de 

alta satisfação. Com isso, pode ser traçada uma estratégia de melhorias que priorizem as ações 

que concernem a faixa de satisfação mediana em detrimento dos aspectos que já estão bem 

avaliados. Diante disso, o resultado das demais perguntas realizadas estão apresentadas nos 

gráficos abaixo. 

 

Gráfico 27: Distância percorrida da residência até a parada e do ponto de descida do ônibus até o destino. (Acessibilidade) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Gráfico 28: Tempo de espera entre os ônibus da mesma linha. (Frequência) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 
 
 

Gráfico 29: Índice de lotação dos ônibus. (Lotação) 
 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Gráfico 30: Tempo de duração da viagem. (Tempo de viagem) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 31: Os ônibus cumprem os horários de passagem nas paradas e os intervalos. (Confiabilidade) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Gráfico 32: Estado de conservação, conforto, depreciação e limpeza. (Características dos Veículos) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 33: Estado de conservação, conforto e acessibilidade da parada. (Características das Paradas) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Gráfico 34: Condições e conservação das vias onde os veículos trafegam. (Estado das vias) 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 

 

Gráfico 35: Valor da passagem em relação à qualidade do serviço oferecido pela empresa. (Tarifa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: URBTEC™, 2019 
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Mapa 39: Pontos e linhas de ônibus urbanas
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 SISTEMA DO TRANSPORTE INDIVIDUAL  

 TÁXI 

Segundo Ferraz e Torres, os táxis podem ser definidos como carros alugados com o 

condutor. Ainda segundo o autor, os táxis constituem um modo de transporte de grande 

relevância, pela flexibilidade de horários e rotas e por outras características como a não 

necessidade de dirigir e estacionar. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, em 113 cidades brasileiras o táxi é o único meio de transporte público. A 

Secretaria Nacional de Mobilidade define que, por se tratar de um meio de transporte público, 

os municípios são responsáveis pelo planejamento e regulamentação dos serviços de táxis nos 

segmentos de mercado e distribuição espacial da frota.  

As cidades podem determinar os pontos de estacionamento a uma determinada 

localidade, e autorizar corridas apenas ao raio de abrangência de prestação de serviço aos 

táxis vinculados ao ponto em questão, entretanto é comum a operação livre, sem área limite 

de abrangência. O município de Canoinhas possui 17 pontos de taxi conforme o Mapa 40. 

A lei nº 2608/93 regulamenta a concessão de uso dos serviços de táxi no município 

de Canoinhas. Dentre outros assuntos, a lei dispõe sobre a condição dos veículos, deveres dos 

concessionários, fiscalização, multas e penalidades. O instrumento em questão sofreu 

alterações pelas Leis 5505/2015 - 5430/2014 - 5428/2014   - 4822/2011 - 3522/2002 - 

3200/2000, sendo muitas delas relativas à localização dos pontos de parada de táxi. 
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Figura 16: Pontos de táxi em Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 17: Modelo de identificação dos táxis em Canoinhas 

 

Fonte: Táxi Service Rodoviária
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Mapa 40: Pontos de táxi e mototáxi 
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 POLOS GERADORES DE VIAGENS  

O Polo Gerador de Viagens (PGV), também conhecido como Polo Gerador de Tráfego 

(PGT), é todo local e ou empreendimento capaz de gerar grande fluxo de pessoas, podendo 

ser de diferentes usos, como industrial, residencial, comercial, institucional, serviços, entre 

outros, e ocasionar grande número de deslocamentos.  Abaixo, seguem definições teóricas 

utilizadas como referencial.  

Para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), PGV’s são 

“empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, 

causando reflexos negativos na circulação em seu entorno, podendo prejudicar a 

acessibilidade de toda uma região, ou agravar condições de segurança de veículos e pedestres, 

ou ainda edificações ou instalações que exerçam grande atratividade sobre a população, 

mediante a oferta de bens ou serviços, gerando elevado número de viagens, com substanciais 

interferências no tráfego do entorno e produzindo a necessidade de grandes espaços para 

estacionamento ou carga e descarga.” 

O DENATRAN define PGV’s como “empreendimentos de grande porte que atraem ou 

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

entorno imediato e, em alguns casos, prejudicando a acessibilidade da região, além de agravar 

as condições de segurança de veículos e pedestres.”  

Com novos estudos voltados à análise de PGVs, a definição dos impactos desses 

equipamentos extrapolou aqueles inerentes ao sistema viário exclusivamente. Segundo 

CUNHA (2009), os impactos podem ser classificados em três categorias: Impactos Urbanos; 

Impactos Socioculturais e Impactos Ambientais. 

Tendo em vista que tais localidades podem gerar transtornos à circulação, são 

frequentemente vinculados a reflexos negativos. No entanto, com as devidas medidas 

mitigadoras tomadas, quando diagnosticadas com antecedência, os empreendimentos são 

capazes de promover a valorização de uma região, impulsionando sua economia e 

diversificando as atividades locais, sem grandes prejuízos à mobilidade, meio ambiente e 

aspectos sociais. 
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Em termos gerais, no Brasil, o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) é o instrumento 

capaz de prever os impactos negativos e positivos de novos empreendimentos que serão 

implantados, devendo o corpo técnico municipal estipular medidas mitigadoras e 

compensatórias aos empreendedores. De acordo com o Plano Diretor de Canoinhas, deverão 

ser abordados os seguintes temas: I - Adensamento populacional; II - Uso e ocupação do solo; 

III - Valorização imobiliária; IV - Áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 

V - Equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como 

geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais; VI 

- Equipamentos comunitários, tais como os de saúde e educação; VII - Sistema de circulação 

e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, carga 

e descarga, embarque e desembarque; VIII - Poluição sonora, atmosférica e hídrica; XI - 

Vibração; X - Periculosidade; XI - Geração de resíduos sólidos; XII - Riscos ambientais; XIII - 

Impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno; XIV - Ventilação e 

iluminação. No que tange a mobilidade, nota-se que o termo é conduzido de acordo com as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável (PNMUS) e da lei que a 

institui (Lei nº 12.587/2012), pois abordam os temas citados no artigo a seguir: 

Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes 
princípios: II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais; VII - justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; VIII - equidade no uso do espaço 
público de circulação, vias e logradouros (...)” 
 

É importante ressaltar que uma boa análise extrapola as questões relacionas à 

mobilidade veicular e considera os modais a pé e não motorizados como meios efetivos de 

circulação. 

Para o levantamento de PGVs, foram considerados os parâmetros de enquadramento 

de empreendimentos que devem apresentar EIV para sua aprovação na cidade de 

Florianópolis, capital do estado, uma vez que os empreendimentos enquadrados pelo Plano 

Diretor vigente de Canoinhas não abordam os principais PGVs considerados relevantes pela 

consultoria para uma análise eficiente do quadro. Os empreendimento pontuados conforme 

lei complementar n° 482/2014 de Florianópolis  serão: “I - autódromo ou kartódromo aberto; 
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II - clube com área construída acima de cinco mil metros quadrados; III - comércio atacadista 

com área construída acima de dois mil metros quadrados; IV - centro comercial varejista com 

área construída superior a cinco mil metros quadrados; V – centro cultural com área 

construída superior a cinco mil metros quadrados; VI - centro de eventos com área construída 

superior a cinco mil metros quadrados; VII - estação telefônica para telefonia fixa ou centro 

de comutação e controle (CCC) para telefonia celular, conforme conceituação da Agência 

Nacional de Telecomunicação (ANATEL); VIII - rede de transmissão de energia elétrica e 

estação de distribuição de energia elétrica; IX - edificação com área construída superior a dois 

mil metros quadrados ou com mais de cem vagas de estacionamento, consideradas de forma 

isolada ou em conjunto; X - edificação localizada em terreno com área acima de dez mil metros 

quadrados ou que configure a totalidade de uma quadra; XI - equipamento de segurança 

pública com área construída acima de setecentos e cinquenta metros quadrados tais como as 

instalações para recolhimento de presos e detentos, presídios, ou penitenciárias; XII - estádio 

ou ginásio de esportes com capacidade para cinco mil espectadores ou mais; XIII - 

entretenimento noturno com área construída superior a mil metros quadrados; XIV - garagem 

ou estacionamento geral em terreno com área superior a três mil metros quadrados; XV - 

indústria ou prestadora de serviços com área construída acima de cinco mil metros quadrados; 

ou potencial causadora de ruídos, emissão de gases, massa construída ou exacerbação da 

mobilidade; XVI áreas de desenvolvimento incentivado; XVII - parque temático; XVIII - quadra 

de escola de samba; XIX - rodoviária ou aeroporto; XX - supermercado com área construída 

superior a cinco mil metros quadrados; XXI - terminal de passageiros e carga com área útil 

superior a cinco mil metros quadrados; XXII - templo e local de culto em geral com área 

construída acima de quinhentos metros quadrados; XXIII - condomínio por unidades 

autônomas em terreno com área superior a três hectares; XXIV - condomínio multifamiliar 

com mais de cinquenta unidades habitacionais ou comerciais; XXV - loteamento ou 

desmembramento em terreno com área superior a três hectares; XXVI - operação urbana 

consorciada; XXVII - projetos especiais; XXVIII - enclaves urbanos; XXIX - cemitério e 

crematório; XXX - estações coletivas, públicas ou privadas, de tratamento de água e esgoto; e 

XXXI - estações de transbordo de lixo, usinas ou centrais de reciclagem de resíduos sólidos.” 
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Foram agrupados os empreendimentos citados acima em categorias por uso: Habitação, 

Comercial e Serviço, Comunitário, Industrial e Infraestrutura. 

Observa-se no mapa de localização dos polos geradores de viagens, que os 

empreendimentos estão espalhados pela área urbana e os usos mais frequentes são 

industriais e comerciais. Percebe-se uma concentração desses empreendimentos nas vias 

principais, sendo, portanto, um aspecto positivo para a ordenação do sistema viário, e 

fortalecendo o plano de adensamento das vias estruturais previstas no plano diretor de 2007.
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Mapa 41: Polos Geradores de viagens
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 ACIDENTES DE TRÂNSITO 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publica anualmente dados sobre acidentes de 

trânsito que ocorreram nas rodovias federais. No estado de Santa Catarina, aconteceram 

17.309 acidentes nas rodovias entre os meses de janeiro e junho de 2019. As maiores causas 

foram por falta de atenção à condução, que representou 35,4% do total, seguido por 

desobediência às normas de trânsito pelo condutor, com 16,2%, e velocidade incompatível, 

com 11,8%, isto é, as maiores causas dos acidentes nas rodovias federais no estado foram 

relacionadas à imprudência dos motoristas, como mostra a tabela abaixo.  

Tabela 29: Acidentes de trânsito registrados nas rodovias federais localizadas no estado de Santa Catarina, entre janeiro e 
junho de 2019 

CAUSA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO TOTAL PERCENTUAL 

Falta de Atenção à condução 6.130 35,4% 

Desobediência às normas de trânsito pelo condutor 2.796 16,2% 

Velocidade Incompatível 2.040 11,8% 

Ingestão de Álcool 1.466 8,5% 

Não guardar distância de segurança 1.445 8,3% 

Defeito Mecânico no Veículo 519 3,0% 

Pista Escorregadia 500 2,9% 

Condutor Dormindo 470 2,7% 

Ultrapassagem Indevida 341 2,0% 

Restrição de Visibilidade 247 1,4% 

Falta de Atenção do Pedestre 233 1,3% 

Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu 169 1,0% 

Defeito na Via 163 0,9% 

Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre 121 0,7% 

Sinalização da via insuficiente ou inadequada 95 0,5% 

Mal Súbito 84 0,5% 

Animais na Pista 80 0,5% 

Objeto estático sobre o leito carroçável 80 0,5% 

Deficiência ou não Acionamento do Sistema de Iluminação/Sinalização do Veículo 77 0,4% 

Desobediência às normas de trânsito pelo pedestre 73 0,4% 

Fenômenos da Natureza 73 0,4% 

Carga excessiva e/ou mal acondicionada 67 0,4% 

Ingestão de Substâncias Psicoativas 40 0,2% 

TOTAL 17.309 100,0% 
Fonte: Policia Rodoviária Federal (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 
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No caso de Canoinhas, os acidentes que ocorreram na BR 280 dentro do território 

municipal entre janeiro e junho de 2019 (mesmo período analisado anteriormente), também 

foram relacionadas à imprudência ou distração do motorista, como mostra a Tabela 30. As 

principais ocorrências foram relacionadas à falta de atenção à condução e por não guardar 

distância de segurança, ambos representaram, aproximadamente, 20,2% do total. A segunda 

maior causa dos acidentes em Canoinhas na BR 280 foi por ingestão de álcool, com 20 

ocorrências (18,3%).  

Tabela 30: Acidentes de trânsito registrados nas rodovias federais localizadas no município de Canoinhas, entre janeiro e 
junho de 2019 

CAUSA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO TOTAL PERCENTUAL 

Falta de Atenção à Condução 22 20,2% 

Não guardar distância de segurança 22 20,2% 

Ingestão de Álcool 20 18,3% 

Desobediência às normas de trânsito pelo condutor 14 12,8% 

Falta de Atenção do Pedestre 13 11,9% 

Deficiência ou não Acionamento do Sistema de Iluminação/Sinalização do Veículo 9 8,3% 

Objeto estático sobre o leito carroçável 5 4,6% 

Defeito Mecânico no Veículo 3 2,8% 

Velocidade Incompatível 1 0,9% 

TOTAL 109 100,0% 
Fonte: Policia Rodoviária Federal (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 

Em relação às vias municipais, a Prefeitura Municipal disponibilizou informações 

sobre os acidentes de trânsito localizados dentro do seu território. A localização dos acidentes 

de trânsito registrados entre maio de 2016 a março de 2017 no município de Canoinhas está 

representada no mapa a seguir. Deve-se destacar que os dados disponibilizados para esse 

período não apresentavam a localização exata dos acidentes, apenas tinham os nomes das 

vias e a quantidade das mesmas. Para realizar as análises, foi considerado o total de acidentes 

ao longo da via.    

Nesse aspecto, a via que mais apresentou acidentes entre maio de 2016 a março de 

2017 foi a avenida dos Expedicionários, com 54 ocorrências, na sequência, a rua Francisco de 

Paula Pereira contou com 46 acidentes, rua Getúlio Vargas com 42, rua Caetano Costa com 

38, rua Coronel Albuquerque com 34 e rua Vidal Ramos com 30 acidentes. As demais vias 
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apresentaram menos que 30 ocorrências de trânsito ao longo do período analisado. Todas 

essas seis vias são classificadas como vias estruturais, conforme o sistema viário vigente em 

Canoinhas, exceto a rua Francisco de Paula Pereira que é categorizada como via local. A 

classificação atual da rua Francisco de Paula Pereira não está compatível com suas 

características, pois pode ser considerada uma importante via de ligação entre as regiões 

nordeste e sudeste da área urbana. 
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Mapa 42:  Vias com acidente de trânsito 2016/2017 (urbano)
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Além dos dados de 2016 e 2017, foram obtidas informações sobre acidentes que 

aconteceram entre janeiro e maio de 2019, com base nas informações disponibilizadas pelo 

3º Batalhão de Policia Militar, repassadas pela Prefeitura Municipal. Diferente do período 

anterior (2016-2017), a Polícia Militar disponibilizou a localização das ocorrências, conforme 

mapa apresentado a seguir. Das 246 ocorrências de trânsito registradas, 47 não foram 

possíveis de serem localizadas, apresentadas na Tabela 31. Desse modo, o mapa apresentado 

a seguir possui a localização de 199 ocorrências. Desse total, pode-se observar que os 

acidentes de trânsito estão distribuídos na área urbana, no entanto, a maior parte está 

concentrada no bairro Centro.  

Tabela 31:  Acidentes de trânsito que aconteceram entre janeiro e maio de 2019, porém não apresentaram a localização 
exata 

Bairro Endereço Ocorrências 
Mês 
Fato 

Campo d’Água Verde 
Av. Dos Expedicionários, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 ABR 

Campo d’Água Verde 
Av. Expedicionário - Em Frente A Base Do Campo, Campo d’Água Verde - 
Canoinhas, Santa Catarina 

1 MAI 

Campo d’Água Verde 
Av. Rubens Ribeiro Da Silva, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 MAI 

Campo d’Água Verde 
Av. Rubens Ribeiro Da Silva, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 FEV 

Água Verde Avenida Expedicionários, Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAR 

Campo d’Água Verde 
Avenida Expedicionários, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 MAR 

Campo d’Água Verde 
Avenida Expedicionários Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 JAN 

Campo d’Água Verde 
Avenida Expedicionários, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 ABR 

Campo d’Água Verde 
Avenida Expedicionários, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 ABR 

Canoinhas Avenida Expedicionários, Canoinhas - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Industrial I Avenida Senador Ivo D'Aquino, Industrial I - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Centro Barão Do Rio Branco, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Campo d’Água Verde BR 280, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 JAN 

Centro Cel. Albuquerque, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Centro 
Cruzamento Da Rua Vidal Ramos Com Rua Getúlio Vargas, Centro - 
Canoinhas, Santa Catarina 

1 JAN 

Salto Da Água Verde Estrada Do Pinheirão, Salto Da Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Canoinhas Estrada Geral Cerrito, 00, Canoinhas - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Pinheiros Estrada Geral De Pinheiros, Pinheiros - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAR 

Cerrito Estrada Geral Do Cerrito, Cerrito - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAR 
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Bairro Endereço Ocorrências 
Mês 
Fato 

Salto Da Água Verde 
Estrada Geral Do Pinheirão, 000, Salto Da Água Verde - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 JAN 

Interior Estrada Geral Paula Pereira, Interior - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Centro Francisco De Paula Pereira, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 JAN 

Centro Getúlio Vargas, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Centro Gil Costa, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Industrial I Ivo De Aquino, Industrial I - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Centro João Da Cruz Kreiling, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Interior Loc Anta Gorda Frente A Igreja, Interior - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Campo d’Água Verde Otavio Tabalipa, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Alto Das Palmeiras R. Adão Tyszka, 00, Alto Das Palmeiras - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Alto Das Palmeiras R. Florentino A Viêira, Alto Das Palmeiras - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Água Verde R. Mario Mayer, Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Alto Das Palmeiras 
Rua Agenor Fábio Gomes, Alto Das Palmeiras - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 MAR 

Industrial II Rua Alvino Voigt, Industrial II - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Tricolin Rua Barão Do Rio Branco, Tricolin - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Centro Rua Caetano Costa, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Centro Rua Caetano Costa, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Centro Rua Coronel Albuquerque, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Centro Rua Duque De Caxias, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAI 

Industrial II Rua Jacobe Scheuer, Industrial II - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Centro Rua Joaquim De Paula Vieira, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Campo d’Água Verde Rua Julio Budant Neto, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Centro 
Rua Major Vieira Com Rua Caetano Costa, Centro - Canoinhas, Santa 
Catarina 

1 JAN 

Centro Rua Major Vieira, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAR 

Campo d’Água Verde Rua Otávio Tabalipa, Campo d’Água Verde - Canoinhas, Santa Catarina 1 MAR 

Alto Das Palmeiras Rua Roberto Enês Filho, Alto Das Palmeiras - Canoinhas, Santa Catarina 1 ABR 

Centro Rua São Jose, Centro - Canoinhas 1 FEV 

Centro Rua Vidal Ramos, Centro - Canoinhas, Santa Catarina 1 FEV 

Fonte: 3º Batalhão de Policia Militar (2019) 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 177 
                                                           

Mapa 43: Pontos  de acidentes de trânsito em 2019
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Consideradas todas as 246 ocorrências registradas entre janeiro e maio de 2019 em 

Canoinhas, as vias que mais apresentaram acidentes de trânsito foram: Avenida dos 

Expedicionários, rua Francisco de Paula Pereira, rua Coronel Albuquerque, rua Vidal Ramos, 

rua Roberto Ehlke e rua Major Vieira. Excetuando as duas últimas vias, as demais também se 

“destacaram” entre o período de maio de 2016 a março de 2017 devido ao elevado número 

de acidentes.  

Dentre as 246 ocorrências registradas, 172 acidentes envolveram apenas danos 

materiais, o que representa 70% dos casos, o restante (74 acidentes) envolveu pessoas 

(feridas ou mortas). Das 246 ocorrências, as maiores incidências aconteceram na sexta-feira 

(com 43 casos). O período com maior número de acidentes de trânsito foi a tarde com cerca 

de 42% do total. O número de ocorrências e o período dos acidentes entre janeiro a 22 de 

maio de 2019 estão representados na Figura 18. 

Figura 18: Número de ocorrências de trânsito por dia da semana e por período que aconteceram em Canoinhas, entre 
janeiro a 22 de maio de 2019 

 

Fonte: 3º Batalhão da Polícia Militar (2019) 
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 IMPACTOS AMBIENTAIS  

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 determinou que “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Com base nesses princípios, é importante entender que a mobilidade pode causar, 

direta ou indiretamente, impactos positivos e negativos na população e no meio ambiente de 

Canoinhas. Desse modo, neste item são avaliados os níveis de ruídos gerados pelos veículos 

automotores em determinados pontos da cidade, bem como as emissões atmosféricas 

geradas pelos mesmos. 

 AVALIAÇÃO DE RUÍDOS 

A poluição sonora pode causar diversos impactos negativos na saúde da população e 

sobre o meio ambiente. Em certos casos, as pessoas se “acostumam” com o ruído ao qual 

estão expostas, sendo inconscientes dos problemas que podem sofrer com a exposição 

prolongada, como, por exemplo, perda de audição, de concentração ou até mesmo aumento 

nos riscos de enfarte (ver Tabela 32).  

Os ruídos abaixo de 50 dB são níveis confortáveis para os seres humanos, por 

exemplo, podem ser locais sem tráfego de veículos. Nos grandes centros urbanos, o tráfego 

intenso de veículos automotores pode gerar certos níveis de ruídos levando a prejudicar a saúde 

humana. 
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Tabela 32: Impacto dos ruídos na saúde humana 

VOLUME REAÇÃO EFEITOS NEGATIVOS EXEMPLOS DE LOCAIS 

Até 50 dB 
Confortável (limite da 
OMS) 

Nenhum 
Ruído sem tráfego. 

Acima de 50 dB O ORGANISMO HUMANO COMEÇA A SOFRER IMPACTOS DO RUÍDO 

De 55 a 65 dB 
A pessoa fica em 
estado de alerta, não 
relaxa. 

Diminui o poder de concentração e 
prejudica a produtividade no 
trabalho intelectual. 

Agência bancária. 

De 65 a 70 dB 
(início das 
epidemias de 
ruído) 

O organismo reage 
para tentar se adequar 
ao ambiente, minando 
as defesas. 

Aumenta o nível de cortisona no 
sangue, diminui resistência 
imunológica. Induz a liberação de 
endorfina, tornando o organismo 
dependente. É por isso que muitas 
pessoas só conseguem dormir em 
locais silenciosos com o rádio ou TV 
ligados. Aumenta a concentração 
de colesterol no sangue. 

Bar ou restaurante 
lotado. 

Acima de 70 dB 

O organismo fica 
sujeito a estresse 
degenerativo além de 
abalar a saúde mental. 

Aumentam os riscos de enfarte, 
infecções, entre outras doenças 
sérias. 

Praça de alimentação 
em shopping centers. 

Ruas de tráfego 
intenso. 

Obs.: O quadro mostra ruídos inseridos no cotidiano das pessoas. Ruídos eventuais alcançam volumes mais 
altos. Um trio elétrico, por exemplo, chega facilmente a 130 dB(A), o que pode provocar perda auditiva 
induzida, temporária ou permanente.  

 
Fonte: SILVA FILHO. 

Nesse aspecto, a Norma Regulamentadora (NR) 15 – atividades e operações 

insalubres, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do 

Trabalho, impôs limites de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes permissíveis 

diariamente, como pode ser observado na Tabela 33. Acima desses valores, as 

atividades ou operações são consideradas insalubres pela legislação vigente. 

Tabela 33: Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, conforme NR-15 

Nível de ruído (dB(A)) Máxima exposição diária permissível 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 181 
                                                           

Nível de ruído (dB(A)) Máxima exposição diária permissível 

95 2 horas 

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 

Fonte: Ministério do Trabalho (1978) 

No dia 08 de março de 1990, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

publicou a Resolução nº 01. Esta determinou que “a emissão de ruídos, em decorrência de 

quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda 

política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidos nesta resolução”.  

No ano de 1993, o CONAMA publicou a Resolução no 1 (alterada pelas resoluções nos 

08/1993, 17/1995 e 272/2000 e complementada pela nº 242/1998), que estabeleceu para 

veículos automotores nacionais e importados os limites máximos de ruídos no caso do veículo 

em aceleração e parado. Especificamente, em relação às motocicletas, às motonetas, aos 

triciclos, aos ciclomotores e às bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados (novos 

e importados) os limites de ruído estão estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 2/1993 

(alterada pela Resolução nº 268/2000).  

O CONAMA, através da Resolução nº 230, de 22 de agosto de 1997, definiu como 

sendo “itens de ação indesejável” como sendo quaisquer peças, componentes, dispositivos, 

sistemas, softwares, lubrificantes, aditivos, combustíveis e procedimentos operacionais que 

estão em desacordo com a homologação do veículo, isto é, que possam reduzir a eficácia do 

controle da emissão de ruídos e poluentes atmosféricos por veículos automotores.  
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Os ruídos produzidos por veículos automotores devem ser avaliados através de 

inspeção veicular, cujos critérios e periodicidade são de responsabilidade do CONAMA, 

conforme exposto no Artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei Federal nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997). No §3º do Artigo 131 do CTB, impõe que, ao licenciar o veículo, 

o proprietário deve comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de 

controle de emissões de poluentes e de ruído, dispostas no Artigo 104. 

No âmbito estadual, a Lei Ordinária nº 6.320, de 20 de dezembro de 1983, dispôs 

sobre as normas gerais de saúde em Santa Catarina. No caso da poluição sonora, o 

entendimento sobre esse assunto abrange, além dos níveis de som ou ruído que ultrapassem 

os limites de tolerância fixados nas legislações vigentes ou normas, duração, horário e lugar 

da reprodução do som ou ruído, bem como sua audibilidade nociva, conforme disposto no 

Art. 45 da referida lei. 

O Programa de Inspeção de Emissões e Ruído de Veículos em Uso de Santa Catarina 

é estabelecido pela Lei Estadual nº 11.845, de 20 de julho de 2001, sendo está regulamentada 

pelo Decreto Estadual nº 3.532/2010. 

Conforme o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina (Lei Estadual nº 

14.675, de 13 de abril de 2009), o Poder Público é responsável por estabelecer os limites e 

restrições de atividades poluidoras de ruído (art. 225-C). É, também, responsável por adotar 

medidas, programas e políticas que previnam e reduzam os ruídos e combatam a poluição 

sonora (art. 255-B).  

No âmbito municipal, não foram encontradas legislações específicas referentes ao 

assunto.  

Para realização das medições e análise dos resultados, a consultora utilizou como 

referência a NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), definida a 

seguir: 
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• ABN NBR 10.151 

A Norma Brasileira da ABNT que aborda sobre poluição sonora é a NBR 10.151, a 

primeira versão foi publicada em junho de 2000. A norma especifica um método de medição 

de ruído, bem como aplicação de correções quando este apresentar características especiais.  

Na NBR 10.151/2000 é abordada a avaliação das medições em nível de pressão 

sonora equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” (dB (A)). A norma define LAeq como 

um “nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) 

referente a todo o intervalo de medição”. 

Para a realização das medições, a norma estipula algumas recomendações. No caso 

de as medições serem externas, estas devem ser feitas acima de 1,20 m do piso e a 2 m do 

limite da propriedade ou de quaisquer fontes refletoras (muros ou paredes, por exemplo).  Em 

relação ao tempo, não pode haver interferências audíveis oriundas de fenômenos naturais, 

como por exemplo, trovões. Os horários das medições dependem dos hábitos da população, 

porém, o período noturno não pode começar depois das 22h de um dia ou antes das 7h do 

outro dia. Nos domingos ou feriados, o período noturno não deve ser antes das 9h. 

De acordo com a norma, o nível de ruído sem caráter impulsivo e sem componentes 

tonais é determinado pelo nível de pressão sonora equivalente, LAeq. São considerados ruídos 

de caráter impulsivo aqueles que contém impulsos, ou seja, picos de energia acústica com 

duração menor do que 1s e que se repetem a intervalos maiores do que 1s (por exemplo 

martelagens, bate-estacas, tiros e explosões). 

A NBR 10.151/2000 determina que o método de avaliação do ruído baseia-se em uma 

comparação entre o nível de pressão sonora corrigido Lc e o nível de critério de avaliação NCA, 

estabelecido conforme a Tabela 34.  
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Tabela 34: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos em dB(A) 

 
Fonte: NBR 10151/2000, adaptado por URBTECTM (2018) 

4.10.1.1 Situação atual  

No município de Canoinhas, as medições de ruído foram realizadas no dia 27 entre 

as 16h e as 17h. No total, foram realizadas 13 medições distribuídas na área central do 

município, são eles: 

• Ponto 01: R. Francisco de Paula Pereira x R. Antônio Burgardt. 

• Ponto 02: R. Francisco de Paula Pereira x R. Sen. Felipe Schmidt. 

• Ponto 03: R. Francisco de Paula Pereira x R. Getúlio Vargas. 

• Ponto 04: R. Major Vieira x R. Getúlio Vargas. 

• Ponto 05: R. Major Vieira x R. Eugênio de Souza. 

• Ponto 06: R. Vidal Ramos x R. Eugênio de Souza. 

• Ponto 07: R. Vidal Ramos x R. Getúlio Vargas. 

• Ponto 08: R. Major Vieira x R. Caetano Costa. 

• Ponto 09: R. Vidal Ramos x R. Caetano Costa. 

• Ponto 10: R. Cel. Albuquerque x R. Caetano Costa. 

• Ponto 11: R. Cel. Albuquerque x R. Barão do Rio Branco. 

• Ponto 12: R. Francisco de Paula Pereira x R. Barão do Rio Branco. 

• Ponto 13: R. Francisco de Paula Pereira x R. Caetano Costa. 

 

As informações coletadas estão apresentadas nas tabelas a seguir. Já os níveis de 

ruídos calculados, conforme metodologia descrita na NBR 10.151, estão sintetizados na Tabela 

37. 

Tipos de áreas Diurno Noturno

Áreas de sítios e fazendas 40 35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45

Área mista, predominantemente residencial 55 50

Área mista com vocação comercial e administrativa 60 55

Área mista com vocação recreacional 65 55

Área predominantemente industrial 70 60
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T a b e l a  3 5 :  M e d i ç õ e s  d e  r u í d o  r e a l i z a d a s  e m  C a n o i n h a s  e n t r e  o s  p o n t o s  “ 0 1 ”  e  “ 0 7 ”  

Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 Ponto 05 Ponto 06 Ponto 07 

Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição 

1 6 5 , 1  1 6 1 , 9  1 6 5 , 7  1 6 3 , 4  1 6 7 , 5  1 7 0  1 7 0 , 3  

2 6 0 , 7  2 4 7  2 6 8 , 2  2 6 5  2 6 5 , 8  2 7 2 , 9  2 6 5 , 4  

3 5 0  3 6 1  3 7 3 , 5  3 6 0 , 1  3 8 4 , 7  3 7 0 , 7  3 6 5 , 1  

4 6 2 , 3  4 5 3 , 7  4 7 5 , 2  4 5 3 , 7  4 7 0 , 9  4 6 4 , 3  4 6 5 , 5  

5 5 7 , 9  5 6 2 , 5  5 6 9 , 1  5 6 1 , 2  5 6 8 , 9  5 6 2 , 8  5 6 5 , 6  

6 6 1 , 8  6 6 1  6 6 8 , 6  6 5 5 , 4  6 6 1  6 5 3 , 5  6 6 9 , 2  

7 6 2 , 2  7 6 1 , 1  7 6 6 , 2  7 6 5 , 1  7 6 1 , 3  7 6 2 , 1  7 7 9 , 3  

8 7 1 , 9  8 5 2 , 8  8 6 6 , 4  8 6 5  8 6 3 , 4  8 6 0 , 9  8 7 1  

9 6 4  9 5 6 , 2  9 6 1 , 9  9 6 4  9 6 3 , 4  9 6 0 , 2  9 6 6 , 7  

10 6 7  10 6 1 , 5  10 7 0  10 6 0  10 6 5 , 9  10 5 9 , 6  10 6 8  

11 6 1 , 2  11 6 4 , 4  11 6 5 , 1  11 5 3 , 8  11 6 3 , 4  11 4 9 , 8  11 6 2 , 1  

12 6 1 , 2  12 6 2 , 6  12 6 4 , 4  12 6 3 , 3  12 6 3 , 8  12 6 1 , 3  12 6 4 , 4  

13 6 3 , 1  13 6 0 , 4  13 6 0 , 3  13 6 1 , 8  13 6 1 , 8  13 6 8 , 1  13 6 1 , 2  

14 6 4 , 2  14 6 3 , 7  14 5 6 , 8  14 5 2 , 8  14 6 0 , 7  14 4 8  14 5 9 , 3  

15 6 6 , 2  15 6 1 , 4  15 6 0 , 8  15 6 3 , 9  15 6 7 , 3  15 6 1 , 5  15 6 7 , 1  

16 6 4 , 1  16 4 5 , 3  16 5 9 , 7  16 5 8 , 7  16 6 3 , 8  16 5 9 , 6  16 7 0 , 7  

17 6 9  17 5 3 , 4  17 5 5 , 9  17 6 4 , 1  17 8 0 , 5  17 6 2 , 1  17 6 9 , 3  

18 6 0 , 4  18 5 3 , 4  18 6 2 , 9  18 5 9 , 1  18 7 0 , 5  18 6 4 , 5  18 6 5 , 3  

F o n t e :  U R B T E C TM  ( 2 0 1 9 )  
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T a b e l a  3 6 :  M e d i ç õ e s  d e  r u í d o  r e a l i z a d a s  e m  C a n o i n h a s  e n t r e  o s  p o n t o s  “ 0 8 ”  e  “ 1 3 ”  

Ponto 08 Ponto 09 Ponto 10 Ponto 11 Ponto 12 Ponto 13 

Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição Nº Medição 

1 5 9 , 2  1 6 3 , 6  1 6 4 , 5  1 6 7 , 5  1 6 2 , 8  1 5 5 , 5  

2 6 1 , 9  2 6 6 , 4  2 6 6 , 1  2 6 9 , 4  2 6 2 , 8  2 6 1 , 5  

3 6 3 , 8  3 6 7  3 6 5 , 1  3 6 4 , 3  3 5 9 , 4  3 7 0 , 8  

4 6 6 , 8  4 7 3 , 3  4 6 7  4 6 9 , 8  4 6 3 , 9  4 6 9 , 4  

5 6 8 , 7  5 6 5 , 9  5 6 7  5 6 8 , 3  5 7 0 , 4  5 6 7 , 6  

6 6 7 , 1  6 6 7 , 8  6 6 5 , 5  6 6 7 , 4  6 6 6 , 9  6 6 8 , 9  

7 6 8 , 6  7 7 0 , 6  7 6 5 , 1  7 6 8 , 1  7 6 5 , 9  7 6 9 , 6  

8 6 6 , 6  8 7 3 , 3  8 6 4 , 2  8 7 1 , 5  8 6 8  8 6 8 , 1  

9 7 2 , 3  9 6 7 , 1  9 6 4 , 4  9 7 8 , 7  9 6 6 , 6  9 6 5 , 9  

10 7 0 , 2  10 6 9 , 2  10 6 4 , 9  10 7 3  10 6 4 , 8  10 6 1 , 7  

11 6 2  11 6 6 , 3  11 6 3 , 6  11 7 3 , 5  11 6 2  11 6 1 , 1  

12 6 7  12 6 2 , 1  12 6 6 , 9  12 7 4 , 2  12 6 4  12 6 9 , 3  

13 6 7 , 3  13 7 1 , 6  13 6 9 , 3  13 7 0  13 6 4 , 6  13 7 4 , 5  

14 6 0  14 6 0 , 9  14 6 8 , 3  14 6 7 , 9  14 6 3 , 4  14 6 8 , 3  

15 5 3 , 9  15 7 1 , 6  15 6 9 , 6  15 6 8 , 1  15 7 0 , 3  15 6 1 , 6  

16 6 3 , 4  16 6 7 , 7  16 6 7  16 6 7  16 7 4 , 8  16 6 1 , 9  

17 6 4 , 7  17 7 7 , 2  17 7 6 , 8  17 6 9 , 7  17 7 7 , 3  17 6 2 , 8  

18 6 5 , 5  18 6 7 , 1  18 7 9 , 9  18 6 8 , 2  18 7 7 , 5  18 6 4 , 4  

F o n t e :  U R B T E C TM  ( 2 0 1 9 )  
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Tabela 37: Níveis de ruído obtidos em treze pontos de Canoinhas 

PONTO Tipo de área 
Valor de Referência 

em dB(A) * 
Laeq em dB(A) Diferença 

01 

Área Mista, com vocação 
comercial e administrativa  

60 64,9 -4,9 

02 60 60,3 -0,3 

03 60 68,0 -8,0 

04 60 62,0 -2,0 

05 60 74,2 -14,2 

06 60 65,6 -5,6 

07 60 69,9 -9,9 

08 60 66,7 -6,7 

09 60 70,2 -10,2 

10 60 70,8 -10,8 

11 60 71,4 -11,4 

12 60 70,5 -10,5 

13 60 67,8 -7,8 

* ABNT NBR 10.151:2000 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Conforme citado anteriormente, acima de 50 dB, o organismo pode começar a sofrer 

algum tipo de impacto a ser provocado pelo ruído, irá depender do tempo de exposição à qual 

o indivíduo fica exposto. Todos os pontos pesquisados ficaram acima do valor recomendado 

na ABNT NBR 10.151:2000 para áreas mistas, com vocação comercial e administrativa (60 dB(A)). 

Com base na Tabela 37, é possível observar que o Ponto 02 foi o que apresentou menores 

níveis de ruído dentre os treze pontos estudados, com 60,3 dB(A), próximo ao valor de 

referência. Nesse cruzamento, está localizada uma ciclovia na rua Sen. Felipe Schmidt.  

Em compensação, cerca de 38% do total, isto é, cinco cruzamentos (pontos 05, 09, 

10, 11 e 12), ficaram acima de 70 dB, o que pode, por exemplo, afetar a saúde das pessoas no 

entorno dessas vias. Os maiores níveis de ruídos medidos na área central estão no Ponto 05 

localizado entre a rua Major Vieira (via local) e rua Eugênio de Souza (via conectora), com 74,2 

dB (A). É importante ressaltar que os resultados apresentados neste item representam uma 

amostragem da área central de Canoinhas. Recomenda-se que estudos mais aprofundados 

sejam realizados no município com o objetivo de avaliar os impactos que o ruído pode causar 

na saúde da população.
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Mapa 44: Pesquisa de ruídos
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 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

No caso da poluição atmosférica, existem dois tipos de fontes poluidoras: (a) as 

fontes fixas (ou estacionárias) são restritas a uma determinada área e suas medições podem 

ocorrer direto na fonte, como, por exemplo, uma indústria; (b) as fontes móveis (ou difusas) 

que se dispersam como, por exemplo, os veículos automotores, que são considerados neste 

estudo. É importante ressaltar que os impactos das fontes móveis sobre o meio ambiente e 

sobre a população são mais difíceis de serem mensurados, em comparação aos fixos, devido 

às suas medições não serem realizadas na própria fonte.  

Neste estudo, a metodologia adotada foi baseada “Plano de Controle de Poluição 

Veicular (PCPV) do Estado do Paraná” (2011), que contou com o apoio do Instituto Ambiental 

do Paraná (IAP) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA). 

Também foram utilizados o Programa "breve.py”, desenvolvido pelo Laboratório de Estudos 

em Monitoramento e Modelagem Ambiental (LEMMA) da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), dados contidos no Segundo Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por 

Veículos Automotores Rodoviários 2013: Ano-base 2012 (INEA-2) e informações 

disponibilizadas pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN (correspondentes à 

frota de veículos automotores licenciada em maio de 2019). 

Primeiramente, antes de apresentar a metodologia, a seguir são expostas 

sucintamente as principais legislações vigentes relacionadas ao tema, considerando os 

âmbitos federal, estadual e municipal, de modo a dar respaldo legal nas análises. 

No âmbito federal, um dos marcos legais foi a Resolução nº 18/1986, publicada pelo 

CONAMA, que criou o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE). Este programa possui os seguintes objetivos: 

• reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores visando o 
atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar, especialmente nos centros urbanos; 

• promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia 
automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios e 
medições da emissão de poluentes; 

• criar programas de inspeção e manutenção para veículos automotores em uso; 

• promover a conscientização da população com relação à questão da poluição do ar 
por veículos automotores; 

• estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados; 
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• promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos, postos 
à disposição da frota nacional de veículos automotores, visando a redução de 
emissões poluidoras à atmosfera; 
 

O PROCONVE é dividido em “fases”, cada uma considera diferentes limites de 

emissão a serem instituídos por legislação específica, também permite a entrada de novos 

limiares com caráter mais restritivos. Atualmente, o PROCONVE está nas fases “L7” e “L8”, 

determinadas na Resolução CONAMA Nº 492, de 20 de dezembro de 2018.  

O CONAMA também criou o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar 

(PRONAR), através da Resolução nº 5, de 25 de agosto de 1989. De acordo com esta resolução, 

“a estratégia básica do PRONAR é limitar, a nível nacional, as emissões por tipologia de fontes 

e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar como ação 

complementar de controle”. Desta forma, foi criada a “Rede Nacional de Monitoramento da 

Qualidade do Ar” e o “Inventário Nacional de Fontes e Emissões”. O Inventário tem por 

objetivo desenvolver metodologias que permitam o cadastramento e a estimativa das 

emissões, bem como o devido processamento dos dados referentes às fontes de poluição do 

ar. No caso específico dos motociclos e veículos similares, foi criado o “Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares” (PROMOT) pela Resolução CONAMA 

nº 297, de 26 de fevereiro de 2002.  

No dia 26 de novembro de 2009, a Resolução nº 418 do CONAMA, dispôs sobre os 

“critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular – PCPV e para a 

implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M pelos órgãos 

estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de emissão e 

procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso”.  

É importante ressaltar que, a nível nacional, o Código de Trânsito Brasileiro, instituído 

pela Lei Federal nº 9.503/1997, determinou que o nível de emissão de poluentes e de ruídos 

produzidos por veículos automotores ou pela sua carga deveria ser fiscalizado por órgãos e 

entidades executivos de trânsito dos Municípios (inciso XX do artigo 24).  

No âmbito estadual, o Poder Público de Santa Catarina publicou a Lei Ordinária nº 

11.845, de 20 de julho de 2001, que dispôs sobre o Programa de Inspeção de Emissões e Ruído 
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de Veículos em Uso no Estado. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3.532, de 

27 de setembro de 2010, que dispôs sobre o referido programa e homologou o Plano de 

Controle de Poluição Veicular – PCPV. 

A Lei Estadual nº 14.675, de 13 de abril de 2009, instituiu o Código Estadual do Meio 

Ambiente.  No seu Artigo 183, estabeleceu que o “Departamento de Trânsito de Santa 

Catarina – DETRAN/SC, em parceria com o Órgão Estadual de Meio Ambiente, deve promover 

a inspeção e o controle das emissões de gases e ruídos de veículos em uso, envolvendo, 

sempre que possível, os órgãos municipais na fiscalização ostensiva”. Com relação aos padrões 

de emissão de gases e ruídos a serem emitidos por veículos automotores, devem ser os 

mesmos fixados pelas normas federais (Artigo 186 da Lei Federal nº 14.675/2009).  

A Lei Estadual nº 14.829, de 11 de agosto de 2009, criou e instituiu o Programa 

Catarinense de Incentivo à Produção e à Utilização de Biocombustíveis, dentre os objetivos, 

compreende o “estímulo à administração pública estadual e à sociedade catarinense a 

utilizarem biocombustíveis em seus veículos”.  

A Lei Estadual nº 15.454, de 17 de janeiro de 2011, instituiu medidas antipoluentes 

nos veículos de transporte coletivo no estado de Santa Catarina. No seu Artigo 1º, determinou 

que as “empresas de transporte coletivo que circulam no território catarinense ficam 

obrigadas a adotar medidas eficazes contra a poluição provocada pelos veículos de transporte 

coletivo de que são proprietárias”. 

No caso do âmbito municipal, pode-se citar o Plano Diretor vigente (Lei 

Complementar nº 61/2017), em especial, seu Artigo 14, que garante que todas as ações 

contempladas na referida lei tem como pressuposto a sustentabilidade ambiental, que tem 

por “objetivo assegurar a preservação dos recursos naturais básicos do município de 

Canoinhas, necessários à qualidade de vida das populações atuais e futuras”. Todos os 

habitantes devem zelar pela proteção ambiental em todo o território de Canoinhas (Art. 15 

da Lei Municipal nº 61/2017). 
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4.10.2.1 Metodologia 

A metodologia utilizada para o cálculo dos níveis de poluição atmosférica emitidos 

por veículos automotores em Canoinhas foi semelhante à aplicada no “Plano de Controle de 

Poluição Veicular (PCPV)”. O estudo utilizou como base os dados do Primeiro Inventário 

Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários (INEA-1), publicado 

em janeiro de 2011 e, também, usou o Programa "breve.py”, desenvolvido pelo LEMMA/ 

UFPR. 

De acordo com a Portaria Ministerial do Ministério do Meio Ambiente nº 336, de 22 

de setembro de 2009, o INEA-1 teve por objetivo estimar as emissões de poluentes 

atmosféricos e de gases de efeito estufa (GEE) provenientes do transporte de cargas e de 

passageiros no âmbito nacional. No ano de 2013, foi lançado o Segundo Inventário Nacional 

de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013: Ano-base 2012 (INEA-

2), por meio da Portaria Ministerial MMA nº 386, de 3 de outubro de 2011, com o objetivo de 

complementar as informações e apresentar periodicamente dados oficiais sobre fontes de 

emissões rodoviárias no Brasil. Este relatório foi o último lançado até presente o momento.  

Desta forma, para o cálculo dos níveis de poluição atmosférica do município de 

Canoinhas, foram consideradas as informações publicadas no INEA-2 (2013). Para isso, o 

programa “Breve.py”, elaborado pelo LEMMA da UFPR e utilizado integralmente no PCPV, 

sofreu pequenas alterações no seu código para se adaptar aos dados do INEA-2. Contudo, o 

método de cálculo empregado foi o mesmo, apresentado a seguir: 

Para o município, foi adotada a quilometragem média anual que circula em cada 

categoria de veículos, isto é, emissão da fonte em linha. Desta forma, o método aplicado 

utilizou a seguinte equação:  

𝐸𝑖 = 𝐹𝑟,𝑗 × 𝐹𝑒,𝑖 × 𝐿 

onde 𝐸𝑖 representa a quantidade emitida (em quilogramas, kg) de cada poluente 𝑖, 𝐹𝑟,𝑗 é a 

quantidade total de veículos da categoria 𝑗 que circulam numa certa via de comprimento 𝐿 

(dado em km), 𝐹𝑒,𝑖  é o fator de emissão do poluente 𝑖 (em g.km-1).  
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Para o cálculo dos níveis de poluição atmosférica do município de Canoinhas, foram 

considerados oito poluentes, os mesmos avaliados no INEA-2 (ver Quadro 3), são eles: 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos não metano 

(NMHC), aldeídos (RCHO), material particulado (MP), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) 

e óxido nitroso (N2O),os três últimos são gases podem potencializar o efeito estufa no planeta. 

O Quadro 4 apresenta uma breve descrição de cada um desses oito gases. 

Quadro 3: Poluentes atmosféricos considerados no INEA-2. 

 
 Fonte: MMA et al. (2013) 

Quadro 4: Descrição dos oitos poluentes considerados 

Poluente Descrição 

Monóxido de 
carbono (CO) 

O CO é resultado de uma oxidação parcial do carbono, gerado pela quantidade de oxigênio 
presente no momento da queima. Esse gás tem mais afinidade com a hemoglobina do que 
o oxigênio, por isso, diminui a oxigenação do cérebro, do coração e de outros tecidos 
orgânicos. Em certas quantidades pode provocar tonturas, dores de cabeça, sonolência e 
redução de reflexos. Nos piores casos, pode causar a morte (PERES et. al., 2003). 

Óxidos de 
Nitrogênio (NOX) 

O NOX é formado pela combinação entre oxigênio e nitrogênio que estão presentes na 
atmosfera. Em certas quantidades, podem causar irritação e complicações nas vias 
respiratórias, e, até mesmo, enfisema pulmonar. O Dióxido de Nitrogênio (NO2) pode gerar 
chuva ácida (PERES et. al., 2003). 

Hidrocarbonetos 
não metano 

(NMHC) 

Os NMHC são formados pelos hidrocarbonetos totais menos a parcela de metano. Os 
principais emissores de hidrocarbonetos são os carros, ônibus e caminhões, devido à 
queima e evaporação de combustíveis, sendo precursores na formação do ozônio 
atmosférico (MMA; 2019) 
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Poluente Descrição 

Aldeídos (RCHO) 

Os aldeídos são formados pela oxidação parcial de álcoois ou por reações fotoquímicas 
que ocorrem na atmosfera, envolvendo especificamente hidrocarbonetos. São emitidos 
através da queima de combustíveis por veículos automotores. Podem causar irritação nas 
mucosas, nos olhos, no nariz e nas vias respiratórias, além de crises asmáticas e 
apresentam potencial carcinogênico (MMA, 2019). 

Material 
Particulado (MP) 

O Material Particulado é formado pela queima incompleta de combustíveis e de seus 
aditivos (PERES et. al., 2003), sendo classificado de acordo com o diâmetro das partículas. 
Os particulados são compostos líquidos ou sólidos que estão suspensos no ar (BAIRD; 
2002). Quando inalados podem causar, em certos casos, câncer respiratório, 
arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravar a asma e, em situações mais extremas, 
levar à morte (MMA; 2019). As principais fontes são: queima de combustíveis fósseis, 
queima de biomassa vegetal, emissões de amônia na agricultura e emissões decorrentes 
de obras e pavimentação de vias (MMA, 2019).  

Dióxido de 
Carbono (CO2) 

O CO2 tem baixa toxicidade, porém é um dos principais gases do efeito estufa, gerando 
grandes impactos em escala global. Segundo MCTIC (2019), “é emitido como resultado das 
inúmeras atividades humanas, como o uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 
natural)”. O dióxido de carbono é usado como uma referência para classificar o poder de 
aquecimento global de outros gases que potencializam o efeito estufa.  

Metano (CH4) 
O metano é um dos principais gases de efeito estufa antrópico, sendo 21 vezes mais 
potente do que o CO2. Ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica, sendo 
abundante em aterros sanitários, lixões, criação de gado, entre outros (MCTIC, 2019).  

Óxido Nitroso 
(N2O) 

O N2O é um dos gases que potencializa o efeito estufa, assim como, o CH4 e o CO2, seu 
potencial é 310 vezes maior que o CO2. Pode ser produzido por atividades humanas, como 
uso de fertilizantes, em processos industriais ou queima de combustíveis fósseis, também 
é emitido pelo tratamento de dejetos animais (MCTIC, 2019).  

Fonte: PERES et. al. (2003), MCTIC (2019), MMA (2019) e BAIRD (2002), adaptado por URBTECTM (2019) 

Para estimar o quanto que os veículos automotores podem impactar na cidade de 

Canoinhas, é importante conhecer a quantidade de veículos por categoria, a quilometragem 

anual e os fatores de emissão, descritos a seguir:  

 

• Frota de Veículos 

Primeiramente, é necessário estimar a frota de veículos para o município de 

Canoinhas por categoria, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado. Estes dados são 

disponíveis mensalmente pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN 

(https://infraestrutura.gov.br/component/content/article/115-portal-denatran/8559-frota-

de-veiculos-2019.html) para cada município. Os dados baixados para Canoinhas 

correspondem ao mês de maio de 2019. 

Nesse sentido, após a obtenção dos dados, foi necessário classificá-los segundo a 

categorização da frota proposto no INEA-2 (ver Tabela 38). É importante ressaltar que a 

https://infraestrutura.gov.br/component/content/article/115-portal-denatran/8559-frota-de-veiculos-2019.html
https://infraestrutura.gov.br/component/content/article/115-portal-denatran/8559-frota-de-veiculos-2019.html
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classificação da frota de veículos do município de Canoinhas foi baseada em estimativas, ou 

seja, a metodologia calculada é baseada aproximações e não representam efetivamente a 

realidade atual. Desta forma, algumas considerações foram feitas: 

i. O diesel não foi considerado um combustível para os automóveis, uma vez que no 

Brasil é proibido que os veículos automotores de passageiros, de carga ou de uso 

misto com menos de 1.000 kg circulem com esse tipo de combustível (Artigo 1 da 

Portaria nº 23 do DNC – Departamento Nacional de Combustíveis, de 6 de junho de 

1994). 

ii. Os veículos comerciais leves usam gasolina comum, etanol hidratado ou diesel, 

também podem ser flex fuel (circulam com gasolina e etanol). Em 2012, todos os 

comerciais leves do ciclo diesel foram homologados como veículos leves. 

iii. De toda a frota de ônibus, a metade foi classificada como ônibus urbano e a outra 

como rodoviário, sendo todos movidos por diesel; 

iv. Os caminhões foram separados em cinco categorias diferentes (semileves, leves, 

médios, semipesados e pesados), conforme metodologia proposta no INEA-2 e 100% 

da frota circula utilizando o diesel como único combustível; 

v. Não foram considerados os veículos movidos a GNV (Gás Natural Veicular) e nem os 

veículos elétricos; 

vi. Para facilitar as análises, os veículos flex fuel rodam 50% do tempo com etanol 

hidratado e 50% com gasolina comum (PCPV, 2011).  
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Tabela 38: Categorização da frota pelo INEA-2. 

 
FONTE: Fonte: MMA et al. (2013) 

A base de dados fornecidas pelo DENATRAN fornece uma separação em 21 categorias 

de veículos. No entanto, foi necessário fazer uma nova categorização conforme os dados 

disponíveis no INEA-2, apresentada na Tabela 39.  

Tabela 39: Quantidades de veículos e categorização adotadas 

CLASSIFICAÇÃO ORIGINAL DO 
DENATRAN 

NOVA CLASSIFICAÇÃO 
QUANTIDADE TOTAL 

POR CATEGORIA 
PORCENTAGEM 

Automóveis Automóveis (AUTO) 22.252 56,99% 

Ciclomotor, motocicleta, motoneta, 
quadriciclo, sidecar e triciclo. 

Motocicletas (MOTO) 8.405 21,53% 

Caminhonete, caminhoneta e 
utilitário. 

Comerciais leves 5.110 13,09% 

Caminhão, caminhão trator, 
reboque, chassi plataforma, trator 
esteira, semirreboque e trator rodas. 

Caminhões 3.018 7,73% 

Ônibus  Ônibus 180 0,46% 

Micro-ônibus Micro-ônibus 78 0,20% 

TOTAL 39.043 100,00% 

Fonte: DENATRAN e Fernandes (2014), adaptado por URBTECTM (2019) 
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Conforme citado anteriormente, os caminhões deveriam ser separados em cinco 

categorias definidas no INEA-2 (semileves, leves, médios, semipesados e pesados). Para isto, 

foi encontrada uma porcentagem representativa para cada classificação através dos dados 

disponíveis no Anuário da Indústria Automobilística Brasileira do ano de 2019 – publicado pela 

Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Baseado no 

licenciamento de caminhões por categoria no Brasil (2002-2018), foi encontrada uma 

classificação da frota de caminhões para Canoinhas, como mostra a Tabela 40.  

Tabela 40: Distribuição percentual da frota brasileira de caminhões licenciados e quantidade estimada para Canoinhas 

CATEGORIA 
MÉDIA PERCENTUAL DOS CAMINHÕES 

LICENCIADOS NO BRASIL (2002  A 2018) 
QUANTIDADE ESTIMADA 

PARA CANOINHAS 

Caminhões semileves 6,00% 181 

Caminhões leves 23,20% 700 

Caminhões médios 9,69% 292 

Caminhões 
semipesados 

30,00% 905 

Caminhões pesados 31,11% 939 

Fonte: ANFAVEA (2019) e DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 

No caso dos ônibus, foi considerado que a metade da frota é rodoviária e a outra 

metade é urbana, como mostra a Tabela 41. No total, foram contabilizados 180 ônibus e 78 

micro-ônibus, conforme dados disponibilizados pelo DENATRAN (2019). 

Tabela 41: Quantidade estimada para ônibus e micro-ônibus existentes em Canoinhas 

CATEGORIA QUANTIDADE ESTIMADA 

Micro-ônibus 78 

Ônibus urbano 90 

Ônibus rodoviário 90 

Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 

Após a classificação da frota por categoria, foi necessário separar cada veículo por 

tipo de combustível. O DENATRAN disponibiliza a frota total por tipo de combustível, sem 

distinção de categoria. Deste modo, foi feita uma reclassificação dos combustíveis disponíveis 

no DENATRAN (Tabela 42), baseado no PCPV, apresentado na Tabela 42. Os veículos 

automotores elétricos (fontes internas), os movidos a gás metano e aqueles que não possuíam 

informação foram desconsiderados na análise.  
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Tabela 42: Classificação dos combustíveis (esquerda) e quantidade de veículos (meio) estimados pelo DENATRAN e 
combustível considerado (direita) 

COMBUSTÍVEL VEÍCULO CLASSIFICAÇÃO CONSIDERADA QUANTIDADE DE VEÍCULOS 

Álcool Álcool 1.056 

Álcool/Gás natural veicular Álcool 1 

Álcool/gasolina Flex 15.473 

Diesel Diesel 3.420 

Elétrico/fonte interna Desconsiderado 9 

Gasolina Gasolina 17.587 

Gasolina/álcool/gás natural Gasolina 10 

Gasolina/elétrico Gasolina 6 

Gasolina/gás natural veicular Gasolina 21 

Sem informação Desconsiderado 1.470 

Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Da mesma forma que a classificação dos combustíveis, o DENATRAN disponibiliza a 

frota total por ano de fabricação, sem distinção de tipo de veículo, como mostra a Tabela 43. 

O INEA-2 disponibiliza dados entre 1983 a 2012, assim, os veículos fabricados antes de 1983 

foram somados a este período, e os fabricados a partir de 2012 foram somados a este ano 

para poder adequar as configurações do programa.  

Tabela 43: Classificação dos veículos segundo o ano de fabricação. 

ANO DE FABRICAÇÃO QUANTIDADE DE VEÍCULOS PERCENTUAL 

1983  2.996  7,696% 

1984 264  0,678% 

1985 301  0,773% 

1986 315  0,809% 

1987 246  0,632% 

1988 258  0,663% 

1989 293  0,753% 

1990 291  0,747% 

1991 319  0,819% 

1992 254  0,652% 

1993 415  1,066% 

1994 498  1,279% 

1995 744  1,911% 

1996 759  1,950% 

1997 911  2,340% 

1998 683  1,754% 

1999 550  1,413% 

2000 708  1,819% 

2001 810  2,081% 

2002 850  2,183% 

2003 854  2,194% 

2004  1.081  2,777% 
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ANO DE FABRICAÇÃO QUANTIDADE DE VEÍCULOS PERCENTUAL 

2005  1.366  3,509% 

2006  1.375  3,532% 

2007  1.661  4,267% 

2008  2.039  5,237% 

2009  1.722  4,423% 

2010  2.105  5,407% 

2011  2.344  6,021% 

2012  11.919  30,616% 
Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 

Para cada veículo, foi encontrado seu ano de fabricação e o tipo de combustível 

usado. Não cabe neste documento detalhar ainda mais a metodologia adotada, porém 

algumas considerações que foram feitas para os veículos do ciclo Otto devem ser citadas: 

a) Os veículos fabricados até 2002 circulavam apenas com etanol hidratado ou gasolina.  

b) A partir de 2003, passam a fabricar motores da categoria flex fuel. 

c) Os veículos movidos apenas a etanol deixam de ser fabricados em 2008, criando 

apenas automóveis e comerciais leves movidos a gasolina e que são flex fuel. 

 

A partir das informações anteriores, foi estimada a classificação das categorias de 

veículo por ano de fabricação e por tipo de combustível.  A classificação dos automóveis e dos 

comerciais leves está apresentada na Tabela 44 e os resultados estimados para as 

motocicletas está exposto na Tabela 45.  

Deve-se observar que a distribuição dos anos de fabricação das motocicletas foi 

diferente dos automóveis e comerciais leves devido aos períodos disponíveis dos fatores de 

emissão no INEA-2. O mesmo vale para os veículos movidos a diesel (ver Tabela 46). 

Tabela 44: Classificação dos automóveis e veículos comerciais leves do ciclo Otto estimados para Canoinhas, conforme o 
ano de fabricação e o tipo de combustível 

 ANO DE FABRICAÇÃO 
AUTOMÓVEIS COMERCIAIS LEVES 

Valor 
Total/Ano 

Gasolina Álcool Flex 
Valor 

Total/Ano 
Gasolina Álcool Flex 

Até 1983    1.712   1.616   97  0  357  337  20  0 

1984   151  142  9  0 31    30    2  0 

1985   172  162   10  0 36    34    2  0 

1986   180  170   10  0 38    35    2  0 

1987   141  133  8  0 29    28    2  0 

1988   147  139  8  0 31    29    2  0 

1989   167  158  9  0 35    33    2  0 
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 ANO DE FABRICAÇÃO 
AUTOMÓVEIS COMERCIAIS LEVES 

Valor 
Total/Ano 

Gasolina Álcool Flex 
Valor 

Total/Ano 
Gasolina Álcool Flex 

1990   166  157  9  0 35    33    2  0 

1991   182  172   10  0 38    36    2  0 

1992   145  137  8  0 30    29    2  0 

1993   237  224   13  0 50    47    3  0 

1994   285  269   16  0 59    56    3  0 

1995   425  401   24  0 89    84    5  0 

1996   434  409   25  0 91    85    5  0 

1997   521  491   29  0  109  103    6  0 

1998   390  368   22  0 81    77    5  0 

1999   314  297   18  0 66    62    4  0 

2000   405  382   23  0 84    80    5  0 

2001   463  437   26  0 97    91    5  0 

2002   486  458   27  0  101    96    6  0 

2003   488  232   52     204   102    48  11 43  

2004   618  294   66     258   129    61  14 54  

2005   781  371   83     326   163    78  17 68  

2006   786  374   84     328   164    78  18 69  

2007   949  266  0    683   198    56  0  143  

2008    1.165  327  0    839   243    68  0  175  

2009   984  276  0    708   205    58  0  148  

2010    1.203  337  0    866   251    70  0  181  

2011    1.340  375  0    964   280    78  0  201  

2012 em diante    6.813   1.909  0 4.902    1.422  398  0   1.024  
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 45: Classificação das motocicletas estimadas para Canoinhas, conforme o ano de fabricação e tipo de 
combustível 

ANO DE FABRICAÇÃO VALOR TOTAL/ ANO GASOLINA FLEX 

Até 2002   2.691   2.691   0    

2003  184   184   0    

2004  233   233   0    

2005  295   295   0    

2006  297   297   0    

2007  359   359   0    

2008  440   440   0    

2009  372   198     174  

2010  454   242     212  

2011  506   269     237  

2012 em diante   2.573   1.370  1.203  
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 46: Classificação dos veículos movidos a diesel estimados para Canoinhas, conforme o ano de fabricação e 
tipo de combustível. 

CATEGORIA 
ANTES 

DE 1999 
2000-
2001 

2002-
2003 

2004-
2008 

2009 2010 2011 
2012 EM 
DIANTE 

Comerciais Leves (Diesel, "leves") 0 0 0 0 12 15 20 142 

Comerciais Leves (Diesel, "pesados") 121 18 20 90 8 10 8 0 
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CATEGORIA 
ANTES 

DE 1999 
2000-
2001 

2002-
2003 

2004-
2008 

2009 2010 2011 
2012 EM 
DIANTE 

Caminhões Semileves 47 7 8 35 8 10 11 55 

Caminhões Leves 182 27 31 135 31 38 42 214 

Caminhões Médios 76 11 13 56 13 16 18 90 

Caminhões Semipesados 235 35 40 175 40 49 55 277 

Caminhões Pesados 244 37 41 181 42 51 57 287 

Micro-ônibus 20 3 3 15 3 4 5 24 

Ônibus Urbano 23 4 4 17 4 5 5 28 

Ônibus Rodoviário 23 4 4 17 4 5 5 28 
Fonte: URBTECTM (2019) 

As informações disponibilizadas na Tabela 44, Tabela 45 e Tabela 46 serviram como 

dados de entrada para o programa “Breve.py”. É importante ressaltar que os valores 

encontrados da frota de veículos de Canoinhas são estimativas, isto é, aproximações da 

realidade.  

 

• Quilometragem anual 

Para o cálculo das emissões de poluentes, foi adotada uma quilometragem média 

anual para tipo de veículo, estes parâmetros estão definidos na Tabela 47, conforme 

determinado no PCPV (2011).  

Tabela 47: Quilometragem média anual por categoria da frota veicular 

Categoria Quilometragem média anual (km.ano-1) 

Automóveis e veículos comerciais leves 
(não inclui os movidos a diesel) 

16.000 

Motocicletas 16.000 

Veículos movidos a diesel 96.000 
Fonte: PCPV (2011)  

• Fatores de emissão 

O fator de emissão é “expresso em termos da massa de poluentes emitida por km 

percorrido (gpoluente/km). É específico para o ano-modelo de veículo considerado e depende 

do tipo de combustível utilizado” (MMA et al.;2013). Desse modo, neste estudo foram 

considerados diferentes fatores de emissão conforme o tipo de combustível utilizado 

(gasolina, etanol, flex e diesel), o ano de fabricação e o tipo do veículo. 

No caso dos automóveis e comerciais leves (COLE) do ciclo Otto, os fatores de 

emissão apresentados na Tabela 48 são para veículos novos (0 km) ou os que rodaram até 
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80.000 km. Acima disso, o INEA-2 recomendou que, para cada 80.000 km rodados, os fatores 

de emissão de escapamento de automóveis e comerciais leves deveriam ser incrementados. 

Desse modo, o incremento foi estipulado para CO, NOX, NMHC e RCHO, conforme apresentado 

na Tabela 49 e da seguinte forma: 

a) Veículos fabricados entre 2008 e 2012: não são incrementados. 

b) Veículos fabricados entre 2003 e 2007: incrementados 1 vez. 

c) Veículos fabricados entre 1998 e 2002: incrementados 2 vezes. 

d) Veículos fabricados entre 1993 e 1997: incrementados 3 vezes. 

e) Veículos fabricados entre 1988 e 1992: incrementados 4 vezes. 

f) Veículos fabricados antes de 1987: incrementados 5 vezes. 

Tabela 48: Fatores de emissão para automóveis e veículos comerciais leves novos (movidos a gasolina e etanol 
hidratado), em g/km. 

Ano Modelo Combustível CO NOx RCHO NMHC CH4 MP N20 

Até 1983 Gasolina Comum 33 1,4 0,05 2,55 0,45 0,0024 0,005 

Etanol hidratado 18 1 0,16 1,36 0,24 - 0,007 

1984-1985 Gasolina Comum 28 1,6 0,05 2,04 0,36 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 16,9 1,2 0,18 1,36 0,24 - 0,006 

1986-1987 Gasolina Comum 22 1,9 0,04 1,7 0,3 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 16 1,8 0,11 1,36 0,24 - 0,006 

1988 Gasolina Comum 18,5 1,8 0,04 1,45 0,26 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 13,3 1,4 0,11 1,45 0,26 - 0,006 

1989 Gasolina Comum 15,2 1,6 0,04 1,36 0,24 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 12,8 1,1 0,11 1,36 0,24 - 0,006 

1990 Gasolina Comum 13,3 1,4 0,04 1,19 0,21 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 10,8 1,2 0,11 1,11 0,2 - 0,006 

1991 Gasolina Comum 11,5 1,3 0,04 1,11 0,2 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 8,4 1 0,11 0,94 0,17 - 0,006 

1992 Gasolina Comum 6,2 0,6 0,013 0,51 0,09 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 3,6 0,5 0,035 0,51 0,09 - 0,006 

1993 Gasolina Comum 6,3 0,8 0,022 0,51 0,09 0,0024 0,004 

Etanol hidratado 4,2 0,6 0,04 0,6 0,11 - 0,006 

1994 Gasolina Comum 6 0,7 0,036 0,45 0,15 0,0024 0,022 

Etanol hidratado 4,6 0,7 0,042 0,51 0,19 - 0,017 
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Ano Modelo Combustível CO NOx RCHO NMHC CH4 MP N20 

1995 Gasolina Comum 4,7 0,6 0,025 0,45 0,15 0,0024 0,022 

Etanol hidratado 4,6 0,7 0,042 0,51 0,19 - 0,017 

1996 Gasolina Comum 3,8 0,5 0,019 0,3 0,1 0,0024 0,022 

Etanol hidratado 3,9 0,7 0,04 0,44 0,16 - 0,017 

1997 Gasolina Comum 1,2 0,3 0,007 0,15 0,05 0,0011 0,022 

Etanol hidratado 0,9 0,3 0,012 0,22 0,08 - 0,017 

1998 Gasolina Comum 0,79 0,23 0,004 0,11 0,03 0,0011 0,022 

Etanol hidratado 0,67 0,24 0,014 0,14 0,05 - 0,017 

1999 Gasolina Comum 0,74 0,23 0,004 0,11 0,03 0,0011 0,022 

Etanol hidratado 0,6 0,22 0,013 0,12 0,05 - 0,017 

2000 Gasolina Comum 0,73 0,21 0,004 0,1 0,03 0,0011 0,022 

Etanol hidratado 0,63 0,21 0,014 0,13 0,05 - 0,017 

2001 Gasolina Comum 0,48 0,14 0,004 0,08 0,03 0,0011 0,022 

Etanol hidratado 0,66 0,08 0,017 0,11 0,04 - 0,017 

2002 Gasolina Comum 0,43 0,12 0,004 0,08 0,03 0,0011 0,022 

Etanol hidratado 0,74 0,08 0,017 0,12 0,04 - 0,017 

2003 Gasolina Comum 0,4 0,12 0,004 0,08 0,03 0,0011 0,021 

Etanol hidratado 0,77 0,09 0,02 0,12 0,04 - 0,017 

Flex - Gasolina Comum 0,50 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,023 

Flex - Etanol hidratado 0,51 0,14 0,02 0,11 0,04 - 0,017 

2004 Gasolina Comum 0,35 0,09 0,00 0,08 0,03 0,00 0,021 

Etanol hidratado 0,82 0,08 0,02 0,12 0,05 - 0,017 

Flex - Gasolina Comum 0,39 0,05 0,003 0,06 0,02 0,0011 0,022 

Flex - Etanol hidratado 0,46 0,14 0,014 0,1 0,04 - 0,017 

2005 Gasolina Comum 0,34 0,09 0,004 0,08 0,02 0,0011 0,021 

Etanol hidratado 0,82 0,08 0,016 0,12 0,05 - 0,017 

Flex - Gasolina Comum 0,45 0,05 0,003 0,08 0,03 0,0011 0,021 

Flex - Etanol hidratado 0,39 0,1 0,014 0,1 0,04 - 0,017 

2006 Gasolina Comum 0,33 0,08 0,002 0,06 0,02 0,0011 0,021 

Etanol hidratado 0,67 0,05 0,014 0,09 0,03 - 0,017 

Flex - Gasolina Comum 0,48 0,05 0,003 0,08 0,02 0,0011 0,02 

Flex - Etanol hidratado 0,47 0,07 0,014 0,08 0,03 - 0,017 

2007 Gasolina Comum 0,33 0,08 0,002 0,06 0,02 0,0011 0,021 

Flex - Gasolina Comum 0,48 0,05 0,003 0,08 0,02 0,0011 0,02 
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Ano Modelo Combustível CO NOx RCHO NMHC CH4 MP N20 

Flex - Etanol hidratado 0,47 0,07 0,014 0,08 0,03 - 0,017 

2008 Gasolina Comum 0,37 0,04 0,0014 0,03 0,01 0,0011 0,024 

Flex - Gasolina Comum 0,51 0,04 0,002 0,05 0,02 0,0011 0,02 

Flex - Etanol hidratado 0,71 0,05 0,0152 0,04 0,01 - 0,017 

2009 Gasolina Comum 0,24 0,02 0,0018 0,023 0,007 0,0011 0,025 

Flex - Gasolina Comum 0,32 0,03 0,0019 0,034 0,006 0,0011 0,02 

Flex - Etanol hidratado 0,53 0,03 0,0113 0,044 0,026 - 0,017 

2010 Gasolina Comum 0,22 0,03 0,0015 0,023 0,007 0,0011 0,023 

Flex - Gasolina Comum 0,28 0,03 0,0015 0,031 0,009 0,0011 0,019 

Flex - Etanol hidratado 0,51 0,04 0,0093 0,04 0,05 - 0,017 

2011 Gasolina Comum 0,26 0,03 0,002 0,027 0,013 0,0011 0,021 

Flex - Gasolina Comum 0,28 0,03 0,001 0,032 0,008 0,0011 0,019 

Flex - Etanol hidratado 0,49 0,03 0,009 0,048 0,042 - 0,017 

2012 Gasolina Comum 0,25 0,03 0,0017 0,014 0,026 0,0011 0,021 

Flex - Gasolina Comum 0,27 0,03 0,0014 0,026 0,014 0,0011 0,019 

Flex - Etanol hidratado 0,47 0,03 0,0082 0,062 0,028 - 0,017 

Fonte: MMA et al. (2013) 

Tabela 49: Incremento médio de emissões por acúmulo de rodagem, em g/km. 

Combustível 
Poluentes 

CO NOX NMHC RCHO 

Gasolina Comum 0,263 0,03 0,023 0,00065 

Etanol hidratado 0,224 0,02 0,024 0,00276 

Fonte: MMA et al. (2013) 

No caso dos comerciais leves movidos a diesel, estes foram homologados como 

veículos “leves” a partir de 2008 (anteriormente eram considerados “pesados”). Assim, os 

fatores de emissão para o ciclo Otto e fabricados antes de 2008, foram os mesmos dos 

automóveis (Tabela 48). Após essa data, foram adotados valores diferentes dos automóveis, 

como mostra a Tabela 50. 

Tabela 50: Fatores de emissão para veículos comerciais leves fabricados a partir de 2008, em g/km. 

Ano Modelo Combustível CO NOx RCHO NMHC CH4 MP N20 

2008 Diesel 0,3 0,75 - 0,046 0,014 0,057 0,02 

2009 Gasolina C 0,22 0,03 0,0014 0,019 0,001 0,0011 0,025 

Flex - Gasolina C 0,22 0,03 0,0014 0,038 0,032 0,0011 0,02 

Flex - Etanol hidratado  0,46 0,03 0,0113 0,014 0,005 - 0,017 
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Diesel 0,28 0,68 - 0,025 0,008 0,06 0,02 

2010 Gasolina C  0,26 0,02 0,0016 0,023 0,008 0,0011 0,034 

Flex - Gasolina C 0,2 0,04 0,001 0,011 0,049 0,0011 0,019 

Flex - Etanol hidratado  0,47 0,04 0,0073 0,023 0,008 - 0,017 

Diesel 0,21 0,72 - 0,05 0,02 0,068 0,02 

2011 Gasolina C  0,3 0,02 0,0018 0,024 0,006 0,0011 0,024 

Flex - Gasolina C 0,23 0,03 0,0015 0,029 0,011 0,0011 0,024 

Flex - Etanol hidratado  0,68 0,02 0,009 0,037 0,053 - 0,017 

Diesel 0,15 0,61 - 0,043 0,004 0,052 0,02 

2012 Gasolina C  0,28 0,01 0,0019 0,019 0,006 0,0011 0,024 

Flex - Gasolina C 0,24 0,04 0,0024 0,029 0,009 0,0011 0,026 

Flex - Etanol hidratado  0,73 0,05 0,0103 0,056 0,045 - 0,017 

Diesel 0,05 0,31 - 0,017 0,012 0,02 0,02 

Fonte: MMA et al. (2013) 

Com relação às motocicletas, o INEA-2 não considerou veículos movidos a etanol 

devido à baixa utilização, apenas os que utilizam gasolina comum e que são flex (gasolina 

comum e etanol hidratado) – utilizados a partir de 2009. Desta forma, os fatores de emissão 

para as motocicletas novas estão apresentados na Tabela 51.  

Tabela 51: Fatores de emissão para motocicletas (0 km), considerando a gasolina e os veículos flex 

Ano modelo Combustível CO NOx NMHC CH4 MP N2O 

Até 2002 Gasolina Comum 19,7 0,1 2,21 0,39 0,0287 0,002 

2003 Gasolina Comum 5,03 0,15 0,65 0,12 0,014 0 

2004 Gasolina Comum 6,17 0,18 0,72 0,13 0,014 0,002 

2005 Gasolina Comum 2,65 0,16 0,4 0,07 0,0035 0,002 

2006 Gasolina Comum 2,18 0,18 0,29 0,05 0,0035 0,002 

2007 Gasolina Comum 1,82 0,17 0,28 0,05 0,0035 0,002 

2008 Gasolina Comum 1,4 0,12 0,2 0,04 0,0035 0,002 

2009 Gasolina Comum 1,09 0,1 0,14 0,02 0,0035 0,002 

Flex-Gasolina Comum 0,75 0,05 0,13 0,02 0,0035 0,002 

Flex - Etanol Hidratado 0,58 0,07 0,14 0,02 - 0 

2010 Gasolina Comum 0,74 0,07 0,14 0,02 0,0035 0,002 

Flex-Gasolina Comum 0,75 0,05 0,13 0,02 0,0035 0,002 

Flex - Etanol Hidratado 0,58 0,07 0,14 0,02 - 0 

2011 Gasolina Comum 0,7 0,08 0,15 0,03 0,0035 0,002 

Flex-Gasolina Comum 0,76 0,06 0,12 0,02 0,0035 0,002 

Flex - Etanol Hidratado 0,68 0,06 0,14 0,02 - 0 

2012 Gasolina Comum 0,57 0,08 0,16 0,03 0,0035 0,002 

Flex-Gasolina Comum 0,74 0,04 0,12 0,02 0,0035 0,002 
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Ano modelo Combustível CO NOx NMHC CH4 MP N2O 

Flex - Etanol Hidratado 0,9 0,4 0,14 0,02 - 0 

Fonte: MMA et al. (2013) 

Por fim, os fatores de emissão para os veículos novos movidos a diesel (ônibus e 

caminhões) estão apresentados na Tabela 52.  

Tabela 52: Fatores de emissão para veículos novos e classificados como “pesados”, movidos a diesel 

Ano Modelo Categoria CO NOx NMHC MP N2O 

Até 1999 Caminhões Semileves 0,764 4,394 0,279 0,271 0,03 

Leves 1,25 7,19 0,457 0,444 0,03 

Médios 1,25 7,19 0,457 0,444 0,03 

Semipesados 2,014 11,585 0,736 0,715 0,03 

Pesados 2,014 11,585 0,736 0,715 0,03 

Ônibus Urbanos 3,021 17,377 1,104 1,072 0,03 

Micro-ônibus 1,805 10,386 0,66 0,641 0,03 

Rodoviário 2,292 13,182 0,838 0,813 0,03 

Comerciais Leves 0,739 4,25 0,27 0,262 0,02 

2000-2001 Caminhões Semileves 0,687 2,776 0,229 0,135 0,03 

Leves 1,124 4,543 0,375 0,221 0,03 

Médios 1,124 4,543 0,375 0,221 0,03 

Semipesados 1,81 7,319 0,603 0,355 0,03 

Pesados 1,81 7,319 0,603 0,355 0,03 

Ônibus Urbanos 2,715 10,979 0,905 0,533 0,03 

Micro-ônibus 1,623 6,562 0,541 0,319 0,03 

Rodoviário 2,138 8,646 0,713 0,42 0,03 

Comerciais Leves 0,689 2,787 0,23 0,135 0,02 

2002-2003 Caminhões Semileves 0,374 2,71 0,128 0,053 0,03 

Leves 0,612 4,435 0,209 0,086 0,03 

Médios 0,612 4,435 0,209 0,086 0,03 

Semipesados 0,986 7,146 0,336 0,139 0,03 

Pesados 0,986 7,146 0,336 0,139 0,03 

Ônibus Urbanos 1,479 10,718 0,505 0,209 0,03 

Micro-ônibus 0,884 6,406 0,302 0,125 0,03 

Rodoviário 1,122 8,131 0,383 0,158 0,03 

Comerciais Leves 0,362 2,621 0,123 0,051 0,02 

2004-2008 Caminhões Semileves 0,357 2,276 0,097 0,042 0,03 

Leves 0,584 3,725 0,158 0,069 0,03 

Médios 0,584 3,725 0,158 0,069 0,03 

Semipesados 0,941 6,001 0,255 0,111 0,03 

Pesados 0,941 6,001 0,255 0,111 0,03 

Ônibus Urbanos 1,412 9,002 0,382 0,166 0,03 
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Ano Modelo Categoria CO NOx NMHC MP N2O 

Micro-ônibus 0,844 5,381 0,228 0,099 0,03 

Rodoviário 1,071 6,829 0,29 0,126 0,03 

Comerciais Leves 0,345 2,202 0,093 0,041 0,02 

2009 Caminhões Semileves 0,454 1,869 0,071 0,032 0,03 

Leves 0,667 3,23 0,117 0,059 0,03 

Médios 0,522 3,134 0,076 0,06 0,03 

Semipesados 0,963 5,226 0,1 0,089 0,03 

Pesados 0,897 5,149 0,1 0,078 0,03 

Ônibus Urbanos 1,628 7,657 0,233 0,135 0,03 

Micro-ônibus 0,973 4,576 0,139 0,08 0,03 

Rodoviário 0,643 5,909 0,176 0,088 0,03 

Comerciais Leves 0,547 1,768 0,121 0,038 0,02 

2010 Caminhões Semileves 0,449 1,877 0,088 0,036 0,03 

Leves 0,522 3,141 0,103 0,051 0,03 

Médios 0,509 3,168 0,096 0,054 0,03 

Semipesados 0,919 5,215 0,133 0,1 0,03 

Pesados 0,653 5,138 0,155 0,066 0,03 

Ônibus Urbanos 1,744 7,773 0,282 0,14 0,03 

Micro-ônibus 1,042 4,646 0,169 0,083 0,03 

Rodoviário 0,693 5,657 0,202 0,091 0,03 

Comerciais Leves 0,837 2,19 0,175 0,049 0,02 

2011 Caminhões Semileves 0,474 1,747 0,058 0,039 0,03 

Leves 0,521 3,11 0,093 0,052 0,03 

Médios 0,517 3,063 0,105 0,056 0,03 

Semipesados 1,015 4,776 0,096 0,087 0,03 

Pesados 0,729 4,726 0,135 0,065 0,03 

Ônibus Urbanos 1,462 7,682 0,179 0,13 0,03 

Micro-ônibus 0,874 4,591 0,107 0,078 0,03 

Rodoviário 0,661 5,855 0,207 0,078 0,03 

Comerciais Leves 0,484 1,49 0,107 0,032 0,02 

2012 Caminhões Semileves 0,004 0,511 0,004 0,003 0,03 

Leves 0,12 0,771 0,027 0,007 0,03 

Médios 0,051 1,025 0,006 0,007 0,03 

Semipesados 0,275 1,645 0,032 0,016 0,03 

Pesados 0,111 1,544 0,011 0,014 0,03 

Ônibus Urbanos 0,44 2,103 0,033 0,02 0,03 

Micro-ônibus 0,263 1,257 0,02 0,012 0,03 

Rodoviário 0,334 1,75 0,026 0,018 0,03 

Fonte: MMA et al. (2013) 

Dentre os oito poluentes abordados no INEA-2, sete foram dados em g/km, apenas o 

CO2 foi dado em quilogramas (kg) de CO2 por litro (kgCO2/L), conforme o tipo de combustível 
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utilizado e ano do calendário. Nesse sentido, para facilitar as análises, as emissões foram 

convertidas de kgCO2/L para gCO2/km (mesmas unidades usadas nos outros compostos), 

conforme metodologia abordada no PVPC (2011): 

a) A quilometragem média por litro de gasolina é de 10 km rodados por litro; 

b) Os veículos movidos a etanol rodam em média 7 km para cada 1 litro; 

c) Para os veículos movidos a diesel, a quilometragem média por litro de combustível é 

de 6 km rodado por litro. 

 

Assim, os valores médios obtidos dos fatores de emissão para CO2 estão 

representados na Tabela 53. Estes valores foram aplicados para todas as categorias de 

veículos, variando apenas o tipo de combustível utilizado e o ano de fabricação. 

Tabela 53: Fatores de emissão de CO2 por ano e por tipo de combustível, dado em gCO2/km 

Ano Gasolina 
Etanol 

Hidratado 
Diesel 

1980 221 208 439 

1981 221 208 441 

1982 221 208 443 

1983 226 208 442 

1984 226 208 446 

1985 228 208 444 

1986 228 208 448 

1987 226 208 447 

1988 228 208 445 

1989 227 208 448 

1990 226 208 448 

1991-1997 226 208 446 

1998 224 208 441 

1999 223 208 439 

2000 222 208 436 

2001-2004 221 208 434 

2005-2012 221 208 434 

Fonte: MMA et al. (2013), adaptado por URBTECTM 

4.10.2.2 Emissões atuais dos poluentes atmosféricos 

Com base na metodologia anterior, foi possível estimar as emissões anuais de oito 

poluentes diferentes emanados por veículos automotores licenciados em Canoinhas. Essas 

emissões foram estimadas ao longo de um ano, conforme apresentadas na Tabela 54 e Figura 

19, a primeira dada em toneladas de poluentes e a segunda em porcentagem.  
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Tabela 54: Niveis de emissão de poluentes estimados por categoria de veículos automotores, dado em toneladas por ano 

Tipos de veículos  
Tipos de poluentes 

CO Nox RCHO NMHC CH4 MP CO2 N2O 

Automóveis 1.648,1 118,7 4,9 137,0 9,0 0,4 77.971,7 7,2 

Comerciais Leves (ciclo Otto) 344,6 24,7 1,1 28,7 1,9 0,1 16.304,3 1,4 

Motocicletas 973,4 12,9 - 115,0 20,3 1,6 29.541,2 0,2 

Comerciais Leves (Diesel, "leves") 0,3 1,2 - 0,1 0,1 0,0 1.312,4 0,1 

Comerciais Leves (Diesel, "pesados") 2,5 13,8 - 0,8 0,0 0,6 1.919,6 0,1 

Caminhões Semileves 3,3 19,6 - 1,0 0,1 0,8 3.782,2 0,3 

Caminhões Leves 21,3 124,2 - 6,6 0,2 5,1 14.627,4 1,0 

Caminhões Médios 8,5 52,9 - 2,7 0,1 2,1 6.122,5 0,4 

Caminhões Semipesados 45,9 263,9 - 13,3 0,3 10,7 18.931,9 1,3 

Caminhões Pesados 40,6 255,1 - 12,6 0,3 10,4 19.642,4 1,4 

Micro-ônibus 5,1 28,4 - 1,5 0,0 1,2 2.306,1 0,2 

Ônibus Urbano 10,0 55,5 - 2,9 0,0 2,3 2.695,4 0,2 

Ônibus Rodoviário 7,1 42,4 - 2,2 0,0 1,7 2.695,4 0,2 

Total 3.110,8 1.013,2 6,0 324,3 32,2 37,0 197.852,5 13,9 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Como pode ser observado na Figura 19, os automóveis apresentam certa “influência” 

na emissão de sete poluentes pesquisados, exceto no MP cuja contribuição para atmosfera é 

menor. Esse cenário impacta de forma negativa no meio ambiente e no bem-estar da 

população de Canoinhas.  
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Figura 19: Niveis de emissão de poluentes estimados por categoria de veículos automotores, dado em porcentagem 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Com o objetivo de simplificar as análises, todas as 13 categorias de veículos foram 

reagrupadas em cinco categorias distintas, são elas: a) automóveis; b) comerciais leves (ciclo 

Otto e ciclo diesel); c) motocicletas; d) caminhões (semileves, leves, médios, semipesados e 

pesados); e) ônibus (micro-ônibus, ônibus urbano e rodoviário). As emissões de poluentes 

para essas cinco categorias estão apresentadas na Figura 20. Já a “influência” dos tipos de 

combustíveis sobre a emissão dos poluentes está representada na Figura 21.  
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Conforme citado anteriormente, estima-se que os automóveis são grandes 

responsáveis pela emissão de poluentes na atmosfera de Canoinhas, principalmente 

quando envolve monóxido de carbono (com 53%, aproximadamente), aldeídos (com 

82%), hidrocarbonetos não-metano (com 42%), óxido nitroso (com 52%) e dióxido de 

carbono (com 39%). Dentre esses cinco gases, dois potencializam o efeito estufa (CO2 e 

CO) e três (CO, RCHO e NMHC) tem como a gasolina o principal combustível responsável 

por sua emissão. 

No município de Canoinhas, a gasolina é a principal responsável pela emissão 

do gás metano, contribuindo com 77% do total. Para este poluente, as motocicletas 

emitem cerca de 63% desse gás, na sequência os automóveis com 28%. As motocicletas 

também contribuem com 36% dos NMHC emitidos no ar por veículos automotores. 

Os veículos movidos a diesel são os principais emissores de material particulado 

(com 95%, aproximadamente), de óxidos de nitrogênio (com 84%), de óxidos nitroso 

(com 36%) e de dióxido de carbono (com 38%). No caso do MP e NOx, os caminhões são 

os maiores responsáveis pela emissão desses poluentes, com 79% e 71%, 

respectivamente. Em relação aos outros dois gases (N2O e CO2) os automóveis são os 

maiores responsáveis, na sequência vem os caminhões e os comerciais leves. Isso pode 

ser explicado pelas proporções dos combustíveis serem muito parecidas, por exemplo, 

o diesel foi o maior responsável pela emissão de CO2 (com 38%), porém a gasolina é a 

segunda que mais contribui, com 37% do total. Posteriormente, vêm os veículos flex 

(com 24%) e etanol (1%).  

É de conhecimento geral que os veículos automotores movidos a combustíveis 

fósseis geram certos impactos negativos sobre o meio ambiente e à saúde da população, 

é o que acontece com o município de Canoinhas. Nos últimos 10 anos (entre 2010 e 

2019), a frota de veículos cresceu anualmente no município, como mostra a Figura 22. 

Conforme dados do DENATRAN (2019), no mês de maio de 2010, a frota total existente 

em Canoinhas era de 23.499 veículos, enquanto que em maio de 2019, esse valor subiu 

para 39.053, o que representa um aumento em torno de 66%. Se essa tendência 
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continuar para os próximos anos, os níveis de poluição atmosférica também tendem a 

crescer no município, além de aumentar os impactos sobre o meio ambiente, podendo 

agravar a saúde e bem-estar de seus habitantes.  

Figura 22: Evolução da frota de veículos automotores no município de Canoinhas entre 2010 e 2019, 
correspondentes ao mês de maio de cada ano 

 
Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019) 
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5 ESTRUTURA DE GESTÃO E ASPECTOS LEGAIS  

  LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO  

O presente capítulo dedica-se ao levantamento da estrutura organizacional do 

município de Canoinhas relacionada às atividades referentes à questão do Plano de 

Mobilidade. As atividades da Prefeitura são divididas e organizadas por secretarias.  

Importante ressaltar que, para esta análise, foram considerados apenas os 

órgãos relacionados à execução de atividades relacionadas às questões que visam a 

implementação do Plano de Mobilidade Urbana. 

Dessa forma, para esta análise considerou-se a Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento e o Departamento de Trânsito de Canoinhas. 

Segue abaixo a apresentação da caracterização dos órgãos que integram a 

Prefeitura de Canoinhas e que se relacionam com a gestão do Plano de Mobilidade 

Urbana. 

 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

A Lei Municipal 3.286/2001 promove a adequação administrativa, determina o 

desmembramento, extingue, cria e altera nomenclatura, define atribuições de 

secretarias municipais e dá outras providências. O Art. 3º da referida lei cria a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Orçamento, hoje somente Planejamento. A Lei nº 

5.055/2013, art. 2º, altera a denominação para Secretaria de Planejamento. 

 

Atribuições: 

A lei 3.286/2001 determina à Secretaria Municipal de Planejamento as 

seguintes atribuições: 

a) a elaboração de propostas de orçamento plurianual de investimentos; 
b) a identificação de fontes destinadas ao financiamento de programas e 
projetos de interesse do município; 
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c) a proposição de modificação na organização da prefeitura e 
assessoramento a cada órgão na formulação e implantação de novos sistemas 
de trabalho; 
d) o estudo da viabilidade, a elaboração de projetos destinados à captação de 
recursos, junto aos diversos órgãos governamentais, a fiscalização do tramite 
de referidos projetos e propostas, bem como a devida prestação de contas 
após sua realização, cabendo especialmente os estudos e pesquisas sobre os 
problemas relacionados com o desenvolvimento econômico, social e físico do 
município, visando a fixação de diretrizes para a elaboração de planos e 
programas parciais de investimentos municipais; 
e) controle da execução físico financeira desse plano, elaborando os 
respectivos relatórios;  
f) prestar assistência técnica aos órgãos da prefeitura quando da elaboração 
de propostas a serem encaminhadas para a formulação de planos municipais. 

 

Localização: 

A secretaria encontra-se na sede da prefeitura de Canoinhas, na rua Felipe 

Schmidt, nº 10, Centro.     

 

Endereço online: 

A secretaria não possui sítio eletrônico específico, porém as informações gerais 

desta secretaria podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1371 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente, a secretaria conta com 18 funcionários, sendo 12 concursados, seis 

comissionados, além de dois estagiários. Possui profissionais graduados em Engenharia 

Elétrica, Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. 

De acordo com questionário aplicado, secretaria não possui funcionários o 

suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a contratação de mais cinco 

técnicos para cumprir os objetivos do órgão. Os servidores não realizam atividades além 

das específicas de seus respectivos cargos. 

Ainda de acordo com a entrevista, há incentivos para que o funcionário se 

atualize.   

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/1371
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Estrutura física:  

A secretaria atua na sede da prefeitura de Canoinhas e não divide suas 

dependências com outras secretarias. O espaço é dividido em sete salas, são elas: sala 

do secretário, sala de equipe de engenheiros, arquitetos e desenhistas, sala da equipe 

de fiscalização, sala do agente administrativo e topógrafo, sala da equipe de eletricistas, 

sala de arquivos e recepção.  As instalações possuem iluminação e ventilação naturais, 

não havendo reclamações quanto ao conforto térmico. 

Esta secretaria possui espaço adequado para atendimento da população, bem 

como para sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis são suficientes para a demanda de trabalho e 

há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria, dentre eles drone, GPS e veículos.  

As estações de trabalho são suficientes para o número de funcionários e os 

computadores estão atualizados e equipados com os softwares compatíveis com as 

atividades. 

O acesso à internet é satisfatório, sendo adequadamente armazenados em um 

sistema de pastas de documentos físicos todos os dados que são produzidos, além de 

haver sistema de compartilhamento de informações entre as secretarias. A secretaria 

possui veículos próprios, nos quais são realizadas manutenções periodicamente, mas 

não são suficientes para atender as demandas. A falta de veículos é amenizada com a 

utilização de outras alternativas, como transporte público, aplicativos de transporte ou 

veículo próprio. Os técnicos não utilizam os próprios recursos para desenvolver as 

atividades. 

A estrutura da secretaria não possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos 

da NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 
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Estrutura administrativa: 

Atualmente a Secretaria de Planejamento tem o total de 18 funcionários, sendo 

12 efetivos (três engenheiros civis, dois agentes administrativos,  um auxiliar 

administrativo, um desenhista , um assistente técnico em topografia, dois fiscais II, um 

engenheiro eletricista, um eletricista) e seis comissionados (secretário de planejamento, 

dois chefes de setor, dois supervisores II e um supervisor III), e ainda dois estagiários.  
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F i g u r a  2 3 :  O r g a n o g r a m a  d a  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  P l a n e j a m e n t o   

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 

SECRETÁRIO DE 
PLANEJAMENTO

ANÁLISE DE 
PROJETOS

2 ENGENHEIROS 
CIVIS

ADMINISTRAÇÃO 
E EXECUÇÃO DE 

CONVÊNIOS

AGENTE 
ADMINISTRATIVO

ENGENHARIA E 
ARQUITETURA

SUPERVISOR III

2 ENGENHEIROS 
CIVIS

DESENHISTA

FISCALIZAÇÃO

2 FISCAIS II

AGENTE 
ADMINISTRATIVO

GEO E 
TOPOGRAFIA

ASSISTENTE 
TÉCNICO EM 
TOPOGRAFIA

TÉCNICO 
GEOCANOINHAS

RECEPÇÃO ESTAGIÁRIO
AGENTE 

ADMINISTRATIVO

ENGENHARIA DE 
PAVIMENTAÇÃO

2 ENGENHEIROS 
CIVIS

ENGENHEIRO 
ELETRICISTA

ESTAGIÁRIO

ESTAGIÁRIO

 

F o n t e :  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  C a n o i n h a s ,  a d a p t a d o  p o r  U R B T E C TM  ( 2 0 1 9 )  
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 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CANOINHAS - DETRACAN  

O Departamento de Trânsito de Canoinhas, DETRACAN, foi instituído pela Lei 

4210/2007. Segundo o Art. 1º, o referido órgão é vinculado à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Orçamento. 

 

Atribuições: 

O Art. 2º da Lei 4210/2007 elenca como atribuições: 

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de 
suas atribuições; 
II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres 
e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de 
ciclistas; 
III – planejar, regulamentar o uso do transporte coletivo no âmbito da sua 
competência; 
IV – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e 
equipamentos de controle viário; 
V – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsitos e suas causas 
VI – estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes 
para o policiamento ostensivo de trânsito; 
VII – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e 
paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do 
Poder de Polícia de Trânsito; 
VIII – aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas 
aplicadas; 
IX – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas 
cabíveis, relativas as infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos 
veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; 
X – fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal n.º 9.503, 
de 23-9-1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas; 
XI – implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias; 
XII – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e 
objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 
XIII – credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos escoltas, e 
transportes de carga indivisível; 
XIV – integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito 
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas a unificação do licenciamento, à simplificação e a 
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celeridade das transferências de veículos e de proprietários dos condutores, 
de uma para outra unidade da federação; 
XV – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa 
Nacional de Trânsito; 
XVI – promover e participar de projetos e programas de Educação e 
Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecida pelo 
CONTRAN; 
XVII – planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos 
e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de 
poluentes; 
XVIII – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de 
tração e propulsão humana e tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando 
penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações; 
XIX – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e 
tração animal; 
XX – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no 
Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; 
XXI – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos 
veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 
66, da Lei Federal nº 9.503 de 23-9-97, além de dar apoio às específicas de 
órgão ambiental, quando solicitado; 
XXII – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar 
e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação; 
XXIII – coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no 
Município; 
XXIV – executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a 
sinalização semafórica; 
XXV – realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas 
de tráfego. 
Parágrafo Único – Além das competências acima citadas, ficam transferidas 
ao DETRACAN as competências anteriormente atribuídas ao Conselho 
Municipal de Trânsito, Transporte e Sinalização- CMTTS. 

 

Localização: 

O DETRACAN está localizado na rua Frei Menandro Kamps, nº 741 - Boa Vista.     

 

 

Endereço online: 

O Departamento de Trânsito de Canoinhas não possui sítio eletrônico específico, 

porém algumas informações deste órgão podem ser encontradas através do endereço: 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/6282 

 

https://www.pmc.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/6282
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Estrutura administrativa: 

De acordo com o organograma recebido pela prefeitura de Canoinhas, o 

DETRACAN é composto por: autoridade municipal de trânsito, quatro agentes de 

trânsito, agente administrativo, coordenador de sinalização viária e seis operadores de 

sinalização viária. 

Figura 24: Organograma do Departamento de Trânsito de Canoinhas 

DEPARTAMENTO DE 
TRÂNISTO DE 
CANOINHAS

4 AGENTES DE 
TRÂNSITO

AUTORIDADE 
MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO

AGENTE 
ADMINISTRATIVO

COORDENADOR DE 
SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA

05 OPERADORES 
DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Canoinhas, adaptado por URBTECTM (2019) 

 

Considerações quanto ao quadro técnico: 

Atualmente, o órgão conta com 13 funcionários, dentre eles nove concursados, 

três comissionados, além de quatro funcionários emprestados. 

De acordo com o questionário aplicado, o departamento não possui funcionários 

o suficiente para atender suas atividades, sendo necessária a contratação de 25 pessoas 
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para suprir as demandas. A demanda é superior ao quadro de pessoal, com a 

necessidade de realizar horas extras. 

O órgão conta funcionários com ensino fundamental, nível médio, ensino 

superior incompleto (direito), técnico em enfermagem, técnico em segurança do 

trabalho, ensino superior completo direito e administração. 

Ainda de acordo com a entrevista, não há programa de incentivo para que o 

funcionário se atualize. Foi sugerida a atualização em fiscalização e legislação de 

trânsito, engenharia e educação, curso de manuseio e operação de armamentos não 

letais (arma de eletro choque -SPARK, gás de spray de pimenta, etc.) conforme a Lei 

Federal N° 13.060.  

 

Estrutura física:  

O DETRACAN atua em sede própria e não divide suas dependências com outras 

secretarias. As instalações possuem iluminação ventilação naturais adequadas, no 

entanto não há conforto térmico ao longo do ano todo. 

Esta secretaria possui espaço adequado destinado para atendimento da 

população e não há sala de reuniões. 

Os materiais de apoio disponíveis não são suficientes para a demanda de 

trabalho e há necessidade de outros equipamentos para a otimização dos trabalhos 

desempenhados na secretaria, como impressora a lazer, computadores, projetores, 

notebook, hd externo, rádios de comunicação, estação base de comunicação via rádio, 

radar de velocidade portátil, etilômetro e lanternas. 

As estações de trabalho e os computadores não são suficientes para o número 

de funcionários, sendo necessários mais três de cada. Além disso, os computadores não 

estão atualizados e equipados com os softwares compatíveis com as atividades 

realizadas. Por conta disso, alguns funcionários utilizam seus computadores e celulares 

particulares. 
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O acesso à internet é ruim, sendo que os dados produzidos não são 

adequadamente armazenados. Há sistema de compartilhamento de informações entre 

as secretarias. O DETRACAN não dispõe de serviço próprio de impressão. Possui veículos 

próprios que sofrem manutenções periódicas, mas que não suficientes para atender às 

demandas do órgão.  

A estrutura da secretaria não possui espaços e mobiliários acessíveis nos termos 

da NBR 9050 de 2015, de forma a propiciar acesso e desenvolvimento das atividades 

inerentes ao órgão. 

Foi apontada a necessidade de aquisição de coletes balísticos.    

 

 LEVANTAMENTO INSTITUCIONAL E ARCABOUÇO LEGAL  

No tocante ao arcabouço legal, referente aos assuntos que permeiam a 

implementação do Plano de Mobilidade, foram encontradas leis no âmbito. 

A compilação de todas as leis encontra-se na tabela abaixo.  
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Lei complementar 

ou Lei Ordinária
Número/Ano - Alteração Síntese

Lei 6017_2017 Inclui vagas de estacionamento para gestantes

Lei 6320_2018  Estacionamento rotativo pago

Lei Ordinária 3514_2002
Cria o programa de urbanização de passeios públicos com 

incentivo pelo município

Lei 2864_1994 Lotação no transporte coletivo

Lei 2955_1998 Autoriza efetuar o transporte escolar

Lei 3295_2001 Autoriza efetuar o transporte escolar

Lei 3044_1999 Gratuidade no transporte coletivo urbano e rura

Lei 3055_1999
Garante as pessoas com mais de 65 anos o direito ao transporte 

municipal gratuito

Lei

3678_2004 - Alteração Lei 

4821/2011  - 4604/2010 - 

4379/2008  - 4286/2008  - 

4012/2006  - 3747/2004 

Regulamenta os procedimentos de autorização, operação, controle 

e fiscalização dos serviços de fretamento, escolares e 

extraordinários integrantes do sistema de transporte coletivo de 

canoinhas, a serem executados por terceiros

Lei 4379_2008 Altera a lei nº 3678/2004

Lei 4286_2008 Altera a lei nº 3678/2005

Lei 4064_2010 Altera a lei nº 3678/2006

Lei 4821_2011 Altera a lei nº 3678/2007

Lei 4012_2006 Altera a lei nº 3678/2008

Lei 3747_2004 Altera a lei nº 3678/2009

Lei 4310_2008
Autoriza a concessão por outorga, da exploração dos serviços 

regulares de transporte coletivo urbano de passageiro por ônibus

Lei Ordinária LO 5954/2016 Regulamenta o artigo 70 da lc 21

Decreto 255_1998 Convênio para o transporte escolar firmado com o governo estadual

Lc
24_2008 - Reeditada pela 

LC 32/2010
Sistema de transporte coletivo de passageiros

Lc 32_2010

Acrescenta artigo ao capítulo vi - dos encargos das empresas 

permissionárias ou concessionárias da lei complementar municipal 

nº24/2008

Lei 5169_2013 Autoriza a concessão de serviços relativos ao transporte aquaviário

Lei 4980_2012
Criação de estacionamentos para bicicletas em locais de grande 

fluxo de público, em todo o município 

Lei 2247_1989
Transforma em área para uso exclusivo de pedestres, a rua felipe 

schmidt e parte das ruas vidal ramos e paula pereira

Lei 3896_2005

Normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida

Lei 3040_1999 Dispõe sobre o serviço de moto-taxi

Lei 3272_2000 Define cilindrada das motocicletas no moto-taxi

Lei 4144_2007 Cria pontos de táxi

Lei

2608_1993 - Alterada pelas 

Leis 5505/2015 - 5430/2014 

-  5428/2014   

 - 4822/2011 -  3522/2002 - 

3200/2000

Regulamenta a concessão de uso dos serviços de táxi 

Lei 6276_2018 Tráfego de veículos de tração anima

Lei 2196_1989 Regulamenta a arborização de praças e passeios 

Lei 4210/2007 Criação detracan
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6 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 

De acordo com o Termo de Referência (TR), neste item, deverão ser elaborados 

dois cenários para um horizonte de planejamento de 10 anos (atual e tendencial), de 

modo a avaliar os diferentes caminhos que o município poderá seguir com base na 

complexidade do território e no grau de incerteza das transformações espaciais da 

região.  

Segundo o TR, a construção dos cenários deve ser realizada a partir da 

metodologia SWOT, também conhecida como Matriz FOFA no Brasil, considerada as 

Forças (“S” de Stregths), Oportunidades (“O” de Opportunities), Fraquezas (“W” de 

Weaknesses) e Ameaças (“T” de Threats) de um determinado assunto.  

A consultoria sugere que a construção dos cenários seja realizada a partir da 

metodologia CDP. Essa metodologia representa um método de ordenação criteriosa e 

operacional dos problemas e fatos, resultados de pesquisas e levantamentos, 

proporcionando uma apresentação compreensível, facilmente visualizável e compatível 

com a situação das áreas de interesse para o planejamento. Baseia-se em critérios de 

eficiência, de adequação dos meios e recursos de controle de resultados, evitando com 

isso os erros de uma simples eliminação de deficiências. 

A classificação dos elementos da estrutura municipal segundo Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades atribui aos mesmos uma função dentro do processo de 

desenvolvimento do município. Isto significa que as tendências de desenvolvimento 

podem ser percebidas com maior facilidade. 

Com base nas informações obtidas, podemos classificar os elementos de 

interesse para o planejamento em: 

Condicionantes: elementos do ambiente urbano e natural ou planos e decisões 

existentes, com consequências futuras previsíveis no ambiente físico ou na estrutura 

urbana, que determinam a ocupação e o uso do espaço municipal, e que pelas suas 

características não podem ou não devem ser alterados.  
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Os condicionantes figuram como restrições, impedimentos, ou como aspectos 

a serem preservados, mantidos ou conservados, dependendo das peculiaridades dos 

diferentes condicionantes e das diferentes exigências locais. Exemplo disso são as 

características naturais do município: rios, morros que não podem ser alterados, ou os 

aspectos antrópicos que fazem parte do patrimônio cultural da cidade. 

Deficiências: são situações de caráter negativo que significam 

estrangulamentos de caráter qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento do 

município e da sua comunidade. 

O caráter das Deficiências pode ser, entre outros: 

• Técnico – carência/ inadequação da infraestrutura e equipamentos, etc. 

• Natural – corpos d’água poluídos, desmatamentos, etc. 

• Cultural – prédios históricos em decadência, etc. 

• Legal – ausência ou inadequação de legislação urbanística, ocupações 

irregulares, etc. 

• Financeiro – insuficiência de capacidade de endividamento, etc. 

• Social – desemprego, analfabetismo, etc. 

• Administrativo – falta de fiscalização, etc. 

• Econômico – custo elevado de manutenção, etc. 

Potencialidades: São os aspectos positivos do município que, se bem 

explorados e/ou otimizados, poderão resultar em melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes. 

O caráter das Potencialidades pode ser, entre outros: 

• Técnico – infraestrutura e equipamentos com capacidade ociosa, etc. 

• Natural – áreas propícias à urbanização, áreas com potencial paisagístico para 

o turismo, etc. 

• Cultural – potencialidades para novas utilizações de prédios históricos, etc. 

• Legal – terrenos públicos disponíveis, etc. 
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• Financeiro – capacidade de endividamento não utilizada, etc. 

• Social – aproveitamento de iniciativas comunitárias, etc. 

• Administrativo – possibilidade de melhor arrecadação do Município, etc. 

• Econômico – recursos naturais possíveis de serem explorados, etc. 

A classificação dos aspectos analisados nessas três categorias tem por objetivo 

identificar as prioridades de ação. Da mesma forma, as medidas podem ser classificadas 

em três grupos de demanda: 

• Condicionantes: geram uma demanda de manutenção. 

• Deficiências: geram uma demanda de recuperação e melhoria. 

• Potencialidades: geram uma demanda de inovação. 

Os cenários Atual e Tendencial referente à mobilidade são apresentados nas 

tabelas a seguir com uma análise descritiva dos fatores encontrados quanto a sua 

relevância. Os resultados obtidos nesta etapa irão colaborar na elaboração dos 

objetivos/ estratégias a serem adotadas para embasar as ações e propostas futuras, na 

“Etapa 3 – Prognóstico, Cenários e Propostas”. 
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T E M A  
C E N Á R I O  A T U A L  

C E N Á R I O  T E N D E N C I A L  
C O N D I C I O N A N T E S  D E F I C I Ê N C I A S  P O T E N C I A L I D A D E S  

I N F R A E S T R U T U R A  

E  O P E R A Ç Ã O  D O  

T R A N S P O R T E  

C O L E T I V O   

Relação com 
Municípios do 

entorno 

Na divisa com o município de Três Barras, há 
movimentação interurbana, embora este tipo de serviço 
não seja regulamentado 

Terreno praticamente plano, sem 
implicações de acidentes 
geográficos como restrições ou 
gargalos de movimentação 

Crescimento das ligações 
socioeconômicas entre os 

municípios, gerando 
aumento no número de 
viagens, aumentando a 

necessidade de 
regulamentação do sistema 
de transporte coletivo e de 

melhorias das 
infraestruturas 

Pontos de parada 
Os pontos de parada não são padronizados e em sua 
maioria não dispõem de infraestrutura de apoio aos 
usuários 

Os pontos de parada encontram-
se bem distribuídos em relação 
aos equipamentos de saúde e 
educação na área urbana 

Institucional 

A modalidade de contratação da empresa operadora está 
estabelecida com base em um contrato de emergência 

As pesquisas de opinião 
demonstram, de maneira geral, 
satisfação do usuário com o 
serviço prestado 

A prefeitura e suas secretarias enfrentam dificuldades de 
comunicação ao solicitarem dados operacionais 

Fiscalização 
Não há protocolos claros de fiscalização, monitoramento 
do serviço ou coleta de dados indicadores. 

O valor cobrado (tarifa) é 
relativamente baixo quando 
comparado a outros municípios 
de porte similar 

Frota 

Os veículos não são dimensionados conforme o padrão de 
viagem, ou seja, o tipo de veículo utilizado independe da 
demanda e quilometragem executada, o que pode 
resultar em um sistema ineficiente; tampouco os veículos 
são adaptados para atender questões de acessibilidade de 
Pessoas com Necessidades Especiais (PNEs) 

Demanda 

A demanda de viagens é relativamente baixa, em partes 
devido à baixa atratividade do sistema, com frequências 
de viagens muito baixas (intervalos entre viagens muito 
grandes) 

Não há operação nos domingos 
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T E M A  
C E N Á R I O  A T U A L  

C E N Á R I O  T E N D E N C I A L  
C O N D I C I O N A N T E S  D E F I C I Ê N C I A S  P O T E N C I A L I D A D E S  

I N F R A E S T R U T U R A  

D O  S I S T E M A  

V I Á R I O  

Rodovias Federais 
e Estaduais 

O município é transpassado pela BR 280 e pela SC 120 
e as interseções neste segmento são em nível, com 
risco aos habitantes locais 

A circulação viária não é comprometida 
pela presença das rodovias, já que o 
município é estruturado 
adequadamente, com vias marginais ao 
longo destes eixos 

Com a implantação de 
conjuntos habitacionais 

nestas áreas, haverá 
aumento do número de 

acidentes 

Sinalização 

Há semáforos instalados em interseções onde sua 
presença é desnecessária. Nesse caso, aumenta o 
tempo de viagem do usuário, sem agregar melhorias 
na circulação Há presença de sinalização vertical e 

horizontal no município 

Crescimento da frota sem o 
planejamento adequado do 

sistema de mobilidade 
acarretando no aumento 

dos riscos inerentes à 
circulação urbana 

Alguns semáforos instalados possuem programação 
semafórica inadequada, oferecendo tempos de ciclo 
inadequados às interseções e aumentando 
desnecessariamente os tempos de viagem 

Pavimentação  Muitas vias não possuem pavimentação adequada  

Capacidade das 
vias 

Os usuários têm a percepção de que algumas vias 
estão saturadas, sobretudo na área urbana central 

Em sua maioria, as vias possuem fluxos 
menores que os seus limites de 
capacidade, ou seja, apresentam bons 
níveis de serviço 

Legislação 
Específica ou 
Plano Setorial 

A ausência de um Plano de Mobilidade facilita a 
implementação de medidas tecnicamente 
inadequadas 
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T E M A  
C E N Á R I O  A T U A L  

C E N Á R I O  T E N D E N C I A L  
C O N D I C I O N A N T E S  D E F I C I Ê N C I A S  P O T E N C I A L I D A D E S  

C O M P O R T A M E N T O  

N A  C I R C U L A Ç Ã O  

Circulação de 
veículos 

As vias não apresentam uma organização hierárquica 
clara (vias locais e vicinais com baixas velocidades e 
vias expressas com velocidade mais alta), o que 
inviabiliza políticas de priorização de circulação 

As caixas das vias são largas, o que 
facilita o processo de planejamento de 
circulação 

Crescimento da frota sem o 
planejamento adequado do 

sistema de mobilidade 
acarretando no aumento 

dos riscos inerentes à 
circulação urbana 

Interseções 

Há um número grande de interseções com conflitos 
de movimentos por conversão à esquerda, a 
circulação majoritária em vias de mão dupla 
contribui para este cenário 

Em alguns pontos, o padrão de 
circulação já comporta uma estrutura 
de binários com mão-única 

Estacionamentos 

Em algumas vias, o estacionamento a 45° é 
regulamentado, contribuindo para aumentos dos 
tempos de viagem, particularmente em vias de alto 
fluxo 

A área central do município encontra-
se bem servida pelo estacionamento 
rotativo, que dá suporte às atividades 
comerciais e de serviços da região 

C A L Ç A D A S  

O deslocamento a 
pé é inerente a 

qualquer pessoa 

As calçadas apresentaram avaliação negativa quanto 
a atratividade, segurança e ambiência, sendo que 
muitos locais carecem de pavimentação 

Perímetro urbano compacto, 
possibilitando grande parte dos 
deslocamentos a pé 

S I S T E M A  

C I C L O V I Á R I O  

Infraestrutura 
cicloviária 

Falta de conexão entre a rede cicloviária implantada 
Existência de vários trechos de ciclovias 
e ciclofaixas 

Ausência de equipamentos de apoio ao ciclista como 
paraciclos 

Topografia plana, favorável para 
utilização do modal 
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7 ANEXO I – FORMULÁRIOS DE PESQUISA TÉCNICA E 

QUALITATIVA DE CAMINHABILIDADE 

A seguir são apresentados os formulários utilizados para realização das 

pesquisas técnicas e qualitativas para avaliação das condições de caminhabilidade na 

região central e nos eixos de comércio e serviço do município de Canoinhas. 
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8 ANEXO II – FORMULÁRIOS DE PESQUISA TÉCNICA E 

QUALITATIVA DE CICLOMOBILIDADE 

A seguir são apresentadas os formulários utilizados para realização das 

pesquisas técnicas e qualitativas para avaliação das condições de ciclomobilidade nas 

ciclovias e ciclofaixas existentes no município de Canoinhas. 
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9 ANEXO III – RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA DE 

CAMINHABILIDADE 

A seguir são apresentados os resultados da Pesquisa qualitativa das calçadas 

realizada entre os dias 26/07 e 05/08 com 67 pedestres na região central do município 

de Canoinhas. 
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10 ANEXO IV – RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA DE 

CICLOMOBILIDADE 

Como forma de complementar a pesquisa de campo, foi realizado um 

questionário online referente à qualidade das ciclovias através de link no site da 

prefeitura. Juntas, as pesquisas obtiveram 49 respostas no período entre 17 de 

setembro e 19 de outubro de 2019. Dessa forma, foi possível determinar o perfil, os 

dados de locomoção e a qualidade da viagem dos entrevistados. Os dados são 

apresentados em formato gráfico a seguir. 

Estudo 
14%

Trabalho 
59%

Trabalho e 
Estudo

27%

QUAL A SUA OCUPAÇÃO 
ATUAL?

Homens 
65%

Mulheres
35%

GÊNERO
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Acima de 60 
anos…

Entre 51 e 
60 anos

4%

Entre 41 e 
50 anos

14%

Entre 31 e 
40 anos

27%
Entre 21 e 

30 anos
33%

Entre 19 e 
20 anos

14%

Menor de 18 
anos
6%

IDADE

Casa
65%

Passeio/Exer
cício Físico

31%

Educação (Escola, 
Universidade, etc.)

2%

Lazer (Praças, 
Parques, etc.)

2%

LOCAL DE ORIGEM
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Alto das 
Palmeiras

6%
Jardim 

Esperança
8%

Alto da Tijuca
4%

Centro
29%Campo D'Água 

Verde
35%

Água Verde
2%

Boa Vista 
8%

Insdustrial 1
2%

Marcílio Dias
2%

Parado
2%

Sossego
2%

BAIRRO DE ORIGEM

Casa
2%

Trabalho
23%

Outro
2%

Passeio/ 
Exercício Físico

61%

Lazer (Praças, 
Parques, etc.)

2%

Educação (Escola, 
Universidade, etc.)

10%

LOCAL DE DESTINO
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A pé
13%

Carro
75%

Ônibus
6%

Outro 
2%

Não
4%

UTILIZOU MEIO DE TRANSPORTE 
ALTERNATIVO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS? 

Água Verde
2% Boa Vista

2%

Campo 
D'Água Verde

27%

Centro 
30%

Interior, BR 
ou Três 
Barras

7%

Marcílio Dias
21%

Parado
2%

Sossego
2%

Todos
5%

Tricolin
2%

BAIRRO DE DESTINO
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Sim
66%

Não
34%

ANDOU DE BICICLETA NOS 
ÚLTIMOS 7 DIAS?

A pé
26%

Carro
61%

Ônibus
5%

Outro 
3%

Não
5%

NESTA VIAGEM, UTILIZANDO ALGUM 
OUTRO MEIO DE TRANSPORTE?
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Até 5 min
2%

De 5 a 10 min 
12%

De 11 a 20 
min
16%

De 21 a 40 
min 
31%

De 41 a 60 
min
8%

Mais de 60 
min 
31%

QUANTO TEMPO DURA ESTA 
VIAGEM DE BICICLETA?

0 a 2
8%

3 a 4
21%

5 a 6
14%

7 a 8
8%

9 a 10
8%

Mais de 10
41%

QUANTOS KM VOCÊ PEDALA NESTA 
VIAGEM?
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Menor custo
19%

Mais saudável
67%

Menor tempo 
4%

Ciclovias próxima 
a mim

2%

Exercício físico 
4%

Não sei
2%

Menor custo, mais saúdável e melhor 
para o ambiente

2%

QUAL O PRINCIPAL FATOR PARA 
ESCOLHER A BICICLETA COMO MEIO DE 

TRANSPORTE?

Não uso com 
frequência

16%

Menos de 6 
meses

8%

1 a 2 anos
14%

2 a 3 anos
19%

3 a 4 anos
2%

4 a 5 anos
6%

6 a 10 anos
16%

Mais de 10 
anos
19%

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ COMEÇOU A 
UTILIZAR A BICICLETA COMO MEIO DE 

TRANSPORTE? 
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Mais ciclovias, bicicletários em 
comércios, bicicletários em terminais e 

campanhas para uso da bicicleta
2%

Mais ciclovias
80%

Bicicletários em 
comércios

6%

Campanhas 
publicitárias para 
uso da bicicleta

10%

Todos
2%

DESTES ELEMENTOS, QUAL VOCÊ CONSIDERA O 
MAIS IMPORTANTE PARA QUE MAIS PESSOAS 

UTILIZEM A BICICLETA?

Sim
98%

Não, é emprestada
2%

ESTA BICICLETA É SUA?
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Raramente
19%

1 dia
8%

2 dias
12%

3 dias
31%

4 dias
2%

5 dias
18%

6 dias
6%

Todos os dias
4%

QUANTOS DIAS POR SEMANA VOCÊ 
UTILIZA A BICICLETA?
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11 ANEXO V – RESULTADOS DAS PESQUISAS TÉCNICAS DE 

CAMINHABILIDADE E CICLOMOBILIDADE 

Os arquivos com os resultados obtidos nas pesquisas técnicas foram entregues 

em formato digital à Prefeitura Municipal. Tais resultados se referem aos indicadores 

que compõem as categorias de análise de Caminhabilidade e Ciclomobilidade, listados 

a seguir: 

• Arborização 

• Estabelecimentos diurnos 

• Estabelecimentos noturnos 

• Estabelecimentos uso misto 

• Fachadas que permitem acesso 

• Fachadas visualmente permeáveis 

• Faixa de pedestres 

• Fluxo de pedestres 

• Focos de lixo 

• Iluminação 

• Índice de caminhabilidade das calçadas 

• Índice de caminhabilidade das travessias 

• Marquises 

• Mobiliário Urbano 

• Nota categoria ambiente 

• Nota categoria atração 

• Nota categoria calçadas 

• Nota categoria segurança 

• Obstáculos 
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• Pavimentação 

• Piso podotátil 

• Pontos de ônibus 

• Rampas de Acessibilidade 

• Samáforos 

• Sinalização horizontal 

• Sinalização vertical 

• Vagas de estacionamento nos recuos 
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