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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Produto 05 do Plano de Mobilidade de 

Canoinhas. Nesta etapa, são formuladas as diretrizes e propostas para a mobilidade 

urbana, tendo como objetivo a busca pelas condições e possibilidades de 

deslocamento dos usuários no espaço de forma democrática, levando em 

consideração a efetividade e a qualidade nos trajetos para os transeuntes. 

Para que se obtenham fatores favoráveis aos deslocamentos, são levados em 

conta diferentes formas de locomoção no meio urbano, que inferem direta ou 

indiretamente na dinâmica do espaço. Para o correto funcionamento do sistema viário, 

cabem as relações entre as diferentes tipologias e funções das vias existentes e o seu 

potencial para locomoção de acordo com cada modal de transporte. 

O cenário ideal para a circulação viária são soluções de tráfego contínuo e 

fluente dos veículos. Já para o modal cicloviário, visa-se, através de ciclovias e 

ciclofaixas, conectar diversas áreas de interesse do município, trazendo assim a 

possibilidade de utilização plena do modal. Para os pedestres, buscam-se rotas 

alternativas e calçadas com qualidade, que promovam a acessibilidade através de 

equipamentos e alternativas para PcD’s (pessoas com deficiência). Para o transporte 

público individual, faz-se necessária a correta regularização dos serviços, bem como a 

logística aplicada na distribuição das frotas. Para o transporte de cargas, faz-se 

necessário prever uma área adequada para a circulação destes, sem que interfiram na 

qualidade dos outros meios. 

Em virtude da extensão do conteúdo produzido nessa etapa, este encontra-

se organizado em 2 (dois) volumes, a saber:  

• Relatório 05: Prognóstico, Cenários e Propostas – Volume 01; 

• Relatório 05: Prognóstico, Cenários e Propostas – Volume 02. 

No Volume 01 é apresentada a metodologia aplicada na elaboração do 

prognóstico e na construção dos cenários, bem como os resultados atingidos e as 

diretrizes gerais para a mobilidade de Canoinhas. As diretrizes têm seu detalhamento 
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apresentado no Volume 02, o qual descreve as propostas elaboradas para os contextos 

municipal e intraurbano, considerando os modais presentes no município.  

As propostas a serem apresentadas possuem como embasamento os 

levantamentos e análises diagnosticados na fase anterior deste plano. 

 

Canoinhas,  março de 2020. 
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1 PROGNÓSTICO E CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 MODELAGEM DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA VIÁRIO 

Para avaliar as condições de circulação no município de Canoinhas, bem como 

estabelecer propostas de intervenções, foram criados modelos de transporte que 

representam a dinâmica de circulação local, como também o comportamento dessa 

dinâmica com a implantação das intervenções propostas. Assim, foram estabelecidos 

dois métodos de análise que consistem nos modelos de macrossimulação e de 

microssimulação, como pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1: Níveis de modelos de análise de tráfego 

 

 
Fonte: Adaptado FHWA, 2012 

Os modelos de macrossimulação são utilizados para verificação de propostas 

e intervenções estruturais no município, ou seja,  aquelas capazes de reestruturar a 

circulação viária local, como, por exemplo, abertura de novas vias, implantação de 
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obras de arte especiais, anéis viários de circulação e vias de pedestres. O parâmetro 

utilizado para análise por macrossimulação é a relação volume sobre capacidade. 

A microssimulação avalia de forma específica cada cruzamento e possui como 

parâmetro de análise a relação nível de serviço, que considera os tempos de atraso de 

cada interseção, ou seja, o tempo perdido para transposição de uma interseção, pois 

quanto maior o tempo perdido, maiores serão os congestionamentos. Com a 

microssimulação, é possível verificar o rendimento das intervenções operacionais do 

sistema. São exemplos de intervenções operacionais as alterações de preferência de 

passagem, sentido de fluxo, tempos semafóricos e dispositivos de controle. 

Procura-se, com estes dois modelos, propor intervenções que melhorem o 

fluxo de veículos no município de Canoinhas, de forma estrutural e operacional. 

Os resultados dos modelos macroscópicos e microscópicos buscam encontrar 

a representação da situação atual realmente descrita através das pesquisas de campo. 

Estes podem ser expressos em matrizes origem-destino ou sob a forma de 

carregamento na rede, podendo-se observar o fluxo de veículos nas vias urbanas. 

 DEMANDAS ATUAIS DE TRÁFEGO 

Para definição das demandas de tráfego atuais para a cidade de Canoinhas, 

foi desenvolvido um modelo de demandas baseado nos dados de população e renda 

disponíveis pelo Censo do IBGE de 2010, devidamente alocado na rede de tráfego do 

município e contemplando as vias com maior hierarquia no sistema viário. O modelo 

computacional desenvolvido serve de base para avaliação das condições operacionais 

atuais do tráfego do município, através da análise da saturação das vias, que é um dos 

principais indicadores de desempenho da engenharia de tráfego. 

Para calibração do modelo e verificação da adesão dos volumes alocados em 

relação à realidade, foram realizadas contagens de tráfego em 19 pontos distintos, 

além de pesquisas de velocidade e retardamento que possibilitam obter os dados de 

velocidade média, o tempo gasto em cada seção, e ainda o tempo parado.  
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Com esses dados, foi possível determinar 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. 

O resultado deste capítulo é o carregamento na hora pico de tráfego nas 

principais ruas do sistema viário da cidade e a avaliação do seu impacto na mobilidade 

através da análise do grau de saturação, sendo que este é o indicador de desempenho 

que pode ser usado para comparativos com cenários futuros. 

 CONSTRUÇÃO E CALIBRAÇÃO DO MODELO DE TRÁFEGO 

Este item trata da montagem e calibração de um modelo de simulação que 

tem por objetivo inicial a representação do tráfego que atualmente circula pelo 

sistema viário de Canoinhas. 

1.1.2.1 DADOS DE ENTRADA NO MODELO 

O modelo de demanda foi desenvolvido com o auxílio do software EMME®, 

da companhia canadense INRO, o qual une os dados de oferta (sistema viário) e de 

demanda (viagens), através de um processo chamado de alocação, resultando no 

carregamento das vias que compõe a rede em estudo. 

A calibração e a validação são procedimentos realizados de forma que o 

modelo implementado no software EMME® possa representar de forma mais realista 

possível os volumes de tráfego observados em diferentes segmentos da malha viária 

de Canoinhas. 

A calibração envolve, basicamente, a entrada no modelo de informações 

obtidas em campo (contagens de tráfego) e de parâmetros específicos para a 

calibração (tais como os parâmetros da curva que expressa o tempo de viagem ou 

atraso em função do fluxo veicular alocado). 

A validação, por sua vez, envolve a comparação dos resultados das alocações, 

ou seja, os volumes alocados pelo modelo nas vias da cidade, com os respectivos 

volumes observados em campo. Considera-se que o modelo esteja validado quando 
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volumes obtidos na simulação forem próximos aos volumes observados. Esta fase é 

considerada como uma medida da aderência do modelo. 

Neste contexto, calibração e validação são realizadas de forma simultânea e 

iterativa, seguindo o procedimento ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Processo de calibração e validação do modelo de simulação da demanda por transportes para a cidade 
de Canoinhas. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Cada uma das etapas do processo é explicada a seguir. 

1.1.2.2 REDE GEORREFERENCIADA 

A rede do modelo, a qual representa o sistema viário principal do município 

de Canoinhas, é composta por arcos, ou links, que são os trechos de via, por nós 

(nodes), que são pontos que representam interseções ou dispositivos que causam 

algum tipo de influência na circulação de veículos e por zonas de tráfego, que são 

polígonos, representados por seu centroide, que contém os dados das viagens 

produzidas ou atraídas, ou origens e destinos. 

A rede foi desenvolvida e modelada no software EMME® sobre as bases 

georreferenciadas fornecidas pelo município. Quando necessário, foram feitos ajustes 

Entrada de Dados

Rede 
georreferenciada

Volumes 
Observados

Vetores de Viagens

Vetor de produção

Vetor de atração

Calibração do Modelo

Distribuição de 
viagens (matriz OD)

Alocação de 
viagens (volumes)

Validação do modelo

Distribuição de 
viagens (matriz OD)

Alocação de 
viagens (volumes)

Parâmetros de 
Calibração

Curva fluxo-atraso 
(BPR)
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para correção da conectividade das vias, proibição de conversões e definição de 

atributos das vias (velocidade, número de faixas, sentido e capacidade).  

Este processo é complexo e define, com base nas informações disponíveis, o 

grau de detalhamento do modelo. As zonas de tráfego foram criadas de forma 

coincidente com os setores censitários do IBGE, de forma que se possa ter uma 

organização das informações sócio econômicas e de demografia. Contudo, como se 

trata de um estudo estratégico, o número de zonas foi reduzido através do 

agrupamento de dois ou mais setores censitários, especialmente para áreas com baixa 

densidade populacional (o que representa um número reduzido de viagens geradas). 

A Figura 3 apresenta as 50 zonas definidas para a modelagem de tráfego. 

Destaca-se que o desenvolvimento do processo de modelagem com excessiva 

discretização pode acarretar imprecisões. 

Da mesma forma que para as zonas, o número de links da rede foi limitado 

para aqueles de maior importância no sistema viário, sendo mantidas as rodovias, as 

vias arteriais, coletoras, e de maior volume de tráfego, deixando de lado as vias locais. 

Essa simplificação permite que se obtenha uma representação com boa acurácia dos 

principais deslocamentos da cidade, conforme a Figura 4.  
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Figura 3: Zonas de tráfego consideradas no modelo 

 
Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 4: Rede de simulação para o município de Canoinhas  

 
Fonte: URBTECTM(2019) 
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1.1.2.3 CONTAGENS DE TRÁFEGO 

Para calibração e validação do modelo, foram levantados dados de tráfego a 

partir de contagens de tráfego em 19 pontos distintos do sistema viário de Canoinhas. 

As contagens realizadas foram do tipo volumétricas, classificadas em automóveis, 

motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas, com volumes agregados de 15 em 15 

minutos. Os locais onde foram realizadas as contagens estão ilustrados na Figura 5, 

sendo os mesmos apresentados em relatórios anteriores. 

Figura 5: Localização dos pontos de pesquisa de contagem volumétrica. 

 
Fonte: URBTECTM(2019) 
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Dentro das faixas horárias em que foram realizadas as contagens, a hora de 

pico, ou seja, a hora com maior volume de tráfego ocorreu entre 16h45 e 17h45, com 

uma média de cerca de 1.200 veículos por ponto de pesquisa.  

No processo de expansão dos dados de volume horário, foi utilizado o método 

desenvolvido pelo Transportation Research Board, comitê norte-americano e publicado 

no trabalho Travel Estimation Techniques for Urban Plannnig, em 1998. 

1.1.2.4 INTRODUÇÃO DOS VOLUMES OBSERVADOS NA REDE VIÁRIA 

Os volumes obtidos através das contagens1 para a hora pico tarde foram 

associados aos links da rede de simulação como um atributo dos mesmos.  

1.1.2.5 CALIBRAÇÃO DE ATRIBUTOS DE IMPEDÂNCIA PARA OS LINKS 

Às classes hierárquicas funcionais de cada via, foram atribuídos indicadores de 

caracterização, tais como velocidade de fluxo livre, capacidade e coeficientes de 

calibração da curva que expressa o tempo de percurso (delay ou atraso) em função do 

fluxo alocado a este link. De maneira geral, a finalidade é a estimativa do tempo de 

viagem, que será o parâmetro fundamental na seleção entre as opções de trajetos. 

A função BPR (do Bureau of Public Roads) calcula o tempo de percurso da via 

conforme a relação entre seu fluxo e capacidade. Os valores “a” e “b” são coeficientes 

de calibração da função atraso-volume, necessária na etapa de alocação das viagens à 

rede. A Equação 1 apresenta a função de atraso (demora) com base nos outros 

componentes da função, descritos na sequência. 

 

 

 

1 Os dados relativos a esta pesquisa são apresentados no Relatório 3 – Diagnóstico da Elaboração do Plano 
de Mobilidade de Canoinhas, referente a este estudo. 
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𝑡(𝑣) =  𝑘4𝑡0(1 + 𝛼(
𝑣

𝑐
)𝛽) 

Equação 1 

Onde, 
𝑡(𝑣), é 𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 

𝑘4, é 𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜 

𝑡0, é 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 

𝛼 𝑒 𝛽, 𝑠ã𝑜 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑐, é 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑚 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

O tempo em fluxo livre, 𝑡0, é o tempo que um veículo levaria para percorrer um 

link se estivesse em velocidade de fluxo livre. A velocidade de fluxo livre é atingida pelos 

veículos quando não há fluxos que causem interferências, ou seja, a velocidade possível 

para um trecho quando não está congestionado.  

As tipologias caracterizam a função de fluxo-demora, isto é, a cada tipologia 

corresponde uma capacidade, uma velocidade de fluxo livre, um alfa e um beta próprios. 

Neste estudo, a configuração inicial adotada foi de 𝛼=0,15 e 𝛽=4,0.  

A cada um dos pontos nos quais foram realizadas contagens, foi associada a 

velocidade de veículo privado obtida a partir dos estudos de velocidade. Para cada um 

desses registros, obteve-se o horário da medição de velocidade e o volume do fluxo 

veicular do ponto no mesmo horário. Dessa mesma maneira, foi associada a capacidade 

da via detectada, descrita anteriormente.  

A capacidade varia em função da tipologia da via, e a tipologia da via interfere 

diretamente na velocidade de fluxo livre, sendo que para este modelo foram 

consideradas as velocidades regulamentares das vias. Desta forma, a capacidade foi 

calculada a partir da expressão: 

 

𝑐 = −0,0982𝑣𝑓2 + 29,018𝑣𝑓 + 337,5 

 

Esta expressão foi obtida a partir de regressão linear de capacidades e 

velocidades de fluxo livre presentes no Highway Capacity Manual, sendo considerada 

como válida para todo o intervalo de valores de velocidade de fluxo livre. A Tabela 1 

apresenta as capacidades viárias por tipo de via. 
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Tabela 1: Capacidades viárias por tipo de via. 

Hierarquia Base 

Velocidade 

Regulamentada Capacidade de Modelo 

Estrutural 60 km/h 1.725 veículos/hora. 

Conectora 50 km/h 1.543 veículos/hora 

Coletora 40 km/h 1.341 veículos/hora 

Local 30 km/h 1.120 veículos/hora 

Trânsito Rápido 80 km/h 2.030 veículos/hora 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Em resumo, as características geométricas definidas para cada link (número de 

faixas e alinhamento horizontal e vertical) interferem diretamente em sua capacidade: 

à medida que a utilização da via aumenta, mais interferências são geradas, e o fluxo, em 

contraponto, diminui. Assim, quanto maior a concentração de veículos em uma dada 

via, pior é o seu desempenho e, consequentemente, maior o tempo para percorrê-la 

(maior a demora). Essa relação é estabelecida pela função fluxo-demora, definida 

através da equação BPR, apresentada anteriormente. 

1.1.2.6 MODELO DE TRÁFEGO 

A modelagem inclui etapas de geração, distribuição e alocação de viagens: 

• A geração de viagens estabelece as quantidades de viagens que cada zona 

produz e atrai. 

• A distribuição de viagens inter-relaciona as viagens geradas, determinando os 

volumes de viagens entre os pares de origem e destino. 

• A alocação define os caminhos, dentro da rede viária estabelecida, nos quais 

ocorrerão as viagens entre as origens e destinos estabelecidos na etapa de 

distribuição, a opção é eleita com base nos percursos de menor tempo. 

1.1.2.6.1 GERAÇÃO DE VIAGENS 

A geração de viagens é constituída pela quantificação das viagens produzidas e 

atraídas por cada zona. A produção das viagens neste trabalho foi determinada através 
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de método desenvolvido pelo TRB (1998)2, no qual, a partir de compilação de dados de 

diversas cidades, foi estabelecido que o volume de viagens com origem em determinada 

zona é definido em função de dados socioeconômicos, como tamanho do lar (número 

de residentes), renda média, posse de veículos, entre outros. Para o desenvolvimento 

desta etapa, foram utilizados os dados do Censo do IBGE de 2010. A diferenciação de 

faixas de renda é baseada na renda e número de residentes por domicílio, através da 

correlação sugerida pelo próprio TRB (1998), apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2: Modelo de produção de viagens baseado na renda e no número de residentes por domicílio. 

Renda 

Residentes por domicílio 

1 2 3 4 5+ 

Baixa 3,6 6,5 9,1 11,5 13,8 
Média 3,9 7,3 10 13,1 15,9 

Alta 4,5 9,2 12,2 14,8 18,2 
Fonte: adaptado de TRB, 1998 

Os dados de renda obtidos no Censo 2010 do IBGE foram divididos em três 

classes (renda baixa, média e alta) com a mesma amplitude, considerados os valores 

máximos e mínimos de renda existentes no Censo. Os valores de renda máxima e 

mínima o intervalo e as faixas de renda são identificados a seguir, na Tabela 3 e Tabela 

4, respectivamente. 

Tabela 3: Classificação da renda média mensal per capita para o Município de Canoinhas em baixa, média e alta. 

Renda máxima R$ 2.294,78 

Renda mínima  R$ 183,19 
Intervalo R$ 2.111,59 
Tamanho do intervalo R$ 703,86 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 
 

 

 

 

2 TRANSPORTATION RESEARCH BOARD. Travel Estimation Techniques for Urban Planning. National 
Cooperative Highway Research Program - NCRHP 365, 1998 
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Tabela 4: Faixas de renda 

Faixas de renda Inferior Superior 

Baixa  R$ 183,19   R$ 887,05  

Média  R$ 887,06   R$ 1.590,92  

Alta  R$ 1.590,93   R$ 2.294,79  
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

O resultado do modelo de geração de viagens é o número total de viagens por 

zona. Contudo, a metodologia do TRB pontua que, na média, 69% das viagens geradas 

são realizadas por meio de transporte particular motorizado. Então, o valor de viagens 

particulares motorizadas é obtido pelo produto do total de viagens geradas pelo fator 

0,69.  

A Tabela 5 apresenta a compilação de dados dos setores censitários que 

embasaram a construção da matriz de viagens de transporte privado. 
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Tabela 5: Compilação dos dados de interesse para o modelo de produção de viagens, provenientes do Censo 2010 
do IBGE. 

 
(continua) 

 

1 2 3 4 5+

420380805000001 1 Centro 174 501 1439,62 2,88 32 46 33 45 18 Média

420380805000002 2 Centro 240 655 1215,43 2,73 44 80 45 44 27 Média

420380805000003 3 Centro 187 498 1786,29 2,66 39 58 42 32 16 Alta

420380805000004 4 Centro 196 440 1701,85 2,24 65 67 36 13 15 Alta

420380805000005 5 Centro 221 605 1250,61 2,74 40 64 60 38 19 Média

420380805000006 6 Centro 190 533 1258,59 2,81 32 55 48 36 19 Média

420380805000007 7 Centro 155 454 1575,09 2,93 16 44 46 34 15 Média

420380805000008 8 Centro 205 543 1545,93 2,65 39 65 49 37 15 Média

420380805000009 9 Centro 200 579 1344,17 2,90 31 60 42 46 21 Média

420380805000012 12 Alto das Palmeiras 271 814 824,37 3,00 29 83 61 67 31 Baixa

420380805000013 13 Piedade 158 548 397,42 3,47 16 19 54 37 32 Baixa

420380805000022 22 Industrial I 195 605 557,79 3,10 15 47 65 47 21 Baixa

420380805000030 30 Alto da Tijuca 182 600 491,89 3,30 16 44 53 37 32 Baixa

420380805000032 32 Boa Vista 188 546 1074,5 2,90 28 48 56 35 21 Média

420380805000033 33 Boa Vista 189 583 652,01 3,08 20 40 62 48 19 Baixa

420380805000039 39 Alto da Tijuca 134 425 727,65 3,17 17 25 42 31 19 Baixa

420380805000051 51 Boa Vista 178 538 1220,1 3,02 18 48 49 46 17 Média

420380805000052 52 Alto da Tijuca 164 522 1060,16 3,18 17 39 41 42 25 Média

420380812000001 53 Campo D'Água Verde 238 714 765,06 3,00 28 55 86 45 24 Baixa

420380812000004 56 Campo D'Água Verde 164 542 618,44 3,30 11 35 44 45 29 Baixa

420380812000005 57 Campo D'Água Verde 217 676 707,48 3,12 21 51 66 54 25 Baixa

420380812000008 60 Industrial II 233 780 502,41 3,35 0 0 0 0 0 Baixa

420380812000009 61 Industrial II 56 216 493,06 3,86 0 0 0 0 0 Baixa

420380812000010 62 Água Verde 233 783 570,19 3,36 26 57 57 38 55 Baixa

420380812000012 64 Campo D'Água Verde 277 947 565,96 3,42 33 68 57 49 70 Baixa

420380812000024 76 CANOINHAS (demais setores) 4 10 391,57 2,50 0 0 0 0 0 Baixa

420380812000026 78 Campo D'Água Verde 132 427 635,11 3,23 16 31 36 27 22 Baixa

420380820000001 85 CANOINHAS (demais setores) 154 472 695,14 3,06 15 40 46 32 21 Baixa

420380820000002 86 CANOINHAS (demais setores) 252 837 524,29 3,32 36 45 70 52 49 Baixa

420380820000003 87 CANOINHAS (demais setores) 98 357 694,38 3,64 7 16 19 29 27 Baixa

421830105000001 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 262 839 781,35 3,20 25 54 79 66 38 Baixa

421830105000002 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 155 468 931,78 3,02 18 39 46 30 22 Média

421830105000003 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 201 633 879,76 3,15 12 53 62 50 24 Baixa

421830105000004 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 342 1180 517,47 3,45 28 57 106 88 63 Baixa

421830105000005 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 327 1125 486,36 3,44 20 65 101 83 58 Baixa

421830105000006 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 62 171 2294,78 2,76 7 25 18 5 7 Alta

421830105000007 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 168 597 582,65 3,55 7 30 53 39 39 Baixa

421830105000008 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 209 616 729,44 2,95 32 51 57 42 27 Baixa

421830105000009 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 158 469 999,22 2,97 18 49 37 39 15 Média

421830105000010 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 164 546 566,61 3,33 25 31 41 34 33 Baixa

421830105000011 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 156 560 572,56 3,59 17 21 40 37 41 Baixa

421830105000012 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 77 228 446,8 2,96 14 19 21 12 11 Baixa

421830105000013 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 146 471 425,96 3,23 20 33 33 29 31 Baixa

421830105000014 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 130 426 407,13 3,28 13 27 44 21 25 Baixa

421830105000015 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 102 350 377,21 3,43 10 20 28 27 17 Baixa

421830105000016 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 1 4 590 4,00 0 0 0 0 0 Baixa

421830105000017 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 184 650 595,84 3,53 11 40 57 36 40 Baixa

421830105000018 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 128 422 507,78 3,30 11 28 35 32 22 Baixa

421830105000019 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 8 26 644,52 3,25 0 0 0 0 0 Baixa

421830110000010 104 TRÊS BARRAS (todos os setores) 49 161 580,43 3,29 3 11 19 8 8 Baixa

421830110000001 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 228 858 334,8 3,76 18 47 54 37 72 Baixa

421830110000002 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 128 513 294,01 4,01 7 22 22 32 45 Baixa

421830110000003 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 170 685 366,95 4,03 12 18 40 41 59 Baixa

421830110000004 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 154 495 644,17 3,21 15 37 43 35 24 Baixa

421830110000005 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 224 826 458,74 3,69 9 46 54 54 61 Baixa

421830110000006 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 195 633 593,24 3,25 15 50 56 41 33 Baixa

421830110000007 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 210 756 400,99 3,60 26 34 53 44 53 Baixa

421830110000008 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 171 632 331,33 3,70 23 23 40 34 51 Baixa

421830110000009 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 215 815 352,89 3,79 19 26 56 60 54 Baixa

421830110000011 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 126 417 321,58 3,31 14 28 34 23 27 Baixa

421830110000012 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 164 653 245,75 3,98 8 27 32 36 61 Baixa

421830110000013 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 156 564 474,36 3,62 11 24 47 36 38 Baixa

421830110000014 105 TRÊS BARRAS (todos os setores) 90 301 468,4 3,34 6 22 27 16 19 Baixa

420380805000043 106 CANOINHAS (demais setores) 120 390 550,98 3,25 15 31 32 16 26 Baixa

420380805000044 106 CANOINHAS (demais setores) 28 95 641,34 3,39 0 0 0 0 0 Baixa

420380805000046 106 CANOINHAS (demais setores) 118 386 497,75 3,27 6 34 30 23 25 Baixa

420380805000047 106 CANOINHAS (demais setores) 84 325 238,48 3,87 8 11 19 22 24 Baixa

420380805000048 106 CANOINHAS (demais setores) 74 248 392,22 3,35 8 12 21 20 13 Baixa

Setor Bairro Domicílios
Total de 

Moradores

Renda Média 

(R$/mês)
Zona

Domicílios com (n) Moradores:

Classe

Moradores Por 

Domicílios
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Tabela 5: Compilação dos dados de interesse para o modelo de produção de viagens, provenientes do Censo 2010 
do IBGE. (conclusão) 

 
Fonte: IBGE(2010) 

 

  

1 2 3 4 5+

420380805000049 106 CANOINHAS (demais setores) 160 525 356,92 3,28 23 26 39 40 32 Baixa

420380815000001 106 CANOINHAS (demais setores) 108 362 368,81 3,35 10 24 31 24 19 Baixa

420380815000002 106 CANOINHAS (demais setores) 163 547 291,02 3,36 14 32 42 49 26 Baixa

420380815000003 106 CANOINHAS (demais setores) 123 411 487,7 3,34 12 24 37 28 22 Baixa

420380815000004 106 CANOINHAS (demais setores) 100 332 443,79 3,32 10 18 35 21 16 Baixa

420380815000005 106 CANOINHAS (demais setores) 130 443 488,19 3,41 9 28 33 35 25 Baixa

420380820000004 106 CANOINHAS (demais setores) 59 193 472,68 3,27 4 15 14 15 11 Baixa

420380825000001 106 CANOINHAS (demais setores) 63 210 299,08 3,33 5 16 16 14 12 Baixa

420380825000002 106 CANOINHAS (demais setores) 126 397 499,98 3,15 15 27 38 25 21 Baixa

420380825000003 106 CANOINHAS (demais setores) 151 508 407,45 3,36 16 31 38 35 31 Baixa

420380825000004 106 CANOINHAS (demais setores) 106 345 448,67 3,25 4 30 29 27 16 Baixa

420380825000005 106 CANOINHAS (demais setores) 110 342 430,79 3,11 20 20 26 26 18 Baixa

420380830000001 106 CANOINHAS (demais setores) 60 202 320,43 3,37 8 10 16 13 13 Baixa

420380830000002 106 CANOINHAS (demais setores) 135 494 366,93 3,66 7 26 32 35 35 Baixa

420380830000003 106 CANOINHAS (demais setores) 201 700 394,98 3,48 17 32 67 47 38 Baixa

420380830000004 106 CANOINHAS (demais setores) 82 278 449,33 3,39 6 16 25 17 18 Baixa

420380830000005 106 CANOINHAS (demais setores) 131 449 341,94 3,43 7 26 36 39 23 Baixa

420380830000006 106 CANOINHAS (demais setores) 72 245 419,13 3,40 5 9 25 21 12 Baixa

420380830000007 106 CANOINHAS (demais setores) 56 187 183,19 3,34 4 11 16 18 7 Baixa

420380830000008 106 CANOINHAS (demais setores) 51 200 310,51 3,92 6 5 10 10 20 Baixa

420380830000009 106 CANOINHAS (demais setores) 77 299 319,05 3,88 3 11 28 13 22 Baixa

420380830000010 106 CANOINHAS (demais setores) 84 273 203,58 3,25 13 15 21 17 18 Baixa

420380805000045 107 CANOINHAS (demais setores) 103 359 440,92 3,49 8 17 31 25 22 Baixa

420380812000020 107 CANOINHAS (demais setores) 151 529 482,86 3,50 12 24 41 40 34 Baixa

420380812000021 107 CANOINHAS (demais setores) 217 721 399,93 3,32 25 51 45 56 40 Baixa

420380812000022 107 CANOINHAS (demais setores) 107 323 442,41 3,02 15 26 32 20 14 Baixa

420380812000023 107 CANOINHAS (demais setores) 96 301 424,59 3,14 11 21 25 29 10 Baixa

420380812000018 108 Campo D'Água Verde 148 492 497,17 3,32 13 28 53 22 32 Baixa

420380812000027 108 CANOINHAS (demais setores) 162 574 407,71 3,54 11 33 40 40 38 Baixa

420380805000027 109 Industrial I 273 971 514,26 3,56 20 42 83 70 58 Baixa

420380805000028 109 Industrial I 169 639 349,32 3,78 10 22 47 44 46 Baixa

420380805000038 109 Industrial I 136 539 352,17 3,96 12 11 40 32 41 Baixa

420380805000023 110 Industrial I 250 908 659,75 3,63 19 42 65 70 54 Baixa

420380805000024 110 Industrial I 205 759 415,25 3,70 10 34 55 58 48 Baixa

420380805000037 110 Industrial I 70 258 521,75 3,69 1 13 19 19 18 Baixa

420380805000015 111 Tricolin 199 567 1330,97 2,85 28 57 55 42 17 Média

420380805000050 111 Tricolin 106 326 1130,56 3,08 7 32 31 22 14 Média

420380805000010 112 Alto das Palmeiras 297 863 1057,93 2,91 38 91 75 61 32 Média

420380805000011 112 Alto das Palmeiras 242 741 746,95 3,06 27 57 70 59 29 Baixa

420380805000034 112 Alto das Palmeiras 138 412 988,12 2,99 18 26 46 37 11 Média

420380812000011 113 Água Verde 161 495 505,72 3,07 21 40 41 36 23 Baixa

420380812000019 113 Água Verde 111 360 628,53 3,24 8 23 32 33 15 Baixa

420380812000003 114 Campo D'Água Verde 171 623 453,51 3,64 14 26 49 35 47 Baixa

420380812000013 114 Campo D'Água Verde 184 680 373,36 3,70 9 24 57 49 45 Baixa

420380812000014 114 Campo D'Água Verde 161 534 502,98 3,32 21 28 40 44 28 Baixa

420380812000002 115 Campo D'Água Verde 179 669 422,66 3,74 14 23 48 44 50 Baixa

420380812000007 115 Campo D'Água Verde 173 593 636,28 3,43 13 41 42 40 37 Baixa

420380812000017 115 Campo D'Água Verde 137 456 535,04 3,33 16 19 46 33 23 Baixa

420380812000025 115 Campo D'Água Verde 284 1067 288,8 3,76 15 45 70 76 78 Baixa

420380812000006 116 Campo D'Água Verde 212 704 633,36 3,32 18 50 61 45 38 Baixa

420380812000015 116 Campo D'Água Verde 229 742 732,88 3,24 16 58 61 61 33 Baixa

420380812000016 116 Campo D'Água Verde 141 488 564,02 3,46 16 27 35 30 33 Baixa

420380805000031 117 Boa Vista 176 534 1151,64 3,03 12 51 53 46 14 Média

420380805000040 117 Boa Vista 160 478 796,09 2,99 26 35 50 27 22 Baixa

420380805000020 118 Jardim Esperança 224 610 989,36 2,72 43 66 60 32 23 Média

420380805000021 118 Jardim Esperança 173 479 738,63 2,77 23 58 51 26 15 Baixa

420380805000018 119 Jardim Esperança 283 998 615,3 3,53 13 52 91 69 58 Baixa

420380805000036 119 Jardim Esperança 159 503 689,74 3,16 19 29 55 31 25 Baixa

420380805000019 120 Jardim Esperança 207 695 587,5 3,36 14 29 72 61 31 Baixa

420380805000029 120 Alto da Tijuca 185 650 407,4 3,51 19 34 47 45 40 Baixa

420380805000035 120 Jardim Esperança 185 589 677,34 3,18 21 38 52 47 27 Baixa

420380805000014 121 Piedade 199 651 517,3 3,27 24 40 54 45 36 Baixa

420380805000025 121 Piedade 10 27 657,27 2,70 2 2 4 1 1 Baixa

420380805000041 121 Piedade 108 348 435,95 3,22 16 16 28 31 17 Baixa

420380805000026 122 Industrial I 118 406 472,07 3,44 5 27 34 27 25 Baixa

420380805000042 122 CANOINHAS (demais setores) 145 478 578,02 3,30 18 29 34 42 22 Baixa

420380805000016 123 Sossêgo 193 559 1020,52 2,90 32 53 46 40 22 Média

420380805000017 123 Sossêgo 190 614 1301,26 3,23 13 54 46 47 30 Média

Setor Bairro Domicílios
Total de 

Moradores

Renda Média 

(R$/mês)
Zona

Domicílios com (n) Moradores:

Classe

Moradores Por 

Domicílios
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Para os vetores de atração de viagens, o modelo do TRB utiliza diversos dados 

de emprego nas zonas de tráfego. Optou-se por utilizar um modelo de atração que 

correlaciona o número de viagens atraídas com a renda e a população da zona de forma 

proporcional. Considerando que, num sistema balanceado, o número de viagens 

atraídas é igual ao número de viagens produzidas, foi definido um modelo onde as 

viagens atraídas são proporcionais às viagens produzidas de forma ponderada pela 

renda e pela população de cada zona, sendo que a renda tem peso maior do que a 

população na proporção de 70% para 30%. O modelo utilizado foi o seguinte, 

apresentado na Equação 2, abaixo. 

 

𝑉(𝑎𝑖) =  
(𝑀𝑖 . 0,30 + 𝑅𝑖 . 0,70)

[(∑ 𝑀𝑖𝑗 . 0,30) + (∑ 𝑅𝑖𝑗 . 0,70)] ∑ 𝑉𝑝𝑖𝑗
𝑖
𝑗

𝑖
𝑗

𝑖
𝑗

 Equação 2 

Onde, 
𝑉(𝑎𝑖), 𝑠ã𝑜 𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖 

𝑀𝑖, 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖 

∑ 𝑀𝑖𝑗

𝑖

𝑗

, 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 

∑ 𝑅𝑖𝑗, 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠
𝑖

𝑗

 

∑ 𝑉𝑝
𝑖𝑗

𝑖

𝑗

, 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Os valores de atração e produção de viagens obtidos através dos modelos 

apresentados representam o número de viagens existentes no ano de 2010, visto que 

foram utilizados os dados censitários disponíveis para esse ano de referência. Para que 

possamos obter números mais atualizados, é necessário que seja feita a correção das 

viagens geradas em função do crescimento populacional para o município de Canoinhas. 

As estimativas apontam para uma população de 54.319 habitantes em 2018. 

Desta forma, é possível considerar que o crescimento populacional de 

Canoinhas, entre os anos de 2010 e 2018, foi de: 
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54.319 − 52.765

52.765
∗ 100 = 2,94 

 

Assim, devido à linearidade do modelo, é possível acrescer os valores obtidos 

com os dados do Censo 2010 pelo fator de 2,94%.  

Para a definição da matriz de viagens da hora pico, pois as análises de tráfego 

são realizadas para o período de maior demanda de tráfego, foi utilizada uma 

distribuição de tráfego constante do trabalho Travel Estimation Techniques for Urban 

Planning, desenvolvido pelo Transportation Research Board norte americano no ano de 

1998, conforme mostra o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Distribuição de Volumes de Tráfego 24h 

 
Fonte: TBR(1998) 

 

 

Usando as porcentagens da distribuição apresentada, os vetores de produção 

e atração de viagens foram reduzidos para o período de uma hora.  



 
 

 

                
 

P á g i n a  | 37 
                                                           

1.1.2.6.2 DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS 

Considerando que o processo de definição dos vetores de viagem indica, para 

cada zona, o número de viagens produzidas e atraídas, esta etapa tem por finalidade 

determinar os volumes de viagens entre as diversas origens e destinos, ou seja, a 

distribuição das viagens entre as zonas. 

Para isso, adota-se um modelo gravitacional de distribuição, no qual as viagens 

entre cada zona de origem e destino (qij, função das variáveis apresentadas na Equação 

3, conforme formulação apresentada na Equação 5) são estimadas em função da 

produção da zona i, atração da zona de destino j, e impedância para movimentação 

entre zonas de origem i e j (tij, conforme Equação 4). 

𝑞𝑖𝑗 = 𝑓(𝑃𝑖, 𝐴𝑗, 𝑓(𝑡𝑖𝑗)) Equação 3 

𝑓(𝑡𝑖𝑗) = 𝑎. 𝑡𝑖𝑗
𝑏 . 𝑒𝑐.𝑡𝑖𝑗 Equação 4 

𝑞𝑖𝑗 =
𝑃𝑖 . 𝐴𝑗

𝑓(𝑡𝑖𝑗)
 Equação 5 

 

A função de impedância entre os pares OD envolve o tempo de deslocamento 

e os parâmetros a, b e c (definidos como a = 1, b = 1 e c = -0,005). Assim, o volume 

relacionado a cada par OD é resultado da multiplicação dos valores de produção da 

origem e atração do destino, dividido pela respectiva impedância. A matriz obtida neste 

processo é chamada de matriz semente, sendo o ponto de partida para o ajuste do 

modelo aos volumes observados. O processo de distribuição das viagens foi conduzido 

dentro do software EMME®, resultando na matriz semente utilizada no processo de 

alocação. 
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1.1.2.6.3 ALOCAÇÃO DE VIAGENS 

O processo de alocação consiste principalmente na determinação dos 

caminhos eleitos, através das opções estabelecidas na rede, para o trajeto entre pares 

de zonas de origem e destino. Esse processo define as ligações que receberão o volume 

de tráfego existente entre as zonas.  

As matrizes-semente de viagens são alocadas à rede de simulação através de 

processos computacionais, considerando o modelo de equilíbrio do usuário. O processo 

de alocação é realizado várias vezes, de forma a atualizar os tempos de percurso entre 

zonas, o que, por sua vez, interfere no cálculo da impedância utilizada no processo de 

distribuição de viagens. O processo é encerrado quando a rede atinge o equilíbrio, ou 

seja, a variação nos volumes é inferior ao limite. 

O impacto do congestionamento define a complexidade e aplicabilidade dos 

métodos de alocação de tráfego escolhidos. Quanto maior o congestionamento (ou, em 

outros termos, o nível de aproximação ao limite da capacidade do sistema de 

transporte), maiores os tempos de viagem. Essa correlação é ainda mais importante em 

horários de pico. 

1.1.2.7 CALIBRAÇÃO DO MODELO DE ALOCAÇÃO 

Para a obtenção de uma representação dos fluxos de veículos no município de 

Canoinhas, foi realizado um processo em que são primeiramente estimadas as viagens 

entre as diferentes zonas do município através de dados secundários coletados e depois 

realizado um ajuste a partir de dados de contagens volumétricas coletados em campo. 

A partir da matriz semente gerada ao final da distribuição de viagens entre as 

zonas, é iniciado um processo de calibração do modelo, que envolve a comparação e 

ajuste com contagens volumétricas de veículos realizadas em diversos pontos da cidade, 

realizado através do software utilizado no projeto, o EMME®.  

A calibração é um processo que objetiva a definição dos parâmetros que 

representem adequadamente a situação observada. Visa, portanto, a aderência entre 
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os resultados exibidos no modelo e os observados nas contagens volumétricas, 

mantendo ao máximo o padrão de viagens calculado a partir da matriz semente. A rede 

de validação contou com 19 pontos de pesquisas com contagens classificadas, sendo 

que, além dos fluxos, a alocação gera tempos de viagem e velocidades. A matriz 

resultante, elaborada a partir do processo de distribuição de viagens e devidamente 

calibrada, é ilustrada na Figura 6. 
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Figura 6: Origens e destinos transporte privado individual por zonas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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O total de viagens obtidas através da construção e calibração do modelo de 

tráfego para a hora pico tarde é de 8.795 viagens na hora de maior demanda do sistema. 

 RESULTADOS MACROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO 

Com o modelo devidamente calibrado, representando de maneira adequada a 

situação real descrita através das pesquisas de campo realizadas, puderam ser avaliados 

os primeiros resultados, expressos tanto em matrizes origem-destino como sob a forma 

de carregamentos na rede, possibilitando observar o fluxo de veículos nas vias urbanas. 

Para verificação da adequabilidade, a análise da aderência é realizada por 

regressão linear, utilizando-se a correlação entre os valores alocados e os valores 

obtidos nas contagens em campo. Os valores são plotados em um gráfico e a regressão 

é estimada, sendo que quanto maior o valor de R2, menor o valor do erro médio, ou seja, 

maior é a aderência. Para um processo de modelagem adequado, buscam-se valores de 

R2 maiores do que 0,85 e do erro médio menores do que 10%, o que significa uma boa 

representação da realidade de operação do sistema. Para a rede modelada para 

Canoinhas, o valor de R2 foi de 0,86 e do erro médio de 8,03%, o que nos indica que a 

aderência foi compatível com as necessidades do processo de simulação. A Figura 7 

ilustra essa condição.  
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Figura 7: Análise da aderência do modelo por regressão linear 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

1.1.1.1. Análise da Demanda de Tráfego na Área de Estudo. 

Com base no modelo de demandas definido para a rede viária de Canoinhas, é 

possível determinar indicadores de desempenho para avaliação operacional deste 

sistema viário. 

Para estudos desta natureza, o indicador de desempenho que melhor 

representa o sistema viário é o grau de saturação. O grau de saturação é a relação entre 

o volume de tráfego que demanda a via e a sua capacidade máxima, conforme a Equação 

6. 
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𝑆𝐴𝑇 =
𝑉𝑖

𝐶𝑖
 Equação 6 

Onde, 
𝑆𝐴𝑇, 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 

𝑉𝑖, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑖 

𝐶𝑖, 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑖 

 
O grau de saturação varia entre 0 e 1 e, quanto maior seu valor, mais saturado 

se encontra o link, ou seja, maior o nível de congestionamento. Para o presente estudo, 

a saturação foi dividida em intervalos para facilitar a análise gráfica dos resultados. Os 

intervalos definidos foram os ilustrados na Tabela 6. 

Tabela 6: Intervalos de saturação utilizados na análise do sistema viário 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

A alocação das viagens de veículos privados resulta em um mapa com a 

localização dos volumes de tráfego na rede, apresentado na Figura 8, sendo possível 

verificar que as vias que concentram o maior volume de tráfego são as ruas Cel. 

Albuquerque, Vidal Ramos, Francisco de Paula, Getúlio Vargas, Caetanos Costa, Barão 

do Rio Branco e Av. dos Expedicionários.  

As figuras a seguir ilustram o comportamento do tráfego no município, com um 

especial destaque à região central, que contempla as vias citadas acima. 

 

 

Intervalo Saturação Classificação

1 0 > SAT > 0,30 A

2 0,30 > SAT > 0,40 B

3 0,40 > SAT > 0,60 C

4 0,60 > SAT > 0,80 D

5 0,80 > SAT > 1,00 E

6 SAT > 1,00 F
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Figura 8: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 9: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, na região central. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 10: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 11: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, com destaque para a área central 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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O modelo aponta que o sistema viário de Canoinhas suporta a demanda atual 

de tráfego, pois apresenta em parcela considerável de vias os índices de saturação A, B 

e C.  

Não foi verificada a presença de vias com índice de saturação E ou F, o que 

indica que o município apresenta estoque na capacidade viária. Porém, durante o 

processo de levantamento de dados, visitas em campo e reuniões técnicas, foi 

observado que a percepção do usuário é de que o sistema possui menos condições de 

capacidade do que o resultado do estudo apresentou. Neste sentido, cabe ressaltar que 

o usuário estabelece uma relação de comparação entre as diferentes vias do município, 

podendo gerar a impressão para o usuário de que alguns trechos e intersecções estão 

em estado crítico.  

Para avaliar o sistema de forma operacional, foi realizada a microssimulação de 

tráfego dos pontos de maior demanda do município, sendo que este método apresentou 

resultados quanto ao tempo de espera do usuário e atrasos.  

Além da saturação e do volume de tráfego, é possível obter dados operacionais 

do sistema viário de tráfego, compreendendo: 

• tempo total de viagem dos usuários; 

• tempo médio de viagem dos usuários; 

• tempo máximo de viagem dos usuários; 

• distância total percorrida pelos veículos; 

• velocidade média. 

Estes parâmetros devem ser utilizados para a avaliação do benefício da 

implantação de ações e intervenções e na análise de impactos das ações de ganhos de 

tempo e velocidade. Os resultados da microssimulação serão expostos posteriormente, 

em item específico. 
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Tabela 7: Dados operacionais do sistema viário de tráfego para o cenário atual do município de Canoinhas. 

Parâmetro Dados Operacionais Unidade 

Demanda Hora Pico Tarde 8795 viagens 

Tempo total de viagens  20.231 min. 

Tempo médio de viagens 8,09 min. 

Tempo máximo de viagem  57,39 min. 

Distância Total Percorrida 36.328,21 km 

Velocidade Média 30,95 km/h 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 DEMANDAS FUTURAS DE TRÁFEGO 

O cálculo da evolução da demanda do sistema viário consistiu na projeção da 

demanda atual do sistema, 2019, para os anos de 2024, 2029 e 2034, que são 

respectivamente os cenários para o município de Canoinhas em cinco, dez e quinze 

anos. A projeção do acréscimo do volume de tráfego é realizada considerando a 

evolução dos aspectos sócio econômicos do município. 

A seguir, na Tabela 8, estão os dados da evolução populacional de Canoinhas 

para o período entre os anos de 1991, 2000 e 2010, resultados de pesquisas censo, além 

da estimativa para o ano de 2018, ilustradas no Gráfico 2  

Tabela 8: Dados de população de Canoinhas 

Ano População 
Taxa de Crescimento 
Populacional (a.a.) 

1991 55.229 - 

2000 51.631 -0,746% 

2010 52.765 0,217% 

2018 (estimada) 54.319 0,363% 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Gráfico 2: Evolução anual da população de Canoinhas

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

A partir dos dados apresentados no Gráfico 2, pode-se verificar uma redução 

na população do município entre 1991 e 2000, com retomada no período de 2000 a 

2010, com taxa de crescimento de 0,217% ao ano. Há uma estimativa para a população 

de 2019 que indica uma taxa de crescimento para o período de 0,307%. Este último 

valor, por se referir a um período mais recente, será utilizado como valor de referência 

para previsões de crescimento populacional para os anos de 2024, 2029 e 2034. 

O padrão de mobilidade para o município de Canoinhas é voltado para o 

automóvel, de maneira similar aos perfis do estado de Santa Catarina e do Brasil. Este 

fato é corroborado pelo dado de evolução da frota de automóveis no município de 

Canoinhas, que apresentou um crescimento de frota da ordem de 5,4% a.a entre 2009 

e 2018. Pressupõe-se que este aumento significativo esteja relacionado a políticas 

públicas que proporcionaram facilidades na obtenção do crédito para a aquisição de 

automóveis. Estas e outras informações correlatas foram apresentadas em documento 

prévio (Relatório 02 – Diagnóstico). 
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Tabela 9: Frota do município de Canoinhas entre 2009 e 2018. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

A projeção do acréscimo do volume de tráfego é realizada com a aplicação do 

Método Fator de Crescimento (DNIT, 2006), onde se define um coeficiente que 

multiplicado afere-se o valor de tráfego futuro. 

𝑇𝑓 = 𝐹𝐶 × 𝑇𝐴 

Onde: 

𝑇𝑓 = tráfego futuro em determinado ano, 

𝑇𝑎 = tráfego atual em determinado ano, 

𝐹𝑐 = fator de crescimento correspondente ao intervalo de tempo, em 

anos; 

O fator de crescimento é calculado considerando a evolução dos aspectos 

socioeconômicos do município de Canoinhas. Deste modo, para obtenção da taxa de 

crescimento de tráfego na região, considerou-se a média das taxas de crescimento para 

população e frota. O que resulta em uma taxa de crescimento médio de 2,988% ao ano. 

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
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Tabela 10 - Cálculo do fator de crescimento. 

 
Fonte: IBGE, Censos 2000 e 2010; DENATRAN, Dados de frota entre 2009 e 2018. 

 

Esta taxa será aplicada a todos os cenários futuros de análise de capacidade 

viária. É importante ressaltar que esta taxa é extremamente conservadora, uma vez que 

é a relação da média observada no passado e não considera a tendência de queda das 

taxas, devido à recente crise econômica do país. 

 PROGNÓSTICO PARA 5, 10 E 15 ANOS 

Aplicando-se o fator de crescimento à matriz de viagens, obtida a partir do 

modelo devidamente calibrado, pode ser avaliado o comportamento do sistema viário 

com a evolução da demanda futura, sob a forma do carregamento da rede, em que é 

possível observar o fluxo de veículos nas vias urbanas. 

 

• Análise da Demanda de Tráfego Futura na Área de Estudo 

Como apresentado para as demandas atuais, são definidos indicadores de 

desempenho para avaliação operacional do sistema viário em relação à demanda futura. 

Deste modo, são apresentados para os anos de 2024, 2029 e 2034, 

respectivamente 5, 10 e 15 anos, o carregamento da rede viária e o grau de saturação. 

Estes parâmetros de análise foram configurados no modelo, produzindo os 

resultados mostrados nas figuras a seguir. 

 

Variável 1999 2000 2010 2018 Taxa Anual

55.229 51.631 52.765 54.319

-0,746% 0,217% 0,363% 0,363%

24.900 38.540

5,612% 5,612%

2,988%Taxa de Crescimento Médio

População

Frota
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Figura 12: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, para o ano de 2024. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 13: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, na região central, para o ano de 2024. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 



 
 

 

                
 

P á g i n a  | 55 
                                                           

Figura 14: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, para o ano de 2024. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 15: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, com destaque para a área central, para o ano de 2024. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 16: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, para o ano de 2029. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 17: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, na região central, para o ano de 2029. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 18: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, para o ano de 2029. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 19: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, com destaque para a área central, para o ano de 2029. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 20: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, para o ano de 2034. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 21: Panorama geral da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, na região central, para o ano de 2034. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 22: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, para o ano de 2034. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 23: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede de simulação do município de Canoinhas, com destaque para a área central, para o ano de 2034. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Além da saturação e do volume de tráfego, é possível obter dados operacionais 

do sistema viário de tráfego, dentre estes dados compreende-se: 

• tempo total de viagem dos usuários; 

• tempo médio de viagem dos usuários; 

• tempo máximo de viagem dos usuários; 

• distância total percorrida pelos veículos; 

• velocidade média. 

Estes parâmetros devem ser utilizados para a avaliação do benefício da 

implantação de ações, intervenções e na análise de impactos das ações com ganhos de 

tempo e velocidade. 

Tabela 11: Dados operacionais do sistema viário de tráfego para o cenário atual, 5, 10 e 15 anos do município de 
Canoinhas. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 MICROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO 

A microssimulação de tráfego é uma ferramenta que possibilita a análise 

detalhada das intervenções propostas para um sistema em interseções críticas 

previamente selecionadas. Os parâmetros de avaliação resultantes são a capacidade 

viária e o nível de serviço. 

Para obtenção destes resultados, são desenvolvidos modelos de simulação que 

representam a operação atual do sistema e que possibilitam a verificação da eficiência 

das alternativas propostas para o município. 

1.1.6.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE CAPACIDADE VIÁRIA E NÍVEL DE SERVIÇO. 

A capacidade viária é expressa pelo número máximo de veículos que pode 

passar por uma determinada faixa de tráfego ou trecho de via durante um período sob 

Atual - 2019 5 Anos - 2024 10 Anos - 2029 15 Anos - 2034

Demanda Hora Pico Tarde viagens 8.795 10.190 11.806 13.678

Tempo total de v iagens min. 20.231,00 20.234,70 20.240,00 20.251,00

Tempo médio de v iagens min. 8,093 8,094 8,096 8,101

Tempo máximo de v iagem min. 57,399 57,400 57,402 57,405

Distância Total Percorrida km 36.328,21 42.086,65 48.757,62 56.441,76

Velocidade Média km/h 30,95 30,95 30,95 30,94

Parâmetro Unidade
Dados Operacionais
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as condições da via e do trânsito. A determinação da capacidade quantifica o grau de 

suficiência para acomodar os volumes de trânsito existentes e previstos, permitindo 

análises que asseguram o escoamento do volume em condições aceitáveis.  

Para análise pela capacidade, é empregado o método ICU 2003 - Intersection 

Capacity Utilization, que utiliza a classificação emoito níveis de serviço, designados pelas 

oito primeiras letras do alfabeto. O nível A corresponde à melhor condição de operação 

e no outro extremo o nível H corresponde à condição de congestionamento completo. 

Porém, a capacidade por si só não é capaz de representar totalmente as 

condições de utilização da via pelos usuários, pois refere-se somente ao número de 

veículos que podem circular em um dado período de tempo. Outros fatores de utilização 

como: velocidade e tempo de percurso, facilidade de manobras, conforto, custos de 

operação, dentre outros, devem ser também avaliados.  

Neste sentido, foi introduzido pelo Highway Capacity Manual - HCM o conceito 

de Nível de Serviço, que avalia o grau de eficiência de uma via desde um volume de 

tráfego nulo até o volume máximo ou capacidade da via. De acordo com o manual da 

edição HCM 2000, as vias são classificadas em seis níveis de serviço, designadas pelas 

seis primeiras letras do alfabeto. O nível A corresponde à melhor condição de operação 

e, no outro extremo, o nível F corresponde à condição de congestionamento completo. 

Como os dois métodos estão inter-relacionados, uma vez que caracterizam o 

mesmo volume de tráfego sobre a mesma condição viária, pode-se aplicar a correlação 

entre os dois métodos, conforme Tabela 12. 

Tabela 12: Correlação entre os métodos ICU2003 e HCM2000. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

ICU Nível de Serviço ICU Nível de Serviço HCM

0 à 55% A A

>55% à 64% B B

>64% à 73% C C

>73% à 82% D D

>82% à 91% E E

>91% à 100% F

>100% à 109% G

>109% H

F
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Cabe ressaltar também que o nível de serviço ICU não deve ser confundido com 

o nível de serviço HCM, pois estes utilizam parâmetros distintos para análise de 

desempenho de um cruzamento. O NS ICU reporta sobre a quantidade de reserva ou o 

déficit de capacidade, enquanto o NS HCM, por sua vez, reporta sobre o atraso médio 

experimentado pelos motoristas. 

A demonstração dos dois métodos tem como objetivo apresentar um 

diagnóstico mais preciso dos cruzamentos analisados, uma vez que estes métodos 

possuem variáveis diferentes de avaliação. 

Os níveis de serviço (NS) são divididos entre: 

• NS A, ICU≤ 55%: o cruzamento não tem congestionamentos. A duração do ciclo de 80 

segundos ou menos vai mover o tráfego de forma eficiente. Todo o tráfego deve ser 

atendido no primeiro ciclo. Flutuações de tráfego, os acidentes e os bloqueios de pista 

podem gerar um congestionamento mínimo. Esta intersecção pode acomodar até 40% 

mais tráfego em todos os movimentos. 

• NS B, 55%<ICU≤64%: o cruzamento tem muito poucos congestionamentos. Quase 

todo o tráfego será atendido no primeiro ciclo. A duração do ciclo de 90 segundos ou 

menos vai mover o tráfego de forma eficiente. Flutuações de tráfego, os acidentes e 

os bloqueios de pista podem gerar um congestionamento mínimo. Esta intersecção 

pode acomodar até 30% mais tráfego em todos os movimentos 

• NS C, 64%<ICU≤73%: o cruzamento não tem grandes congestionamentos. A maioria 

do tráfego deve ser atendida no primeiro ciclo. A duração do ciclo de 100 segundos ou 

menos vai mover o tráfego de forma eficiente. Flutuações de tráfego, os acidentes e 

os bloqueios de pista podem causar algum congestionamento. Esta intersecção pode 

acomodar até mais 20% do tráfego em todos os movimentos. 

• NS D, 73%<ICU≤82%: a interseção normalmente não tem congestionamentos. A 

maioria do tráfego deve ser atendida no primeiro ciclo. A duração do ciclo de 110 

segundos ou menos vai mover o tráfego de forma eficiente. Flutuações de tráfego, os 

acidentes e os bloqueios de pista podem causar congestionamento significativo. Esta 

intersecção pode acomodar até 10% mais tráfego em todos os movimentos. 

• NS E, 82%<ICU≤91%: a interseção está à beira das condições de congestionamento. 

Muitos veículos não são atendidos no primeiro ciclo. A duração do ciclo de 120 

segundos é obrigatória para mover todo o tráfego. Flutuações de tráfego mínimas, 
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acidentes e bloqueios de pista podem causar congestionamentos significativos. Este 

cruzamento tem capacidade de reserva menor que 10% disponível. 

• NS F, 91%<ICU≤100%: a interseção está acima da capacidade e, provavelmente, os 

períodos de congestionamento estão entre 15 a 60 minutos por dia. Filas residuais no 

final do verde são comuns. A duração do ciclo de mais de 120 segundos é obrigatória 

para mover todo o tráfego. Flutuações de tráfego mínimas, acidentes e bloqueios de 

pista podem causar o aumento dos congestionamentos. 

• NS G, 100%<ICU≤109%: o cruzamento está 10% a 20% acima da capacidade e, 

provavelmente, os períodos de congestionamento estão entre 60 a 120 minutos por 

dia. Longas filas são comuns. A duração do ciclo de mais de 120 segundos é obrigatória 

para mover todo o tráfego. Os motoristas podem escolher rotas alternativas, se elas 

existem, ou fazerem menos viagens durante o horário de pico. 

• NS H, 109%<ICU: o cruzamento está 20% acima da capacidade e pode passar por 

períodos de congestionamento de mais de 120 minutos por dia. Longas filas são 

comuns. A duração do ciclo de mais de 120 segundos é obrigatória para mover todo o 

tráfego. Os motoristas podem escolher rotas alternativas, se elas existem, ou fazerem 

menos viagens durante o horário de pico. 

A metodologia do HCM avalia o nível de serviço para cada aproximação das 

interseções em função da demora causada pelos dispositivos de controle. Os valores de 

demora por veículo são obtidos através de microssimulação de tráfego. Nas tabelas a 

seguir, estão apresentadas as classificações utilizadas por nível de serviço para as 

interseções com semaforização e sem semaforização. 

Tabela 13: Nível de serviço para interseção semaforizada - Método HCM 2000 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Nível de 

serviço

Demora 

(s/veh)

A ≤10

B >10-20

C >20-35

D >35-55

E >55-80

F >80
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Tabela 14: Nível de serviço para interseção não semaforizada - Método HCM 2000 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

1.1.6.2 REDE DE SIMULAÇÃO 

A microssimulação de tráfego consiste na construção de um modelo 

representativo do tráfego da região de estudo, sendo que esses modelos têm como base 

as pesquisas de contagem volumétrica e os dados físicos e operacionais das interseções 

pesquisadas. 

Para a construção da rede de microssimulação, são adotados alguns 

parâmetros de calibração. Estes parâmetros estão descritos a seguir: 

• Extensão dos links: o desenho da rede é georeferenciado e, devido ao seu grau de 

detalhamento, a extensão dos links é um atributo natural, já calculado e associado a 

cada trecho. 

• Velocidade de fluxo livre: para as velocidades das vias é adotada velocidade máxima 

permitida, conforme sinalização no local.  

• Número de faixas: o número de faixas de tráfego adotadas nas vias foi coletado 

diretamente em campo. São consideradas somente as faixas úteis, sendo excluídas as 

faixas ocupadas por estacionamentos, pontos de ônibus muito próximos a interseções 

e pontos de carga e descarga. Deve-se ressaltar que é considerado o número de faixas 

devidamente sinalizadas. 

• Tempo de Ciclos Semafóricos: são adotados os tempos semafóricos, incluindo os 

tempos de verde, amarelo e vermelho, fornecidos pelo município nas fichas de 

programação de cada interseção. 

Nível de 

serviço

Demora 

(s/veh)

A 0-10

B >10-15

C >15-25

D >25-35

E >35-50

F >50
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• Unidade de carro de passeio – UCP: vias de características geométricas idênticas 

podem apresentar diferentes capacidades, pois são influenciadas também pela 

composição do tráfego que as utiliza. Para os estudos de capacidade, os vários tipos 

de veículos foram representados em unidade de carros de passeio - UCP, ou seja, 

número equivalente de carros de passeio que exercem os mesmos efeitos na 

capacidade da via que o veículo referido. 

Dos 19 pontos pesquisados, destacam-se os mais carregados durante a hora 

pico, sendo que a soma dos 10 pontos mais carregados representa 63,1% de todo 

volume pesquisado, como mostra a Tabela 15. 

Tabela 15: Pontos com maior volume de veículos pesquisados 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

É possível observar que, dos 10 pontos de maior carregamento, oito deles se 

encontram no perímetro central pesquisado. Este resultado era esperado devido aos 

aspectos de motorização e oferta de estacionamentos na área central, além da 

concentração da oferta de serviços e comércio, além da existência de maior número de 

postos de trabalho no centro. 

No entanto, os dois pontos mais carregados se encontram fora da área central, 

um na av. Rubens Ribeiro da Silva, o Ponto 03 (interseção da avenida com a BR-280) e 

outro, o Ponto 08 na interseção desta mesma avenida com a rua São José. Estes pontos, 

Pontos Localização UCP % do Total Acumulado

003 Av. Rubens Ribeiro da Silva x Rodovia 1.696 7,4% 7,4%

008 Rua Caetano Costa x Rua São José 1.597 7,0% 14,5%

009 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Eugênio de Souza 1.512 6,6% 21,1%

007 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Getúlio Vargas 1.487 6,5% 27,6%

004 Rua Barão do Rio Branco x Rua Vidal Ramos x Rua Duque de Caxias 1.485 6,5% 34,2%

011 Rua Getúlio Vargas x Rua Cel. Albuquerque 1.399 6,1% 40,3%

013 Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Caetano Costa 1.381 6,1% 46,4%

014 Rua Vidal Ramos x Rua Eugênio de Souza 1.330 5,8% 52,2%

022 Rua Felipe Schmidt x Rua Vidal Ramos 1.288 5,7% 57,9%

005 Rua Barão do Rio Branco x Rua Major Vieira 1.194 5,2% 63,1%

002 Av. Expedicionários x Rua Jacob Scheuer 1.152 5,1% 68,2%

015 Rua Emílio Scholtz x Rua Roberto Elke 1.136 5,0% 73,2%

012 Estr. Dona Francisca x R. Ver. Moisés Damasco x R. Reinoldo Hubner 1.110 4,9% 78,1%

010 Av. Expedicionários x Rua Adolfo Bading x Rua José L. Vieira 1.103 4,8% 82,9%

016 Rua Barão do Rio Branco x Rua Frei Menandro Kamps 983 4,3% 87,2%

001 Rua Cel. Albuquerque (Ponte Três Barras) 773 3,4% 90,6%

020 Rua Felipe Schmidt x Rua Francisco de Paula Pereira 763 3,4% 94,0%

021 Rua Felipe Schmidt x Rua Major Vieira 705 3,1% 97,1%

006 Rua Duque de Caxias x Rua Cidade de Jaú 668 2,9% 100,0%
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juntos, representam cerca de 15% da demanda da hora-pico pesquisada, uma vez que 

este eixo com alta demanda representa o acesso de automóveis à cidade e ao centro de 

Canoinhas, causando a convergência do tráfego nestas interseções.  

A seguir, serão apresentados os dados operacionais de cada interseção 

pesquisada.  

1.1.6.3 RESULTADO POR INTERSEÇÃO 

Apresentamos a seguir o resultado da microssimulação para cada interseção, 

pela metodologia HCM - Highway Capacity Manual e ICU - Intersection Capacity 

Utilization. 

A apresentação dos volumes, fatores hora pico e a porcentagem de veículos 

pesados é detalhada para cada movimento de cada ponto. Para tanto, é utilizada a 

nomenclatura apresentada a seguir. 

Figura 24: Nomenclatura de movimentos para análise de microssimulação de tráfego 

 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.1 INTERSECÇÃO 001 - rua Cel. Albuquerque (ponte Três Barras) 

Intersecção não semaforizada, constituída de três aproximações com um total 

de quatro movimentos. 

N North

S South

W West

E East

B Bound

T Trough

R Right

L Left
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Figura 25: Intersecção 001 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Figura 26: Simulação do cenário atual para a Intersecção 001 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 16: Intersecção 001-101 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

1.1.6.3.2 INTERSECÇÃO 002 - av. Expedicionários x rua Jacob Scheuer 

Intersecção com rotatória constituída de cinco aproximações com um total de 

dezenove movimentos (fluxos). 

Figura 27: Intersecção 002 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 28: Simulação do cenário atual para a Intersecção 002 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Tabela 17: Intersecção 002–201 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

1.1.6.3.3 INTERSECÇÃO 003 - av. Rubens Ribeiro da Silva x rodovia 

Intersecção com rotatória constituída de quatro aproximações com um total de 

doze movimentos (fluxos). 
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Figura 29: Intersecção 003 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Figura 30: Simulação do cenário atual para a Intersecção 003 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 18: Intersecção 003–301 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

1.1.6.3.4 INTERSECÇÃO 004 - ruas Barão do Rio Branco x Vidal Ramos x Duque de Caxias 

Intersecção não semaforizada constituída de duas aproximações com um total 

de cinco movimentos (fluxos). 

 

Figura 31: Intersecção 004 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 32: Simulação do cenário atual para a Intersecção 004 

  
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 19: Intersecção 004–401 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.5 INTERSECÇÃO 005 - rua Barão do Rio Branco x rua Major Vieira 

Intersecção não semaforizada, constituída de três aproximações com um total 

de cinco movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 196 687 263 236 56 HCM Atraso Médio 64,8

Atraso (s/lane group)* 3,6 0,0 0,0 322,1 HCM Nível de Serviço F

Nível de Serviço HCM A A A F ICU - Capacidade Utilizada 55,6%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde

 

1,7

A

→

2019 - 

Cenário 

Atual

→

322,1

F



004 - 401

004 - 401
Cenário
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Figura 33: Intersecção 005 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 34: Simulação do cenário atual para a Intersecção 005 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 20: Intersecção 005–501 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.6 INTERSECÇÃO 006 - rua Duque de Caxias x rua Cidade de Jaú 

Intersecção com rotatória constituída de três aproximações com um total de 

seis movimentos (fluxos). 

Figura 35: Intersecção 006 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 609 134 43 154 208 HCM Atraso Médio 13,6

Atraso (s/lane group)* 0,0 0,0 12,3 17,0 67,3 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM A A B C F ICU - Capacidade Utilizada 43,0%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde

→→

0

A

005 - 501
005 - 501

Cenário

2019 - 

Cenário 

Atual

 

44,9

E

12,3

B
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Figura 36: Simulação do cenário atual para a Intersecção 006 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 21: Intersecção 006–601 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.7 INTERSECÇÃO 007 - rua Francisco de Paula Pereira x rua Getúlio Vargas 

Intersecção semaforizada, constituída de três aproximações com um total de 

cinco movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 125 26 129 104 37 226 HCM Atraso Médio 7,0

Atraso (s/lane group)* 5,9 6,8 HCM Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM A A ICU - Capacidade Utilizada 45,6%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

006 - 601
006 - 601

Cenário

2019 - 

Cenário 

Atual

A

5,9

 

7,8

A

→

Resultados HCM - P ico Tarde

7,8

A



6,8

A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

→
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Figura 37: Intersecção 007 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 38: Simulação do cenário atual para a Intersecção 007 

  
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 22: Intersecção 007–701 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.8 INTERSECÇÃO 008 - rua Caetano Costa x rua São José 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total 

de seis movimentos (fluxos). 

Figura 39: Intersecção 008 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 189 455 235 270 175 HCM Atraso Médio 12,1

Atraso (s/lane group)* 4,4 13,1 12,9 14,0 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM A B B B ICU - Capacidade Utilizada 50,6%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

007 - 701
Cenário



2019 - 

Cenário 

Atual

B

12,9

→

10,2

B



14,0

B

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno



007 - 701

→

Resultados HCM - P ico Tarde
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Figura 40: Simulação do cenário atual para a Intersecção 008 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 23: Intersecção 008-801 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.9 INTERSECÇÃO 009 - rua Francisco de Paula Pereira x rua Eugênio de Souza 

Intersecção semaforizada intermitente constituída de três aproximações com 

um total de quatro movimentos (fluxos). Possui equipamento, porém o mesmo 

encontra-se em funcionamento intermitente. 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 5 180 488 25 191 498 HCM Atraso Médio 28,1

Atraso (s/lane group)* 0,4 71,9 0,0 HCM Nível de Serviço D

Nível de Serviço HCM A F A ICU - Capacidade Utilizada 67,9%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço C

Nível de Serviço HCM

71,9

2019 - 

Cenário 

Atual

F

0,4

A

0,0

A

008 - 801
Cenário

↘ 

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

→ ↖

008 - 801

→

Resultados HCM - P ico Tarde
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Figura 41: Intersecção 009 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 42: Simulação do cenário atual para a Intersecção 009 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 24: Intersecção 009–901 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.10 INTERSECÇÃO 010 - av. Expedicionários x rua Adolfo Bading x rua José L. Vieira 

Intersecção semaforizada constituída de quatro aproximações com um total de 

12 movimentos (fluxos). 

Figura 43: Intersecção 010 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 231 383 311 239 HCM Atraso Médio 59,9

Atraso (s/lane group)* 309,6 9,4 0,0 HCM Nível de Serviço F

Nível de Serviço HCM F A A ICU - Capacidade Utilizada 42,7%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

0,0

A

4,9

A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

2019 - 

Cenário 

Atual 309,6

F

0,0

A

009 - 901
009 - 901

Cenário
→  →

Resultados HCM - P ico Tarde
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Figura 44: Simulação do cenário atual para a Intersecção 010 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 25: Intersecção 010–1001 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.11 INTERSECÇÃO 011 - rua Getúlio Vargas x rua Cel. Albuquerque 

Intersecção semaforizada, constituída de duas aproximações com um total de 

cinco movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 7 234 45 75 279 6 70 22 143 2 9 6 HCM Atraso Médio 10,3

Atraso (s/lane group)* 12,4 17,3 10,8 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM B B B ICU - Capacidade Utilizada 65,1%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço C

Nível de Serviço HCM

10,8

B



* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

2019 - 

Cenário 

Atual 17,3

B

12,4

B

8,3

A

010 - 1001

010 - 1001
Cenário

→ 

Resultados HCM - P ico Tarde

→

8,3

A
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Figura 45: Intersecção 011 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 46: Simulação do cenário atual para a Intersecção 011 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 26: Intersecção 011–1101 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.12 INTERSECÇÃO 012 - estr. Dona Francisca x r. Ver. Moisés Damasco x a. 

Reinoldo Hubner 

Intersecção com rotatória constituída de cinco aproximações com um total de 

19 movimentos (fluxos). 

 

Figura 47: Intersecção 012 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 246 328 234 55 25 HCM Atraso Médio 13,4

Atraso (s/lane group)* 14,4 13,6 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM B B ICU - Capacidade Utilizada 37,9%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM



* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

2019 - 

Cenário 

Atual 13,9

B

12,5

B

011 - 1101
011 - 1101

Cenário
→  →

Resultados HCM - P ico Tarde

12,5

B



 
 

 
 

P á g i n a  | 89 
 

Figura 48: Simulação do cenário atual para a Intersecção 012 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 27 - Intersecção 012–1201 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.13 INTERSECÇÃO 013 - rua Francisco de Paula Pereira x rua Caetano Costa 

Intersecção semaforizada constituída de duas aproximações com um total de 

quatro movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E D D2 E T D D2 E2 E T R 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 2 70 162 29 114 96 11 6 1 11 8 8 79 37 3 42 19 143 147 HCM Atraso Médio 13,7

Atraso (s/lane group)* 14,1 12,2 7,8 9,2 17,5 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM B B A A C ICU - Capacidade Utilizada 61,6%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM

7,8

A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

2019 - 

Cenário 

Atual 12,2

B

14,1

B

9,2

A

012 - 1201

012 - 1201
Cenário

→ ↗ ↙

17,5

Resultados HCM - P ico Tarde

C
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Figura 49: Intersecção 013 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 50: Simulação do cenário atual para a Intersecção 013 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 28: Intersecção 013–1301 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.14 INTERSECÇÃO 014 - rua Vidal Ramos x rua Eugênio de Souza 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total 

de sete movimentos (fluxos). 

Figura 51: Intersecção 014 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 505 137 291 338 HCM Atraso Médio 14,8

Atraso (s/lane group)* 15,3 14,3 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM B B ICU - Capacidade Utilizada 44,5%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM



Resultados HCM - P ico Tarde

14,3

B

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

013 - 1301

013 - 1301
Cenário



2019 - 

Cenário 

Atual 15,3

B

→  →
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Figura 52: Simulação do cenário atual para a Intersecção 014 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 29: Intersecção 014–1401 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.15 INTERSECÇÃO 015 – rua Rui Barbosa x rua Roberto Elke 

Intersecção não semaforizada constituída de quatro aproximações com um 

total de 12 movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 6 193 405 217 168 194 36 HCM Atraso Médio 84,8

Atraso (s/lane group)* 155,9 113,0 5,3 0,0 HCM Nível de Serviço F

Nível de Serviço HCM F F A A ICU - Capacidade Utilizada 52,7%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde



3,6

A

→

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

F

2019 - 

Cenário 

Atual 113,0

F

155,9

014 - 1401
014 - 1401

Cenário
→ 
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Figura 53: Intersecção 015 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 54: Simulação do cenário atual para a Intersecção 015 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

T3

T1

T2
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Tabela 30: Intersecção 015–1501 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.16 INTERSECÇÃO 016 - rua Barão do Rio Branco x rua Frei Menandro Kamps 

Intersecção não semaforizada constituída de quatro aproximações com um 

total de 12 movimentos (fluxos). 

Figura 55: Intersecção 016 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 17 369 16 15 310 7 56 50 42 30 34 47 HCM Atraso Médio 16,3

Atraso (s/lane group)* 0,8 1,0 71,5 31,0 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM A A F D ICU - Capacidade Utilizada 45,8%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde



71,5

F

→

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

A D

2019 - 

Cenário 

Atual 1,0

A

0,8 31,0

015 - 1501
015 - 1501

Cenário
→ 
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Figura 56: Simulação do cenário atual para a Intersecção 016 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 31: Intersecção 016–1601 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.17 INTERSECÇÃO 020 - rua Felipe Schmidt x rua Francisco de Paula Pereira 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total 

de sete movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 98 328 30 36 111 30 9 55 18 19 94 37 HCM Atraso Médio 32,7

Atraso (s/lane group)* 2,8 1,8 63,0 147,1 HCM Nível de Serviço D

Nível de Serviço HCM A A F F ICU - Capacidade Utilizada 51,5%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde



63,0

F

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

A F

2019 - 

Cenário 

Atual 1,8

A

2,8 147,1

016 - 1601
016 - 1601

Cenário
→  →
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Figura 57: Intersecção 020 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 58: Simulação do cenário atual para a Intersecção 020 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 32: Intersecção 020–2001 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.18 INTERSECÇÃO 021 - rua Felipe Schmidt x rua Major Vieira 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total 

de oito movimentos (fluxos). 

Figura 59: Intersecção 021 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 10 113 111 60 42 375 58 HCM Atraso Médio 13,1

Atraso (s/lane group)* 30,9 34,8 1,6 0,0 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM D D A A ICU - Capacidade Utilizada 34,3%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde



0,8

A

→

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

D

2019 - 

Cenário 

Atual 34,8

D

30,9

020 - 2001
020 - 2001

Cenário
→ 
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Figura 60: Simulação do cenário atual para a Intersecção 021 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Tabela 33: Intersecção 021–2101 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.19 INTERSECÇÃO 022 - rua Felipe Schmidt x rua Vidal Ramos 

Intersecção não semaforizada constituída de três aproximações com um total 

de sete movimentos (fluxos). 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 95 73 65 88 28 235 41 HCM Atraso Médio 10,2

Atraso (s/lane group)* 13,4 21,8 1,8 0,0 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM B C A A ICU - Capacidade Utilizada 36,3%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde



* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita

B A

2019 - 

Cenário 

Atual 21,8

C

13,4 0,9

021 - 2101
021 - 2101

Cenário
→  →
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Figura 61: Intersecção 022 – Fluxos 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 62: Simulação do cenário atual para a Intersecção 022 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 34: Intersecção 022–2201 - Resultado para os cenários pelo método HCM e ICU 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.1.6.3.20 RESULTADOS MÉDIOS POR INTERSECÇÃO 

O resultado médio por intersecção confirma que os principais conflitos de 

tráfego estão localizados nos pontos 03, 04, 09 e 14, correspondentes às interseções em 

áreas centrais da cidade, com exceção do ponto 03, principal interseção entre uma via 

urbana e a BR-280.  

Deste modo, para as próximas etapas do plano serão propostas interseções 

nestes eixos e proposição de novas rotas, com o objetivo de melhorar a capacidade de 

circulação destas vias. 

A Tabela 35 apresenta os resultados médios da microssimulação de tráfego por 

intersecção, através dos índices de nível de serviço HCM, que considera os atrasos por 

veículo por intersecção, e o nível de serviço ICU, que considera a capacidade viária em 

função do volume de tráfego. Os dois índices se complementam, apresentando 

resultados similares. 

Resumo Interseção

Aproximação Cenários

Movimento R E2 E T D E T D E2 E T D E2 E T D R E2 E T 2019 - Atual

Volume Hora Pico (VHP) 53 73 58 71 203 440 95 HCM Atraso Médio 32,3

Atraso (s/lane group)* 178,9 30,7 4,5 0,0 HCM Nível de Serviço D

Nível de Serviço HCM F D A A ICU - Capacidade Utilizada 45,3%

Atraso por Aproximação (s) ICU - Nível de Serviço A

Nível de Serviço HCM

Resultados HCM - P ico Tarde

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita

2019 - 

Cenário 

Atual 30,7

D

178,9

F

2,6

A

022 - 2201
022 - 2201

Cenário
→  →
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Tabela 35: Resultados médios de microssimulação de tráfego por intersecção. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

  

Pesq. Mod.

001 101 708 1,0 A 30,3% A

002 201 878 15,4 C 63,7% B

003 301 1489 28,4 D 86,0% E

004 401 1438 64,8 F 55,6% B

005 501 1148 13,6 B 43,0% A

006 601 647 7,0 A 45,6% A

007 701 1324 12,1 B 50,6% A

008 801 1387 28,1 D 67,9% C

009 901 1164 59,9 F 42,7% A

010 1001 898 10,3 B 65,1% C

011 1101 888 13,4 B 37,9% A

012 1201 988 13,7 B 61,6% B

013 1301 1271 14,8 B 44,5% A

014 1401 1219 84,8 F 52,7% A

015 1501 993 16,3 B 45,8% A

016 1601 865 32,7 D 51,5% A

020 2001 769 13,1 B 34,3% A

021 2101 625 10,2 B 36,3% A

022 2201 993 32,3 D 45,3% A

Capacidade 

Utilizada (%)

Nível de 

Serviço - ICU

Interseção
Volumes

Atrasos 

(s)

Nível de 

Serviço - HCM
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 MODELAGEM DE DIAGNÓSTICO DO TRANSPORTE PÚBLICO 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO  

 

O transporte coletivo de Canoinhas é constituído pelo transporte de 

passageiros por ônibus, não havendo legislação que trata de regulamentar este serviço 

na cidade. O sistema é operado pela empresa privada Coletivo Santa Cruz Ltda., a partir 

de contrato precário. De acordo com o website da empresa, os mesmos vêm operando 

o transporte urbano e intermunicipal de Canoinhas desde 1969. Em 2013, o então 

prefeito da cidade assinou um Ato Justificativo que mostrava a intenção do município 

em licitar o serviço, o que não veio a acontecer. 

O Sistema de Transporte Urbano de Canoinhas se caracteriza como um sistema 

de linhas radiais, onde o principal ponto de destino é a área central da cidade. Este 

sistema conta com oito linhas de ônibus de característica radial, comum em cidades de 

pequeno porte. A Tabela 36 mostra as linhas de ônibus existentes em Canoinhas.  

Tabela 36: Linhas Urbanas do transporte coletivo de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

As linhas do sistema de transporte coletivo de Canoinhas utilizam como 

referência operacional os pontos de ônibus, os itinerários e horários fixados e a praça 

Lauro Muller, como ponto de convergência das linhas urbanas da cidade. Desta forma, 

a referida praça funciona como um ponto de referência para os passageiros que buscam 

o centro da cidade, por motivos diversos. Nesse sentido, a praça assume o papel de um 

LINHAS URBANAS EM CANOINHAS-SC

ÁGUA VERDE

APARECIDA

COHAB I

COHAB I I

MARCÍLIO DIAS

JARDIM

VILA FUCK
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terminal a céu aberto, onde se concentram os serviços de transporte coletivo e, 

portanto, onde há grande movimentação de passageiros em todos os sentidos.  

Figura 63: Pontos de ônibus na praça Lauro Muller 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Em termos de infraestrutura física, a cidade ainda conta com 204 pontos de 

ônibus, distribuídos ao longo das linhas ônibus operantes, como mostra o Mapa 1: 

Pontos de ônibus com e sem abrigo.
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Mapa 1: Pontos de ônibus com e sem abrigo 
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De acordo com o Manual do BRT (2008), o espaçamento entre as paradas afeta 

a velocidade e a capacidade de um sistema, pois espaçamentos grandes entre paradas 

podem beneficiar a capacidade e a velocidade média do sistema, mas em contrapartida 

trazem desvantagens no tempo de caminhada dos usuários, que necessitam se deslocar 

mais para alcançar seu destino. Faz-se necessário, portanto, o equilíbrio entre essas 

duas variáveis. 

É habitual que os pontos de desembarques e embarques estejam localizados 

próximos de áreas da cidade consideradas de desejo de viagens, como centros com 

concentração de serviços, com escritórios, hospitais, escolas entre outros, sendo esta 

situação identificada também em Canoinhas. 

Como apresentado no Mapa 1: Pontos de ônibus com e sem abrigo há uma 

vasta cobertura com relação à quantidade e distribuição dos pontos de paradas, o que 

não garante, porém, que operacionalmente não haja casos pontuais de falta de 

cobertura e distribuição, situações que foram avaliadas e serão apresentadas na 

sequência. 

De acordo com a pesquisa de opinião sobre o serviço de transporte coletivo, 

74% das pessoas entrevistadas avaliaram a condição de conservação e conforto das 

paradas de ônibus entre “Excelente” e “Bom”, sendo que 25% avaliou em “Regular” e 

apenas 1% avaliou como “Muito ruim”. Isso mostra que, em termos de conforto, há uma 

satisfação razoável do usuário com o estado dos pontos de parada em Canoinhas.  

O sistema é operado a partir de cinco ônibus tipo convencional. A média de 

passageiros em um dia útil no sistema está em torno de 2.500, sendo que as linhas mais 

demandadas são as que atendem os bairros Água Verde, Jardim Esperança e Aparecida.  

A Tabela 37 mostra uma estimativa do Índice de Passageiros por Quilômetro – 

IPK, no sistema de Transporte de Canoinhas, a partir dos dados fornecidos pela empresa 

Coletivo Santa Cruz Ltda., que mostram a quantidade de passageiros que adentraram o 

sistema em cada dia do mês de junho de 2019.  
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Tabela 37: Demanda e IPK das linhas de transporte coletivo de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

É possível perceber que, no caso de Canoinhas, apesar das linhas trafegarem 

longas distâncias, a demanda corresponde aos itinerários fixados, fato refletido nos IPKs 

de cada linha, sendo todos eles acima de 1,0, com destaque para a linha Jardim 

Esperança e a linha Aparecida, com IPK acima de 3,0.  

1.2.1.1 ACESSIBILIDADE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

A acessibilidade ao sistema de Transporte Coletivo Urbano pode ser verificada 

de várias maneiras: fisicamente, através da cobertura espacial das linhas, verificando se 

estão atendidas as distâncias de máximas de caminhadas dos usuários para acessarem 

o sistema; temporal, através da regularidade e da frequência das linhas que atendem os 

usuários; e financeira, através da comparação do valor da tarifa e da abrangência das 

isenções com a renda média da população que utiliza o transporte coletivo. 

Em relação à acessibilidade física do sistema no meio urbano de Canoinhas,  

indicada pela cobertura espacial deste, utilizou-se uma faixa de 400 m ao redor do 

traçado das linhas para verificar a cobertura espacial do sistema e identificar possíveis 

falhas no atendimento.  

Diante disso, a Figura 64 apresenta a cobertura espacial do sistema de 

transporte coletivo de Canoinhas. 

 

Linha
Quilometragem 

(km)

Média 

Passageiros/Mês

Média 

Viagens/Mês

IPK 

estimado

ÁGUA VERDE 17,00 8.445 280 1,774

APARECIDA 12,60 11.650 280 3,302

COHAB I 9,90 4.896 280 1,766

COHAB I I 9,50 4.699 285 1,735

MARCÍLIO DIAS 24,40 7.940 250 1,302

JARDIM ESPERANÇA 5,70 5.270 280 3,302

VILA FUCK 10,30 2.930 110 2,586
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Figura 64: Cobertura espacial atual do sistema de transporte coletivo de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Pode-se observar pela Figura 64 que a cobertura espacial do sistema em área 

urbana é em geral satisfatória, no entanto indica uma falta de atendimento a uma 

porção dos bairros Alto da Tijuca, Campo D’Água Verde e Boa Vista. De acordo com a 

pesquisa de opinião realizada com os usuários do sistema, cerca de 96% avaliam a 

acessibilidade física ao transporte coletivo de Canoinhas entre “Regular” e “Bom”. Esta 

avaliação é realizada pelos usuários do sistema, o que pode distorcer a percepção de 

acessibilidade física, uma vez que a avaliação pode sofrer diferenças de acordo com as 

debilitações de cada pessoas em acessar o sistema.  

No que diz respeito à acessibilidade temporal ao sistema, a mesma consiste em 

verificar a frequência e o intervalo entre viagens, por linha, e se estes dados se 

encontram adequados aos padrões de qualidade de atendimento à população. Não há, 

na literatura da área, um valor ou percentual que seja usual ou padrão para a análise 

deste fator, pois este varia com a referência utilizada, ou seja, de acordo com padrões 

de comparação com cidade similares por parte dos usuários. 
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No caso de Canoinhas, as linhas operam em uma frequência horária, ou seja, 

estão programadas uma viagem para cada faixa horária do dia, usualmente começando 

às 6h e operando até as 20h, com ausência de atendimento na faixa horária das 10h e 

das 16h, em geral. Isso demonstra um sistema de atendimento irregular do ponto de 

vista da frequência, onde em certas horas do dia o sistema não oferece viagens. Apesar 

dessa realidade, os dados da pesquisa de opinião mostram uma avaliação de 69% dos 

entrevistados quanto ao tempo de espera entre ônibus da mesma linha como “Bom”, o 

que representa uma percepção do usuário em relação à frequência de atendimento. 

Outro meio de se verificar a acessibilidade ao sistema é relacionada ao valor da 

tarifa aplicada e suas isenções. O valor atual da tarifa foi estabelecido em R$ 2,90 pelo 

Decreto Municipal nº 189/2017. Quanto à política de gratuidades, foram encontradas 

três leis indicando a garantia de gratuidade para grupos específicos: i) pessoas com 

deficiência (Lei Municipal nº 3044/1999); idosos (Lei Orgânica do Município de 

Canoinhas – 2000), e pacientes portadores de câncer (Lei Municipal nº 3607/2003).  

Quanto à dinâmica de reajustes tarifários, os dados encontrados se referem ao 

início dos anos 2000 e mais recentemente a 2015 e 2017, sendo que, nesse sentido, a 

Tabela 38 mostra a evolução da tarifa de transporte coletivo em Canoinhas, assim como 

os decretos municipais respectivos de cada reajuste. Destaca-se que o intervalo entre 

2007 e 2014 não foi representado por falta de informações. 

Tabela 38: Evolução da tarifa de transporte coletivo de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Ano Tarifa Decreto

2000 0,80R$  074

2001 0,90R$  108

2002 1,00R$  127

2003 1,10R$  004

2003 1,25R$  112

2004 1,40R$  045

2006 1,50R$  056

2015 2,40R$  001

2017 2,90R$  189
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Apesar da falta de dados, pode-se estimar que existe em Canoinhas uma 

dinâmica anual de reajuste tarifário, em sua maioria justificado por estudos da empresa 

operadora, Coletivo Santa Cruz Ltda. Apesar de, em comparação com outras cidades do 

mesmo porte ou da mesma região, a tarifa de Canoinhas não representar um valor 

acima da média, devido às condições contratuais, deve-se atentar para os critérios de 

reajuste tarifário e para a regularidade jurídica destes reajustes.  

1.2.1.2 SÍNTESE 

Em geral, o sistema de transporte coletivo de Canoinhas corresponde a um 

sistema dentro dos padrões de cidades brasileiras de pequeno porte. Nesse sentido, os 

cinco veículos operantes acabam por suprir a demanda, que é atendida por uma oferta 

horária de viagens. A cobertura espacial acaba por atender boa parte do território 

urbano, com falhas esperadas, em bordas de bairro que apresentam algum tipo de 

expansão da ocupação urbana.   

Os dados coletados na pesquisa de opinião corroboram com o diagnóstico 

realizado neste item, que se resume em um sistema simples e enxuto mas que atende a 

média dos anseios dos passageiros, demonstrando, no entanto, espaço para inovações 

tecnológicas e ações de incentivo ao uso do Transporte Público Coletivo.  

Em termos legais, o serviço de transporte coletivo é operado por meio de 

contrato emergencial entre a operadora e a Prefeitura Municipal de Canoinhas, sendo 

que o fato de não haver um contrato constituído a partir de licitação pública, além de 

uma lei que regulamenta o serviço do ponto de vista da relação entre poder concedente 

e poder concessionário, demonstra uma irregularidade jurídica prejudicial tanto para a 

prefeitura quanto para a atual empresa operadora, Coletivo Santa Cruz Ltda. Nesse 

sentido, tanto a prefeitura perde poder de controle sobre a política de transporte 

coletivo no geral, quanto a operadora perde em segurança jurídica para novos 

investimentos, além de garantias de reequilíbrio econômico do contrato e até a duração 

deste mesmo.  
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 MODELAGEM DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE CANOINHAS 

O planejamento urbano e regional na área de transportes vem intensificando o 

uso de modelos computacionais devido à maior capacidade de cálculos e acessibilidade 

a softwares voltados ao desenvolvimento de simulações de cenários. 

De acordo com Brasil3 (2008), modelar é fazer uma representação simplificada 

dos sistemas do mundo real que permita projeções de condições futuras, entretanto 

Novaes4 (1982) acrescenta que o modelo deverá conter todos os principais elementos e 

relações existentes no sistema real e que sejam relevantes para o que se planeja criar 

no modelo, como apresentados a seguir. 

1.2.2.1 ELEMENTOS DO MODELO 

O nó é elemento mais simples do modelo, representado como um ponto, 

numerado para permitir sua identificação, sendo georreferenciados a partir de dados de 

latitude e longitude – estabelecendo suas coordenadas “x” e “y” específicas – que 

permitirão seu posicionamento no espaço. 

Estes nós são classificados usualmente em categorias, e quando associados a 

eixos de ligação (links) estabelecerão uma determinada finalidade a esse conjunto. Para 

exemplificar, se associado a um link que representa uma parte do sistema viário, o nó 

poderá ilustrar uma interseção e, juntos, definirão um eixo de deslocamento, uma 

poligonal do traçado viário. Através do conjunto destas, representa-se a rede viária 

modelada, por onde passarão as linhas do sistema de transporte, veículos ou pedestres 

(cada um destes compondo o modelo em subsistemas de elementos vetoriais). Os itens 

a seguir apresentam os tipos e funções dos elementos aplicados na modelagem do 

sistema de transporte de Canoinhas.  

 

 

 

3 BRASIL. Manual de BRT: guia de planejamento (Bus Rapid Transit Manual). Brasília: MC, ITDP, 2008. 
4 NOVAES, Antônio Galvão, Modelos em planejamento urbano, regional e de transportes. 
São Paulo, Edgard Blücher, 1982.  
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1.2.2.1.1 REDE VIÁRIA: NÓS E EIXOS DE LIGAÇÃO 

Os nós ditos “comuns” ou “regulares” são vértices formados entre os 

alinhamentos retos da tradução do eixo viário do sistema a ser representado, ou seja, a 

conexão dos eixos de ligações (links) que espelhará a infraestrutura de vias disponíveis 

do sistema. Nesta função, constituem as interseções e outros pontos relevantes da rede 

viária. 

Os nós carregam, no banco de dados, além das informações de 

georreferenciamento, a caracterização como pontos de parada de ônibus (e 

consequentemente, cobranças de tarifas de acesso ao sistema de transporte público, 

por exemplo). 

Foram representados 2.548 nós regulares no modelo computacional de 

transporte coletivo de Canoinhas, conforme ilustrado, Os links possuem dados tais como 

extensão, velocidades médias, sentido de fluxo (via indicação da sequência de nós, 

conforme mencionado acima), penalidades de tempo, entre outros. A partir deste 

conjunto de informações, é possível estabelecer funções que calculem, por exemplo, o 

tempo gasto para percorrer determinada seção de rodovia. Cada link, possui, portanto, 

um custo generalizado, atributo que combina vários dados e permite, durante o 

processo de alocação, comparação entre alternativas propiciadas ao usuário. Outros 

exemplos de dados aplicáveis a este nível são o número de faixas das vias, classificação 

hierárquica, quais conversões são permitidas, quais modais podem utilizá-la. As 

principais informações são detalhadas a seguir.  

Destes, uma ordem de 5% é indicada como parada de ônibus. Vale destacar que 

essa parada não é a expressão de um ponto de parada real do sistema, mas sim um 

ponto de acesso ao par de origem destino presente na matriz de mobilidade do sistema. 

As conexões entre os nós regulares, usualmente denominadas como links, 

representam as vias e são normalmente designadas por seus nós de início e fim, 

indicando, dessa maneira, o sentido de circulação daquele link.  

Para fins de simplificação da estrutura, o que acaba por viabilizar o processo de 

modelagem, são consideradas somente as vias onde há fluxo das linhas do transporte 
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coletivo e as principais vias de tráfego de veículos individuais; o modelo de Canoinhas 

totaliza 7.017 links representando seu sistema rodoviário, ilustrado na Figura 666. 

Os links possuem dados tais como extensão, velocidades médias, sentido de 

fluxo (via indicação da sequência de nós, conforme mencionado acima), penalidades de 

tempo, entre outros. A partir deste conjunto de informações, é possível estabelecer 

funções que calculem, por exemplo, o tempo gasto para percorrer determinada seção 

de rodovia. Cada link, possui, portanto, um custo generalizado, atributo que combina 

vários dados e permite, durante o processo de alocação, comparação entre alternativas 

propiciadas ao usuário. Outros exemplos de dados aplicáveis a este nível são o número 

de faixas das vias, classificação hierárquica, quais conversões são permitidas, quais 

modais podem utilizá-la. As principais informações são detalhadas a seguir.  

Figura 65: Nós representados no modelo computacional do transporte coletivo de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 66: Links representados no modelo computacional do transporte coletivo de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.2.2.1.2 SISTEMA DE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Em uma segunda camada do sistema a ser simulado, encontram-se as linhas de 

transporte coletivo disponíveis. Para representação destas, cada segmento de linhas de 

transporte coletivo está vinculado a um link e seus parâmetros podem ser atribuídos à 

linha como um todo (código, nome, tipo de veículo utilizado, intervalo entre viagens, 

velocidades, etc.) ou a determinado trecho (se há parada para embarque e 

desembarque ou não, a indicação de paradas finais e neste caso, se o desembarque dos 

passageiros é obrigatório, se existe algum fator de demora específico, etc.). 

Os atributos de cada segmento carregarão informações resultantes do 

processo de modelagem, como, por exemplo, os pontos onde houve 

embarque/desembarque de passageiros e o volume acumulado decorrente deste 

processo, bem como podem ser combinados (somados), para indicar características da 

linha como tempo necessário para completar uma viagem, o tempo de ciclo, o número 

de passageiros transportados, o volume máximo atingido (número máximo de 
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passageiros transportados concomitantemente) e mesmo a frota necessária para suprir 

o volume de passageiros transportados, entre outras opções. 

A representação das linhas do sistema de transporte público de Canoinhas 

toma como base sua atual operação, admitindo os itinerários disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal, referidos às linhas que operam na hora pico da manhã em 2019, 

entre as 07h15 e 08h15. 

Figura 67: Linhas atuais do transporte coletivo de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 
As características operacionais das linhas inclusas no modelo (em 

funcionamento no período representativo do modelo) são apresentadas a seguir na 

Tabela 39. 



 
 

 
 

P á g i n a  | 115 
 

Tabela 39: Dados operacionais atuais do sistema de transporte coletivo de Canoinhas 

Fonte: URBTECTM (2019) 

1.2.2.1.3 ZONAS, CENTRÓIDES E CONECTORES 

Admitindo este padrão matemático de representação dos elementos de 

infraestrutura e operação do sistema, é necessário expressar, de maneira similar, os 

usuários deste sistema. Assim, com esta finalidade, é estabelecido o zoneamento da 

região, com base nestas zonas, seus centróides e a ligação dos mesmos com a rede, 

denominados conectores. 

Compatibilizadas com os resultados da pesquisa de Origem Destino, ou mesmo 

com a elaboração da matriz sintética de dados, a região a ser simulada é dividida em 

zonas, que vão representar os principais pontos onde se iniciam ou finalizam as viagens. 

A base do zoneamento do município de Canoinhas são os setores censitários do IBGE, 

embora sejam aplicáveis outras subdivisões geográficas ou políticas. É essencial, 

entretanto, que garantam acesso a dados socioeconômicos relevantes, tanto no 

processo de geração de viagens quanto no processo de calibração da rede modelada.  

As zonas sintetizam, portanto, agrupamentos de amostras populacionais nas 

quais são estimadas características similares. Apesar de embasadas em setores 

censitários, sua discretização é mais agregada (e os dados socioeconômicos 

provenientes delas, são consolidados neste novo agrupamento). No caso da modelagem 

do município de Canoinhas, a subdivisão da região totalizou 50 zonas, conforme 

representado na Figura 68. 

O centróide, por sua vez, é o nó localizado no centro geométrico da zona que 

representa conceitualmente, no modelo, todos os usuários correlacionados com uma 

Dias ùteis Sábados Domingos

Aparecida 12,6 12 8 0

Cohab I 9,9 12 8 0

Cohab II 9,45 12 9 0

JD. Esperança 5,75 12 8 0

Campo do Àgua Verde 17 12 8 0

Vila Fuck 10,3 5 2 0

Alto das Palmeiras 12 14 13 0

Distrito 24,4 10 5 5

Cód. Extensão (km)
Total Viagens
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determinada zona (como sua origem ou destino) são concentrados neste ponto. Há 

casos em que sua posição pode ser deslocada para melhor representação da densidade 

populacional da zona (quando esta possui vazios populacionais, tais como lagos, parques 

de preservação ambiental, etc.). Na Figura 68, o centróide é indicado por círculos 

vermelhos numerados com o código da respectiva zona. 

Os conectores são a ligação entre os centróides e a rede de transportes, 

representando, portanto, seu acesso/egresso na mesma. A Figura 69 apresenta os 168 

conectores da rede de modelagem de Canoinhas. 

Figura 68: Centróides representadas no modelo computacional do transporte coletivo de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 69: Conectores representados no modelo computacional do transporte coletivo de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

1.2.2.1.4 MATRIZ DE VIAGENS 

Com base no zoneamento definido, a quantificação de viagens ocorridas entre 

as zonas é estabelecida em formato matricial, determinando o número de pessoas com 

interesse em cada par de origem destino. Estas viagens serão alocadas no modelo, 

observando as melhores opções existentes. A análise dos resultados provenientes desse 

processo será apresentada a seguir.  

Vale ressaltar que o protocolo desta operação é interativo: com a rede 

estabelecida e viagens alocadas, os resultados são avaliados e comparados com 

verificações realizadas em campo (dos resultados da pesquisa de Frequência e 

Observação Visual). Caso a aproximação não seja suficiente (avaliada através do 

coeficiente de correlação, “R2”), ajustes são realizados na rede e nova alocação é 

realizada, até que ela represente adequadamente o funcionamento do sistema, 

estabelecendo, desta maneira, o cenário base. Este processo é denominado calibração 

do modelo. 
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1.2.2.2 ALOCAÇÃO, CALIBRAÇÃO DO MODELO 

Vuchic (2005) ressalta que os modelos calibrados representam a situação atual, 

logo, sua aplicação será válida caso assuma-se que as relações do presente continuarão 

válidas no futuro. 

Tais elementos relevantes, apesar de não considerarem a complexidade das 

interações humanas e aleatoriedades de acontecimentos no dia a dia, buscam a criação 

de modelos matemáticos para identificar padrões no comportamento de determinados 

grupos como, por exemplo, usuários do transporte coletivo e de veículos particulares. 

Nesse contexto, a modelagem de transporte será utilizada neste Plano de 

Mobilidade para determinar as condições de oferta e demanda do transporte coletivo 

urbano municipal e para analisar a capacidade viária do sistema de transporte particular 

em suas principais vias, permitindo que o poder público conforme decisões sobre 

futuras necessidades de infraestrutura, possibilitando ainda que planejadores façam 

projeções por diferentes cenários, conhecendo suas implicações. 

Para ambos os processos de modelagem – do transporte coletivo e transporte 

individual privado – serão utilizados o modelo tradicional, separado em etapas, 

atualmente conhecido como modelo clássico ou modelo padrão, preconizado por 

Ortúzar e Willumsen5 (2011), o qual busca representar o contexto decisório dos usuários 

de acordo com seu desejo de viagem, definidos pela frequência, tempo de 

deslocamento, assim como a rota utilizada na rede de transportes.  

Esse modelo serve como base para vários softwares que permitem hoje a 

efetiva modelagem de transportes. O software utilizado para criação dos modelos de 

previsão de demanda no Plano de Mobilidade de Canoinhas é o Emme Modeler, da 

empresa canadense INRO, um sistema completo de previsão de transporte para o 

 

 

 

5 ORTÚZAR, J. D. e WILLUMSEN, L. G. Modeling Transport, 4th Edition, John Wiley 

& Sons Ltd. West Sussex, UK. 2011. 
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planejamento do transporte urbano, regional e nacional de pessoas, que propicia 

abordagem flexível, escalável e aberta ao modelador de transporte. 

Com relação ao modelo padrão, ou de quatro etapas, Ortúzar e Willumsen 

(2011) fazem uma representação gráfica deste modelo de acordo com a Figura 70. Neste 

esquema, as etapas do processo de concepção do modelo iniciam pela Geração de 

Viagens, que trata essencialmente da demanda atual e futura de cada zona do sistema 

que será modelado, no caso do transporte coletivo e transporte individual.  

Estas demandas de atração e produção em cada zona são conhecidas através 

das pesquisas de origem/destino realizadas neste Plano de Mobilidade para o transporte 

coletivo, e através de um modelo de demanda baseado em dados socioeconômicos, 

disponibilizados pelo município ou obtidos do censo IBGE 2010, para o transporte 

individual.  

Normalmente, a utilização dos transportes públicos a longo prazo é 

influenciada pelo crescimento da população, da renda e do número de veículos. 

Contudo, nos anos de 2014 a 2016, tem se verificado uma queda nos números de 

usuários de transporte coletivo no Brasil , de acordo com a NTU (2017), este decréscimo 

chegou a 18%. 

Para a análise de cenários futuros são levados em consideração parâmetros e 

as particularidades do município.  

Figura 70: Processo de 4 etapas 

 
Fonte: Ortúzar e Willumsen, 2011 
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Uma vez definido o número de viagens produzidas e atraídas nas zonas de 

tráfego, etapa de geração de viagens, a próxima etapa de distribuição de viagens 

corresponde a distribuir as viagens de cada zona com a determinação de cada origem e 

destino.  

Estas duas etapas do modelo padrão são conhecidas e foram coletadas neste 

plano através da pesquisa de origem destino realizada nas linhas do transporte coletivo, 

suplantando a necessidade de se realizar as etapas de geração e de distribuição de 

viagens para o transporte coletivo. 

Todavia, para o transporte individual, os vetores de produção e atração serão 

determinados através de modelos de regressão, método que visa construir uma relação, 

linear ou não, entre o número de viagens existentes (variável dependente) e os vários 

fatores que influenciam as viagens (variáveis independentes).  

Estes modelos estão presentes no trabalho Travel Estimation Techniques for 

Urban Planning, desenvolvido pelo Transportation Research Board norte americano no 

ano de 1998, que compilou dados de diversas cidades onde foram realizadas pesquisas 

origem destino, transformando os mesmos em modelos de geração de viagens 

estratificados por tamanho da população e renda. O volume de viagens é dependente 

de dados socioeconômicos, tais como tamanho do lar (número de residentes), renda 

média, posse de veículos, dentre outros, para a produção de dados sobre áreas 

destinada à indústria, ao comércio e outros, número de empregos, matrículas escolares 

e acessibilidade. 

Uma vez definido o número de viagens produzidas ou atraídas nas zonas de 

tráfego que compõem a área de estudo, o passo seguinte é a determinação da 

distribuição de viagens entre as zonas, isso é, o volume de viagens entre as diversas 

origens e os diversos destinos. Os modelos de distribuição de viagens, de um modo 

genérico, podem ser expressos onde o número de viagens entre a Zona I e a Zona J é 

função das variáveis econômicas entre I e J, das viagens produzidas em I e atraídas para 

J e a separação espacial ou custo entre I e J. 
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Os modelos de distribuição de viagens mais utilizados são o Gravitacional e os 

de Fator de Crescimento Fratar e Furness, que serão implementados através do módulo 

de balanceamento bidimensional de matrizes do software EMME. Ambos necessitam de 

totais de viagens por zona, obtidos através do modelo de geração de viagens e de uma 

matriz modelada atual. 

A Etapa 3 do método padrão, divisão modal, tem o objetivo de destinar aos 

diferentes modos de transporte as viagens com origem na Zona I e destino da Zona J, 

com base nas variáveis que o usuário utiliza para realizar sua escolha. Como a pesquisa 

de origem e destino foi realizada especificamente nas linhas do sistema de transporte 

coletivo, não há escolha a ser realizada pelo usuário, uma vez que o mesmo já util izará 

o modo transporte coletivo. 

Em outra perspectiva, da realização de pesquisas de contagem volumétrica 

realizadas em distintos pontos do sistema viário do município, são utilizados os valores 

obtidos em campo para a distribuição percentual de automóveis, motocicletas, 

caminhões e ônibus, e identificação do total da demanda de automóveis. 

A última etapa do processo é a alocação de viagens que atribui a matriz de 

viagens ao modo de transporte e as linhas correspondentes. Esta etapa é utilizada para 

fornecer estimativas de fluxo de passageiros por linha e por via de tráfego.  

O processo de alocação de viagens simplifica a metodologia utilizada pelo 

simulador, sendo que para este Plano de Mobilidade, como já mencionado, foi utilizado 

o simulador EMME, da empresa canadense INRO, reconhecido largamente pela 

literatura, teóricos e modeladores. A metodologia aplicada no software EMME é 

baseada no conceito de estratégias ótimas (SPIESS e FLORIAN, 1989)6. Segundo Paiva7 

(2018) ao explicar a metodologia de SPIES e FLORIAN, o usuário escolhe um conjunto de 

caminhos viáveis (estratégias) e deixa que a chegada do primeiro veículo determine qual 

 

 

 

6 SPIESS, H. e FLORIAN, M. Optimal Strategies: A New Assignment Model for Transit 
Networks. Transportation Research B, 1989 
PAIVA, Carlos, disponível em <> https://www.sinaldetransito.com.br/artigos/modelos <> acesso em 12 
de agosto de 2018 

https://www.sinaldetransito.com.br/artigos/modelos
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caminho será efetivamente utilizado para atingir seu destino. Define-se como estratégia 

um conjunto de regras que permitem ao usuário atingir seu objetivo. 

Desta forma, o simulador compara as opções de viagens apresentadas para 

cada par de origem destino, conforme ilustrado na  

Figura 71, e as aloca de maneira inversamente proporcional ao tempo tomado 

por cada alternativa, depois de considerado o custo generalizado (composto por vários 

aspectos da viagem, tais como tempos de espera, embarcado, transferências, etc.). Esta 

alocação estratégica de transportes com variantes permite: 

• Análise de componentes detalhados do custo generalizado para tempos de 

embarque, viagem embarcada ou a pé, possibilitando separar quais são os 

valores exatos de tempos de viagem. Além disso, as penalidades para cada 

componente da viagem (tempos de espera, de transferência, de viagem 

embarcada, etc.) podem ser configuradas separadamente. 

• Opção de liberar ou não o caminho para pedestres: é possível considerar 

viagens entre zonas adjacentes realizadas a pé. 

• A distribuição de fluxo de passageiros por conectores, permitindo a estratégia 

de otimização de percurso, através de um modelo lógico ou configurado pelo 

usuário. 

 

 

Figura 71: Esquema exemplo de um pequeno sistema de transporte 

 

Fonte: Adaptado de INRO, 2015 
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Na alocação estratégica com variantes, o fluxo pode ser distribuído entre os 

conectores utilizando proporções definidas segundo um modelo lógico. Esta é a 

representação das opções apresentadas a um passageiro entre um ou outro ponto de 

parada, em uma zona servida por corredores de transportes paralelos, por exemplo. A 

distribuição dos fluxos nos links (a partir dos pontos de parada previstos) é função de 

variáveis das linhas: pode ser, por exemplo, uma combinação das frequências e tempos 

de viagens até o destino, o que permite uma representação da atratividade de cada linha 

mais precisa no modelo. 

No exemplo que segue, são hipotetizadas 100 viagens partindo do ponto “p” 

para o ponto na extremidade oposta, denominado “q”. A distribuição das viagens ocorre 

em função das variáveis supracitadas e o resultado correspondente a estas combinações 

podem ser observados na  

Figura 72 abaixo. 

 

Figura 72: Exemplo de esquema dos fluxos de carga de um sistema de transporte 

 

Fonte: Adaptado de INRO, 2015 

 

A representação gráfica do sistema de transporte, embora visualmente 

simplificada, é parametrizada em seus diversos níveis, ou seja, elementos que serão 

interligados em seus diversos níveis, tais como nós, eixos viários, dados operacionais das 

linhas do sistema; estes são representações discretas do espaço contínuo a ser 

estudado. 

A análise dos resultados da alocação de viagens utiliza o conceito de custo 

generalizado de deslocamento da zona i para a zona j, e pode ser representado por: 
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𝐶𝑖𝑗 = 𝑃1 ∗ 𝐶 + 𝑃2 ∗ 𝑡𝑣 + 𝑃3 ∗ 𝑡𝑡 

Onde: 

C: Custo generalizado da viagem 

P1, P2, P3: penalidades 

tv: tempo gasto dentro do veículo 

tt: tempo gasto dentro transferência 

 

O tempo generalizado é a soma do consumo de viagem de todos os usuários do 

sistema, traduzido em unidade de tempo, composto pelo somatório do tempo de espera 

(inicial e intermediário, quando existem transferências), tempo de viagem embarcada, 

tempos de caminhadas e ainda os custos de tarifas, convertidos a uma unidade de 

tempo para compatibilização do impacto da viagem para o usuário.  

A alocação do tráfego individual, que exprime o comportamento do fluxo de 

tráfego, pode ser realizada em três níveis de análise, através de modelos com 

abordagens macroscópica, microscópica e mesoscópica.  

Objeto de interesse deste Plano de Mobilidade, a abordagem macroscópica 

descreve o comportamento do tráfego de maneira agregada, baseada na teoria dos 

fluídos. Sendo o fluxo descrito com base em três variáveis fundamentais: (1) volume ou 

fluxo – número de veículos por unidade de tempo em um determinado ponto, 

veículos/hora; (2) densidade ou concentração – número de veículos por comprimento 

unitário da via, veículos/km e (3) velocidade – velocidade média em um trecho linear de 

via, km/hora. 

As matrizes de viagens de transporte individual são alocadas à rede de 

simulação através de modelos de equilíbrio do usuário, que considera que o equilíbrio 

foi atingido quando nenhum usuário do sistema consegue diminuir seu próprio tempo 

de viagem através de uma mudança unilateral de rota. Considerando a hipótese de que 

todos os condutores têm a mesma percepção dos custos de deslocamento, o modelo 

considera dois tipos de comportamentos: (1) os condutores escolhem seus percursos 

independentemente e no seu melhor interesse, com base nas condições de tráfego 

resultantes das escolhas dos outros; (2) os consultores cooperam na escolha de trajetos, 
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tendo em vista produzir um padrão de tráfego que dê o máximo benefício à 

comunidade. 

É possível presumir que a escolha individualista de trajetos representa a 

aproximação mais realista, através de uma abordagem interativa. Considera-se que o 

modelo convergiu quando nenhum condutor consegue reduzir seu custo de 

deslocamento escolhendo um trajeto diferente. 

A partir da matriz semente gerada ao final do processo de distribuição de 

viagens entre as zonas de tráfego, é realizado o processo de calibração do modelo, que 

envolve a comparação e ajuste com contagens volumétricas de veículos realizadas em 

diversos pontos da cidade. O procedimento de calibração visa compatibilizar os 

resultados obtidos no modelo e o observado nas contagens volumétricas, mantendo ao 

máximo o padrão de viagens calculado a partir da matriz semente. 

Os resultados dos procedimentos aplicados anteriormente buscam encontrar 

um modelo que represente a situação realmente descrita através das pesquisas de 

campo, sendo que estes podem ser expressos em matrizes origem destino ou sob a 

forma de carregamento na rede, podendo-se observar o fluxo de veículos nas vias 

urbanas. 

1.2.2.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO CENÁRIO BASE  

O sistema de transporte público, quando devidamente estruturado e em 

harmonia com os desejos de deslocamento da população, atua como elemento de 

organização e composição urbana: a definição do funcionamento e operação do sistema 

de transporte público, desenvolvido de maneira a complementar a infraestrutura de 

acessibilidade do município, pode influenciar o comportamento dos viajantes, 

estimulando o uso de modais não motorizados (em especial para viagens curtas) e 

facilitar seu acesso, principalmente possibilitando intermodalidade. 

Partindo de premissas básicas, como os itinerários das linhas em 

funcionamento, a atual matriz de viagens, indicadores de ocupação, entre outros – a 

revisão busca otimizar a operação de transportes, melhorando tanto aspectos de 
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acessibilidade quanto mobilidade dos usuários do sistema. Com esta finalidade, e em 

coerência com o porte da cidade de Canoinhas, a análise em escala mesoscópica assume 

papel relevante, já que combina elementos da macroacessibilidade (cada localidade 

deve estar integrada ao território para que haja equidade) e da microacessibilidade (com 

análise de localidades críticas e adoção de medidas corretivas de forma a favorecer 

deslocamentos ativos). 

No âmbito de análise da mesoacessibilidade, Mello e Kneib (2017)8 propõem a 

distribuição de classes de autonomia que uma localidade pode vivenciar, em níveis que 

variam de áreas sem autonomia – ditas isoladas – a áreas de autonomia plena – que 

combinam alta oferta de atividades e alta oferta de transportes, conforme representado 

na Figura 73. 

Figura 73: Diagrama de autonomia local 

 
Fonte: Portugal et al (2017)  

As localidades caracterizadas pela autonomia plena equilibram elementos 

como densidade, diversidade e desenho urbano propício a deslocamentos ativos, mas 

contempla, em grande nível, oferta de serviço público suficiente e de qualidade. 

 

 

 

8 Transporte, mobilidade e desenvolvimento urbano/Licínio da Silva Portugal [et al]; organização Licínio 
da Silva Portugal. Cap. 7: Mesoacessibilidade orientada ao transporte público e ao não motorizado com 
foco no desenvolvimento equilibrado e autônomo/Andrea Justino Ribeiro Mello e Erika Cristine Kneib. – 
1ª. ed. – Rio de Janeiro – Elsevier, 2017. 
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Admitem-se como parâmetros de qualidade de um serviço de transporte: cobertura 

espacial, cobertura temporal e custo generalizado de viagem (gastos e tempos totais de 

viagens despendidos pelo usuário). Os itens a seguir apresentam a proposta de revisão 

do sistema de transporte público, elaborado de maneira a otimizar estas características. 

 

1.2.2.3.1 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 

A avaliação e desenvolvimento do desenho operacional de um sistema de 

transporte coletivo é composta por algumas etapas, que incluem compreender o atual 

funcionamento do sistema, identificando indicadores e gargalos operacionais, e avaliar 

a adequação às necessidades do usuário, classicamente quantificada através de 

matrizes de viagens. 

 

1.2.2.3.2 ANÁLISE DA MATRIZ 

A matriz de origens e destinos da cidade de Canoinhas tem comportamento 

compatível com a maioria das cidades brasileiras: viagens principalmente radiais, com 

origens – no período pico manhã, que usualmente apresenta-se como o crítico, sendo 

da mesma forma no caso de Canoinhas – em regiões residenciais que se posicionam a 

partir de um ponto central, que concentra a maioria dos destinos. A tendência é de 

regressão dessas viagens no fim do dia (período pico tarde). 
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Figura 74: Desejos de viagem 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Esta análise gráfica também pode ser realizada matematicamente, a partir da 

observação da matriz de viagens, apresentada a seguir na Tabela 2, com aglutinação das 

origens e destinos ao nível de bairros.  

1.2.2.3.3 RESULTADOS DA ALOCAÇÃO 

A Figura 75 representa os pontos onde os usuários estão adentrando o sistema 

na hora pico manhã. Como esperado, os embarques são realizados de forma mais 

pulverizada ao longo da área urbana com destaque aos eixos de atendimento do 

transporte coletivo em direção ao centro.  
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Figura 75: Pontos de embarques iniciais do sistema 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Já a Figura 76 ilustra os pontos onde o usuário realiza o desembarque final de 

sua viagem.  
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Figura 76: Pontos de desembarques finais do sistema 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

A rede, carregada com os volumes de passageiros transportados na hora pico, 

é apresentada a seguir, na Figura 77. Aqui destacam-se os eixos de deslocamento das 

linhas em direção ao centro do município.  

A Figura 78 mostra a soma da frequência das linhas da hora pico manhã 

projetadas no sistema viário de Canoinhas. 
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Figura 77: Carregamento da rede de transporte público, pico manhã 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 78: Frequência das linhas no sistema viário na hora pico manhã 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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2 ESTUDO DOS INDICADORES 

Conforme abordado no Relatório 3 – Diagnóstico do Plano de Mobilidade de 

Canoinhas, o conceito adotado para “mobilidade” deve ir além da facilidade de 

deslocamento de pessoas e cargas, precisa compreender a organização e a ocupação da 

cidade da melhor forma possível, com o objetivo de garantir o acesso da população em 

todo o território municipal.  Esse conceito é ressaltado pela Lei Federal nº 12.587/2012, 

uma vez que determina que a mobilidade urbana é a “condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” (Art. 4, Inciso II).  

Os espaços públicos e espaços privados de primeira necessidade devem ser 

acessíveis a toda a população, garantindo ao território diversidade de usos, a 

densificação da ocupação do solo, desde que os parâmetros ambientais permitam, e 

evitar a manutenção de espaços vazios e subutilizados. Além dos aspectos de uso e 

ocupação do solo,  a cidade sustentável deve  valorizar o transporte coletivo, priorizando 

os modos não-motorizados de deslocamentos. Para isso, deve-se considerar o conceito 

de mobilidade urbana sustentável, a saber: 

o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa 
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da 
priorização dos modos não-motorizados e coletivos de transporte, de forma 
efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e 
ecologicamente sustentável. Ou seja: baseado nas pessoas e não nos veículos. 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). 

 

Em poucas palavras, a mobilidade urbana sustentável deve promover o 

equilíbrio entre a satisfação das necessidades humanas e a proteção do ambiente 

natural (CARVALHO, 2016).  Para isso, a proteção ambiental, a sustentabilidade 

econômica e a justiça social podem ser condicionantes importantes ao longo do 

processo de planejamento da mobilidade urbana sustentável, conforme ilustrado 

abaixo. 
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Figura 79: Dimensões da mobilidade urbana sustentável  

 

Fonte: Carvalho (2016) 

De maneira geral, todo o processo de planejamento requer monitoramento e 

análise, de modo a possibilitar ajustes e compensações para alcançar os objetivos 

esperados. O uso de indicadores e de índices permite mensurar a realidade da 

mobilidade, seja quantitativamente ou qualitativamente e, ao mesmo tempo, avaliar o 

seu grau de sustentabilidade.  

De acordo com Gudmundsson (2011), um indicador pode ser definido como 

uma variável, baseada em medições, que representa da melhor forma possível um 

fenômeno de interesse. No caso de um indicador de sustentabilidade ambiental no 

transporte, este pode ser entendido como uma variável que “representa os impactos 

potenciais ou reais no meio ambiente – ou fatores que podem causar tais impactos – 

devido ao transporte, com maior precisão possível ou necessária” (GUDMUNDSSON, 

2011). Em poucas palavras, indicadores são variáveis selecionadas que podem reduzir a 

complexidade do gerenciamento de determinados sistemas e auxiliar a tornar os 

objetivos operacionais (COSTA, 2008).  

Em compensação, os índices são ferramentas que agregam indicadores através 

de métodos aritméticos ou regras de decisão, permitindo simplificar parâmetros 

complexos (COSTA, 2008).   
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Na literatura, existem inúmeros indicadores e índices que orientam o 

planejamento da mobilidade urbana. De acordo com Portugal (2017), pode-se citar o 

“Guia de Indicadores Urbanos” (2004) da ONU-Habitat, que trata sobre diversos temas 

relacionados à cidade, inclusive indicadores de transporte; ONG Conselho Empresarial 

Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD), que possui diversas publicações sobre o tema Mobilidade 

Sustentável; o IPEA, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD/IBGE, faz avaliação de  diversos termas, inclusive sobre mobilidade urbana, sendo 

a principal fonte de dados para avaliação do tema. Nesse aspecto, pode-se afirmar que 

diversas organizações e autores tratam, direta ou indiretamente, dos indicadores na 

mobilidade urbana. Para o caso específico de Canoinhas, sugere-se aplicar a 

metodologia elaborada por Costa (2008).  

O IMUS, proposto por Costa (2008), é um índice usado para planejar a 

mobilidade sustentável e não apenas para expressá-la, cujo método permite identificar 

a importância de cada critério de maneira global e por dimensão de sustentabilidade – 

social, econômica e ambiental (COSTA, 2008). As principais características do IMUS são: 

▪ Apoiar-se em uma hierarquia de critérios construída a partir de 
conceitos e elementos identificados junto a técnicos e gestores em 
nível municipal e metropolitano, pesquisadas em onze das principais 
cidades brasileiras, nas quais decorreu a atividade de capacitação 
promovida pelo Ministério das Cidades; 

▪ Estabelecer um sistema de pesos para traduzir a importância relativa 
entre os critérios. Revelando sua importância relativa. Considera 
ainda, para cada tema avaliado, a importância das dimensões de 
sustentabilidade (Social, Econômica e Ambiental). Assim permite 
avaliar os impactos de ações setoriais sobre o sistema de mobilidade 
segundo as três dimensões consideradas na sustentabilidade; 

▪ Adotar um modelo de agregação dos critérios que permite sua 
compensação, ou seja, permite que um critério de qualidade baixa 
seja compensado por um conjunto de critérios de maior qualidade; 

▪ Constituir uma ferramenta de fácil compreensão e simplicidade de 
aplicação, não exigindo a utilização de pacotes computacionais 
específicos, nem conhecimento de modelos matemáticos complexos 
para utilização. (COSTA, 2008) 
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De maneira geral, o IMUS é formado por nove “Domínios”, que representam os 

enfoques mais abrangentes em relação ao conceito de mobilidade sustentável (COSTA, 

2008), são eles: (i) acessibilidade; (ii) aspectos ambientais; (iii) aspectos sociais; (iv) 

aspectos políticos; (v) infraestrutura; (vi) modos não motorizados; (vii) planejamento 

integrado; (viii) tráfego e circulação urbana; (ix) sistema de transporte urbano. Os nove 

domínios são subdivididos em 37 temas que irão compor o IMUS. Para cada tema, são 

associadas as três dimensões de sustentabilidade consideradas, com o objetivo de 

avaliar os impactos que cada ação pode vir a ter em cada uma das dimensões. O último 

nível do índice é caracterizado por 87 indicadores, no qual é associado um identificador 

(ID) que serve para agrupá-los dentro do respectivo tema e domínio. Desse modo, são 

atribuídos pesos para cada um dos critérios que compõem o IMUS (Domínio, Tema, 

Dimensão e Indicador). Os pesos de todos os critérios estão apresentados no Quadro 1.  
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Quadro 1: Critérios do IMUS e seus respectivos pesos 

DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESOS TEMA PESO ID INDICADOR PESO 
S E A 

PESO PESO PESO 

ACESSIBILIDADE 0,108 

Acessibilidade aos sistemas de 
transporte 

0,29 

1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 0,33 0,38 0,36 0,26 

1.1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,33 0,38 0,36 0,26 

1.1.3 Despesas com transporte 0,33 0,38 0,36 0,26 

Acessibilidade universal 0,28 

1.2.1 
Travessias adaptadas para pessoas com necessidades 
especiais 

0,20 0,40 0,32 0,27 

1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos 0,20 0,40 0,32 0,27 

1.2.3 
Vagas de estacionamento para pessoas com necessidades 
especiais 

0,20 0,40 0,32 0,27 

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos 0,20 0,40 0,32 0,27 

1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais 0,20 0,40 0,32 0,27 

Barreiras físicas 0,22 1.3.1 Fragmentação urbana 1,00 0,38 0,30 0,32 

Legislação para pessoas com 
necessidades especiais 

0,21 1.4.1 Ações para acessibilidade universal 1,00 0,46 0,28 0,27 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

0,113 

Controle de impactos no meio 
ambiente 

0,52 

2.1.1 Emissões de CO 0,25 0,29 0,28 0,43 

2.1.2 Emissões de CO2 0,25 0,29 0,28 0,43 

2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego 0,25 0,29 0,28 0,43 

2.1.4 Estudos de impacto ambienta 0,25 0,29 0,28 0,43 

Recursos naturais 0,48 
2.2.1 Consumo de combustível 0,50 0,26 0,32 0,42 

2.2.2 Uso de energia limpa e combustíveis alternativos 0,50 0,26 0,32 0,42 

ASPECTOS 
SOCIAIS 

0,108 

Apoio ao cidadão 0,21 3.1.1 Informação disponível ao cidadão 1,00 0,40 0,31 0,29 

Inclusão social 0,2 3.2.1 Equidade vertical (renda) 1,00 0,45 0,30 0,25 

Educação e cidadania 0,19 3.3.1 Educação para o desenvolvimento sustentável 1,00 0,39 0,30 0,31 

Participação popular 0,19 3.4.1 Participação na tomada de decisão 1,00 0,41 0,27 0,32 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESOS TEMA PESO ID INDICADOR PESO 
S E A 

PESO PESO PESO 

Qualidade de vida 0,21 3.5.1 Qualidade de vida 1,00 0,35 0,30 0,35 

ASPECTOS 
POLÍTICOS 

0,113 

Integração de ações políticas 0,34 
4.1.1 Integração entre níveis de governo 0,50 0,33 0,34 0,32 

4.1.2 Parcerias público-privadas 0,50 0,33 0,34 0,32 

Captação e gerenciamento de 
recursos 

0,33 

4.2.1 Captação de recurso 0,25 0,33 0,40 0,27 

4.2.2 Investimentos em sistemas de transporte 0,25 0,33 0,40 0,27 

4.2.3 Distribuição dos recursos (coletivo X privado) 0,25 0,33 0,40 0,27 

4.2.4 Distribuição dos recursos (motorizados X não motorizados) 0,25 0,33 0,40 0,27 

Política de mobilidade urbana 0,34 4.3.1 Política de mobilidade urbana 1,00 0,34 0,33 0,32 

INFRAESTRUTURA 0,12 

Provisão e manutenção de 
infraestrutura de transportes 

0,46 

5.1.1 Densidade e conectividade da rede viária 0,25 0,28 0,41 0,31 

5.1.2 Vias pavimentadas 0,25 0,28 0,41 0,31 

5.1.3 Despesas com manutenção da infraestrutura 0,25 0,28 0,41 0,31 

5.1.4 Sinalização viária 0,25 0,28 0,41 0,31 

Distribuição de infraestrutura de 
transportes 

0,54 5.2.1 Vias para transporte coletivo 1,00 0,33 0,35 0,33 

MODOS NÃO 
MOTORIZADOS 

0,11 

Transporte cicloviário 0,31 

6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias 0,33 0,32 0,29 0,39 

6.1.2 Frotas de bicicleta 0,33 0,32 0,29 0,39 

6.1.3 Estacionamento de bicicletas 0,33 0,32 0,29 0,39 

Deslocamento a pé 0,34 
6.2.1 Vias para pedestres 0,50 0,33 0,28 0,39 

6.2.2 Vias com calçada 0,50 0,33 0,28 0,39 

Redução de viagens 0,35 

6.3.1 Distância de viagem 0,25 0,28 0,32 0,40 

6.3.2 Tempo de viagem 0,25 0,28 0,32 0,40 

6.3.3 Número de viagens 0,25 0,28 0,32 0,40 

6.3.4 Ações para redução do tráfego motorizado 0,25 0,28 0,32 0,40 

PLANEJAMENTO 
INTEGRADO 

0,108 Captação de gestores 0,12 
7.1.1 Nível de formação de técnicos e gestores 0,50 0,31 0,37 0,32 

7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores 0,50 0,31 0,37 0,32 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESOS TEMA PESO ID INDICADOR PESO 
S E A 

PESO PESO PESO 

Áreas centrais de interesse 
histórico 

0,11 7.2.1 Vitalidade do centro 1,00 0,35 0,30 0,35 

Integração regional 0,12 7.3.1 Consórcios intermunicipais 1,00 0,31 0,34 0,35 

Transparência do processo de 
planejamento 

0,12 7.4.1 Transparência e responsabilidade 1,00 0,38 0,32 0,31 

Planejamento e controle do uso e 
ocupação do solo 

0,14 

7.5.1 Vazios urbano 0,20 0,31 0,32 0,36 

7.5.2 Crescimento urbano 0,20 0,31 0,32 0,36 

7.5.3 Densidade populacional 0,20 0,31 0,32 0,36 

7.5.4 Índice de uso misto 0,20 0,31 0,32 0,36 

7.5.5 Ocupações irregulares 0,20 0,31 0,32 0,36 

Planejamento estratégico e 
integrado 

0,14 
7.6.1 Planejamento urbano, ambiental e de transporte integrado 0,50 0,32 0,35 0,33 

7.6.2 Efetivação e continuidade de ações 0,50 0,32 0,35 0,33 

Planejamento de infraestrutura 
urbana e planejamentos urbanos 

0,13 

7.7.1 Parques e áreas verdes 0,33 0,31 0,39 0,30 

7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 0,33 0,31 0,39 0,30 

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de saúde) 0,33 0,31 0,39 0,30 

Plano diretor e legislação 
urbanística 

0,12 

7.8.1 Plano diretor 0,33 0,31 0,35 0,35 

7.8.2 Legislação urbanística 0,33 0,31 0,35 0,35 

7.8.3 Cumprimento da legislação urbanística 0,33 0,31 0,35 0,35 

TRÁFEGO E 
CIRCULAÇÃO 

URBANA 
0,107 

Acidentes de trânsito 0,21 

8.1.1 Acidentes de trânsito 0,33 0,37 0,38 0,26 

8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclista 0,33 0,37 0,38 0,26 

8.1.3 Prevenção de acidentes 0,33 0,37 0,38 0,26 

Educação para o trânsito 0,19 8.2.1 Educação para o trânsito 1,00 0,39 0,31 0,30 

Fluidez e circulação 0,19 
8.3.1 Congestionamento 0,50 0,29 0,35 0,36 

8.3.2 Velocidade média do tráfego 0,50 0,29 0,35 0,36 

Operação e sinalização de trânsito 0,2 8.4.1 Violação das leis de trânsito 1,00 0,34 0,33 0,33 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESOS TEMA PESO ID INDICADOR PESO 
S E A 

PESO PESO PESO 

Transporte individual 0,21 
8.5.1 Índice de motorização 0,50 0,32 0,31 0,36 

8.5.2 Taxa de ocupação de veículos 0,50 0,32 0,31 0,36 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

URBANO 
0,112 

Disponibilidade e qualidade do 
transporte público 

0,23 

9.1.1 Extensão da rede do transporte público 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.2 Frequência de atendimento do transporte público 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.3 Pontualidade 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.4 Velocidade média do transporte público 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.5 Idade média da frota de transporte público 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.7 Passageiros transportados anualmente 0,13 0,35 0,33 0,32 

9.1.8 Satisfação do usuário com o serviço de transporte público 0,13 0,35 0,33 0,32 

Diversificação modal 0,18 

9.2.1 Diversidade de modos de transporte 0,33 0,31 0,34 0,34 

9.2.2 Transporte coletivo X transporte individual 0,33 0,31 0,34 0,34 

9.2.3 Modos não motorizados X modos motorizados 0,33 0,31 0,34 0,34 

Regulação e fiscalização do 
transporte público 

0,18 
9.3.1 Contratos e licitações 0,50 0,34 0,35 0,31 

9.3.2 Transporte coletivo 0,50 0,34 0,35 0,31 

Integração do transporte público 0,22 
9.4.1 Terminais intermodais 0,50 0,37 0,33 0,30 

9.4.2 Integração do transporte público 0,50 0,37 0,33 0,30 

Política tarifária 0,19 

9.5.1 Descontos e gratuidades 0,33 0,38 0,37 0,25 

9.5.2 Tarifas de transporte 0,33 0,38 0,37 0,25 

9.5.3 Subsídios públicos 0,33 0,38 0,37 0,25 
Fonte: Costa (2008), adaptado por URBTECTM (2019) 
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Para o cálculo do IMUS, devem ser utilizados valores normalizados dos 

indicadores. O processo de normalização é necessário para que os diferentes critérios 

adotados sejam comparáveis entre si e representados em mesma escala de valor que 

varia de 0,00 (limiar mínimo) a 1,00 (limiar máximo). O processo de normalização dos 

critérios é apresentado no “Guia de Indicadores” elaborado por Costa (2008). O “Guia 

de Indicadores” apresenta para cada um dos 87 indicadores: definição, unidade de 

medida, referências, relevância, contribuição, pesos, dados de base, fontes de dados, 

método de cálculo e normalização e avaliação.  

Após a definição dos scores normalizados, é possível obter um Índice Global e 

três índices Setoriais para cada uma das dimensões de sustentabilidade. O índice global 

(𝐼𝑀𝑈𝑆𝑔) pode variar de 0,00 a 1,00, enquanto que, os índices setoriais (𝐼𝑀𝑈𝑆𝑆𝑗
) podem 

variar de 0,00 a 0,34.  

O processo para obtenção do IMUS Global é apresentado na equação abaixo: 

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑔 = ∑ 𝑊𝑖
𝐷 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖
𝑇 ∗ 𝑊𝑖

𝐼 ∗ 𝑋𝑖 

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑔: Índice de Mobilidade Urbana Sustentável Global; 

𝑊𝑖
𝐷: peso do Domínio a que pertence o Indicador 𝑖; 

𝑊𝑖
𝑇: peso do Tema a que pertence o Indicador 𝑖; 

𝑊𝑖
𝐼: peso do Indicador 𝑖; 

𝑋𝑖: score (valor normalizado) obtido para o Indicador 𝑖. 

 

Para cada dimensão, é calculado um índice específico (setorial), conforme 

equação apresentada abaixo:  

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑆𝑗
= ∑ 𝑊

𝑖

𝑆𝐷𝑗 ∗ 𝑊𝑖
𝐷 ∗

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖
𝑇 ∗ 𝑊𝑖

𝐼 ∗ 𝑋𝑖 

𝐼𝑀𝑈𝑆𝑆𝑗
: Índice de Mobilidade Urbana Sustentável Setorial para a Dimensão 𝑆𝑗; 

𝑆𝐷𝑗: Dimensão Social, Econômica ou Ambiental; 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 142 
                                                           

 

𝑊
𝑖

𝑆𝐷𝑗
: peso da Dimensão de sustentabilidade 𝑆𝑗 no Tema a que pertence o Indicador 𝑖; 

𝑊𝑖
𝐷 , 𝑊𝑖

𝑇 , 𝑊𝑖
𝐼 , 𝑋𝑖: conforme definição acima.  

De acordo com Costa (2008), o IMUS permite avaliação baseada em um número 

reduzido de indicadores em situações onde não é possível calcular todos os indicadores. 

Assim, deve ser realizada a redistribuição dos pesos dos indicadores dentro de cada 

tema, de modo a permitir que o somatório seja igual a 1,00. O mesmo procedimento 

pode ser feito com os temas dentro dos domínios, no caso de nenhum indicador ser 

calculado dentro do respectivo tema. Não é recomendável a eliminação de um domínio 

completo do índice, pois a desconsideração de um elemento poderá resultar em uma 

avaliação equivocada. 

O índice de mobilidade urbana sustentável é uma importante ferramenta de 

diagnóstico, pois através de sua aplicação é possível ter um panorama global a respeito 

do assunto e comparar o mesmo a outras cidades de mesmo porte. Os indicadores 

selecionados para Canoinhas são aqueles que refletem a realização e eficiência das 

propostas desenvolvidas para o Plano de Mobilidade Municipal. Em alguns casos, o 

município ainda não detém um banco de dados armazenado para a realização do cálculo 

atual do indicador, no entanto o objetivo da seleção desses indicadores é orientar a 

gestão municipal na aplicação e manutenção das propostas e desenvolver o banco de 

dados necessário para tal função.   

A Tabela 40 apresenta os indicadores selecionados para aplicação do índice de 

mobilidade urbana sustentável em Canoinhas, e a Tabela 41 demonstra os domínios, 

temas e indicadores com os pesos redistribuídos. Lembrando que para o cálculo de cada 

indicador é necessário a definição do score normalizador, que deverá seguir os critérios 

para definição do mesmo explicitados na Tabela 40.   
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Tabela 40: Indicadores de mobilidade urbana sustentável de Canoinhas 

DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 
NORMALIZADOR 

A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E 

 

1.1.1 Acessibilidade ao 
transporte público 

Porcentagem da população urbana 
residente na área de cobertura de 
pontos de acesso ao transporte público, 
raio de abrangência de 400 metros. 

 1,00 - 100%                                                                                  
0,75 - 77,5%                                                                                   
0,50 - 55%                                                                                     
0,25 - 32,5%                                                                                                           
0,00 Até 10%  

1.1.2 
Transporte público para 
pessoas com 
necessidades especiais 

Porcentagem da frota municipal de 
ônibus urbano adaptada para pessoas 
com necessidades especiais ou restrições 
de mobilidade 

1,00 - 100% (ou há serviços especiais para transporte de 
pessoas com necessidades especiais)                                                                                     
0,75 - 75%                                                                                     
0,50 - 50%                                                                                     
0,25 - 25%                                                                                                  
0,00 - 0 (ou não há serviços especiais para transporte de 
pessoas com necessidades especiais)  

1.1.3 Despesas com transporte 
Porcentagem da renda mensal pessoal 
(ou domiciliar) relativa a despesas com 
transporte público 

1,00 Até 5%                                                                   0,75 - 10%                          
0,50 - 15%                                                                      0,25 - 20%                          
0,00 Mais de 20%  

1.2.2 Acessibilidade aos 
espaços abertos 

Porcentagem da população urbana que 
reside na área de influência de espaços 
verdes e de recreação. Raio de 
abrangência de 500 m para playgrounds 
e praças e 1000 m de parques.  

1,00 - 100%                                                                    0,75 - 75%                              
0,50 - 50%                                                                      0,25 - 25%                                       
0,00 0  

1.2.3 
Vagas de estacionamento 
para pessoas com 
necessidades especiais 

Porcentagem de vagas em 
estacionamentos públicos para pessoas 
com necessidades especiais 

1,00 - N° superior de vagas previstas pela norma 9050                                                                                                      
0,80 - N° superior de vagas previstas pela norma 9050 e bem 
sinalizadas                                                                                      
0,60 - N°  de vagas previstas pela norma 9050 e bem 
sinalizadas                                                                                 0,40 -  
N°  de vagas previstas pela norma 9050                                                                        
0,20 -  N° inferior de vagas previstas pela norma 9050                                                                                                     
0,00 - não há vagas disponíveis                                                                                                         

1.2.4 Acessibilidade a edifícios 
públicos 

Porcentagem dos edifícios públicos 
adaptados para acesso de pessoas com 
necessidades especiais ou restrição de 
mobilidade 

1,00 - 100%                                                           0,75 - 75%                              
0,50 - 50%                                                             0,25 - 25%                           
0,00 -  0  

1.2.5 Acessibilidade aos 
serviços essenciais 

Porcentagem da população urbana 
reside até 500 metros de um 
equipamento de saúde e/ou educação  

1,00 - 100%                                                       0,75 - 77,5%                              
0,50 - 55%                                                        0,25 - 32,5%                           
0,00 até 10% 

A
SP

EC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
IS

 

2.1.4 Estudos de impacto 
ambiental 

Exigência por parte do município de 
estudos de impacto ambiental, impactos 
urbanos e de vizinhança para projetos de 
transportes e mobilidade, incluindo: 
projetos de infraestrutura viária, 
terminais de transporte, corredores de 
transporte público, introdução de novas 
tecnologias, sistemas de média e alta 
capacidade, entre outros. 

1,00 - Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança para projetos de transportes e mobilidade urbana, 
e define medidas compensatórias ou mitigadoras                                                     
0,75 - Estudo de impacto ambiental para projetos de 
transportes e mobilidade urbana e define medidas 
compensatórias ou mitigadoras                                                  
0,50 - Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de 
vizinhança para projetos de transportes e mobilidade urbana, 
mas não define medidas compensatórias ou mitigadoras                                                    
0,25 - Estudo de impacto ambiental para projetos de 
transportes e mobilidade urbana, mas não define medidas 
compensatórias ou mitigadoras                                                                                      
0,00 - O município não exige qualquer estudo ou medida 
mitigadora sobre impactos dos sistemas de transportes e 
mobilidade urbana  

A
SP

EC
TO

S 
SO

C
IA

IS
 

3.1.1 Informação disponível ao 
cidadão 

Existência e diversidade de informação 
sobre mobilidade e transportes urbanos 
disponibilizados ao cidadão, incluindo: 
informações sobre os sistemas de 
transportes em todas as suas 
modalidades, serviços de auxílio ao 
usuário, canais de comunicação para 
reclamações e denúncias, atendimento 
on-line, informações sobre condições de 
tráfego e circulação, entre outros. 

1,00 - Informação sobre serviços de transporte público, 
canais de comunicação para denúncias e reclamações, 
informações sobre condições de trânsito e circulação e 
informações sobre planos e projetos de transporte e 
mobilidade urbana                                                      0,75 - 
Informação sobre serviços de transporte público, canais de 
comunicação para denúncias e reclamações e informações 
sobre condições de trânsito e circulação                                                              
0,50 - Informação sobre serviços de transporte público e 
canais de comunicação para denúncias e reclamações                                                            
0,25 - Informação sobre serviços de transporte público                                                                                                   
0,00 - Não há disponibilidade de qualquer tipo de informação 
sobre transportes e mobilidade para os cidadãos  
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 
NORMALIZADOR 

3.3.1 
Educação para o 
desenvolvimento 
sustentável 

Existência de ações continuadas de 
formação e sensibilização, equipamentos 
públicos específicos, programas e 
projetos desenvolvidos pelo município 
em matéria de educação para o 
desenvolvimento sustentável 

1,00 - Equipamentos específicos, ações de formação 
continuada para crianças, jovens e adultos e promove 
campanhas de sensibilização para o desenvolvimento 
sustentável                                                                                        
0,75 - Ações de formação continuada para crianças, jovens e 
adultos e promove campanhas de sensibilização para o 
desenvolvimento sustentável                                                           
0,50 - Ações de formação continuada somente para crianças 
e promove campanhas de sensibilização para o 
desenvolvimento sustentável                                                                                  
0,25 - Promove campanhas de sensibilização para o 
desenvolvimento sustentável                                                            
0,00 - O município não dispõe de nenhuma ação em matéria 
de educação para o desenvolvimento sustentável  

3.4.1 Participação na tomada 
de decisão 

Incentivo e viabilização por parte da 
administração municipal para a 
participação popular nos processos de 
elaboração, implementação e 
monitoramento das políticas, ações e 
projetos de transporte e mobilidade 
urbana 

1,00 - Incentivou e viabilizou a participação popular no 
desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em todas 
as suas etapas (elaboração, implementação e 
monitoramento)                                                                                      
0,66 - Incentivou e viabilizou a participação popular no 
desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, em duas 
de suas etapas (elaboração, implementação ou 
monitoramento)                                                                            
0,33 - Incentivou e viabilizou a participação popular no 
desenvolvimento de políticas, ações e projetos de 
transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano, somente 
em uma de suas etapas (elaboração, implementação ou 
monitoramento)                                                                            
0,00 - Não incentivou nem viabilizou a participação popular 
no desenvolvimento de quaisquer políticas, ações e projetos 
de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano   
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4.2.1 Captação de recurso 

Porcentagem dos recursos municipais 
para transportes e mobilidade obtidos 
por meio de taxações, multa ou pedágios 
urbanos  

1,00 - 20% ou mais                                            0,75 - 15%                                                          
0,50 - 10%                                                                0,25 - 5%                                     
0,00 - 0  

4.2.2 Investimentos em 
sistemas de transporte 

Investimentos em sistemas de 
transportes e mobilidade urbana feitos 
pelo município no ano de referência. 

1,00 - Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e 
melhoria de serviços de transporte coletivo, projetos para os 
modos não-motorizados de transporte e ampliação da 
mobilidade de pessoas com necessidades especiais, além de 
planos de mobilidade urbana                                                          
0,75 - Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e 
melhoria de serviços de transporte coletivo, modos não-
motorizados de transporte ou ampliação da mobilidade de 
pessoas com necessidades especiais                                               
0,50 - Obras de infraestrutura e investimentos na provisão e 
melhoria de serviços de transporte coletivo                                                                                                    
0,25 - Somente em obras emergenciais, corretivas e 
preventivas de infraestrutura de transportes                                                                                      
0,00 - Não houve investimentos em infraestrutura, sistemas 
de transportes e mobilidade  
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 
NORMALIZADOR 

4.3.1 Política de mobilidade 
urbana 

Existência ou desenvolvimento de 
política de transportes e mobilidade em 
nível local, especialmente no que diz 
respeito à elaboração do Plano Diretor 
de Transporte e da Mobilidade.  

1,00 - Fase de implantação e efetivação do Plano Diretor de 
Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à 
política de mobilidade urbana                                                                                                       
0,75 - Fase de institucionalização do Plano Diretor de 
Transporte e da Mobilidade ou outro instrumento referente à 
política de mobilidade urbana                                                                                                             
0,50 - Fase de desenvolvimento de estudos e projetos 
relacionados à elaboração do Plano Diretor de Transporte e 
da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana                                                                                                               
0,25 -Fase de mobilização ou contratação de consultoria 
especializada para elaboração do Plano Diretor de Transporte 
e da Mobilidade ou outro instrumento referente à política de 
mobilidade urbana                                                                                       
0,00 - O município não possui qualquer política ou plano de 
mobilidade urbana em implantação ou em desenvolvimento 
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5.1.1 
Densidade e 
conectividade da rede 
viária 

Extensão de vias por área urbana 
(km/km2) e Grau de conectividade 
(número de nós) 

1,00 - Alta (D) / Alta (C) 
0,66 - Baixa (D) / Alta (C) 
0,33 - Alta (D) / Baixa (c) 
0,00 - Baixa (D) / Baixa (C) 

5.1.2 Vias pavimentadas 
Porcentagem do sistema viário urbano 
(%). 

1,00 - 100% 
0,75 - 77,5% 
0,50 - 55% 
0,25 - 32,5% 
0,00  - Até 10% 

5.2.1 Vias para transporte 
coletivo 

O indicador é obtido pelo quociente 
entre a área total servida por de vias 
atendidas por transporte coletivo por 
ônibus, conforme definido 
anteriormente, e a área efetivamente 
urbanizada do município, expresso em 
porcentagem (%). Considerando que até 
400m a área é considerada totalmente 
atendida. 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 
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6.1.1 Extensão e conectividade 
de ciclovias 

Porcentagem de vias (%) e Grau de 
conectividade. 

1,00 - Mais de 25% do sistema viário urbano apresenta 
ciclovias ou ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade                                                                  
0,75 - Mais de 25% do sistema viário urbano apresenta 
ciclovias ou ciclofaixas, porém, a rede apresenta baixa 
conectividade                                                                                
0,50 - Até 25% do sistema viário urbano apresenta ciclovias 
ou ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade                                                           
0,25 -Até 25% do sistema viário urbano apresenta ciclovias 
ou ciclofaixas, porém, a rede apresenta baixa conectividade                                                            
0,00 - Não há no município nenhum trecho de ciclovias ou 
ciclofaixa  

6.2.2 Vias com calçada 

Extensão de vias com calçadas em 
ambos os lados, com largura superior a 
1,20 metros, em relação à extensão total 
da rede viária principal 

1,00 - 100%                                                                                        
0,75 - 77,5%                                                                                     
0,50 - 55%                                                                                     
0,25 - 32,5%                                                                                  
0,00 Até 10%   

6.3.4 Ações para redução do 
tráfego motorizado 

Políticas, estratégias ou ações 
empreendidas pelo município com 
objetivo de reduzir o tráfego 
motorizado. 

1,00 - Campanha educativa, rodízio veicular, delimitação de 
áreas com restrição para circulação de veículos e pedágio 
urbano                                                                                               
0,75 - Campanha educativa, rodízio veicular e delimitação de 
áreas com restrição para circulação de veículos                                                                
0,50 - Campanha educativa e rodízio veicular                                                                    
0,25 -Apenas campanha educativa                                                             
0,00 - Não foi desenvolvido ou implantado nenhum 
mecanismo visando a redução do tráfego motorizado no 
município no ano de referência  
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7.1.1 Nível de formação de 
técnicos e gestores 

Porcentagem de técnicos e gestores de 
órgãos de planejamento urbano, 
transportes e mobilidade com 
qualificação superior, do total de 
trabalhadores destes órgãos no ano de 
referência.  

1,00 - 25% ou mais                                            0,75 - 20%                                                                             
0,50 - 15%                                                               0,25 - 10%                                                                                 
0,00 Até 5%  
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 
NORMALIZADOR 

7.1.2 Capacitação de técnicos e 
gestores 

Número de horas de treinamento e 
capacitação oferecidas por técnico e 
gestor das áreas de planejamento 
urbano, transportes e mobilidade 
durante o ano de referência 

1,00 - 40 horas ou mais                                                              
0,75 - 32 horas                                                                                
0,50 - 24 horas                                                                                     
0,25 -16 horas                                                                                         
0,00 - 8 horas ou menos  

7.4.1 Transparência e 
responsabilidade 

Existência de publicação formal e 
periódica por parte da administração 
municipal sobre assuntos relacionados à 
infraestrutura, serviços, planos e 
projetos de transportes e mobilidade 
urbana. 

1,00 - Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, 
estágio de desenvolvimento de planos e projetos, aplicação e 
fonte de recursos, e impactos sociais, econômicos e 
ambientais de planos e projetos de transportes e mobilidade 
urbana                                                                                              
0,75 - Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, 
estágio de desenvolvimento de planos e projetos e aplicação 
e fonte de recursos para planos e projetos de transportes e 
mobilidade urbana                                                                        
0,50 - Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte público, 
e estágio de desenvolvimento de planos e projetos de 
transportes e mobilidade urbana                                                                     
0,25 -Contratos e licitações para execução de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços de transporte públicos                                                                                       
0,00 - Não há publicação formal e periódica sobre assuntos 
relacionados à infraestrutura, serviços, planos e projetos de 
transportes e mobilidade urbana 

7.5.1 Vazios urbano 
Porcentagem de áreas que se encontram 
vazias ou desocupadas na área urbana 
do município 

1,00 Até 10%                                                                                          
0,75 - 20%                                                                                      
0,50 - 30%                                                                                       
0,25 - 40%                                                                                       
0,00 50% ou mais  

7.5.2 Crescimento urbano 

Razão entre a área de novos projetos 
(para diferentes usos) previstos ou em 
fase de implantação em regiões dotadas 
de infraestrutura e serviços de 
transportes, e a área de novos projetos 
em regiões ainda não desenvolvidas e 
sem infraestrutura de transportes 

1,00 Igual ou maior que 2                                                0,75 - 1,5                                                                                          
0,50  - 1                                                                          0,25 - 0,5                                                                                                     
0,0 - 0 0  

7.5.5 Ocupações irregulares 
Porcentagem da área urbana constituída 
por assentamentos informais ou 
irregulares.  

1,00 Até 5%                                                                                           
0,75 - 10%                                                                                                  
0,50 - 15%                                                                                          
0,25 - 20%                                                                                      
0,00 Mais de 20%  

7.6.2 Efetivação e continuidade 
de ações 

Programas e projetos de transportes e 
mobilidade urbana efetivados pela 
administração municipal no ano de 
referência e continuidade das ações 
implementadas. 

1,00 - Grande parte das ações para transportes e mobilidade 
urbana previstas pela atual gestão foram efetivadas, tendo 
sido dada continuidade as mesmas mesmo após mudanças 
no quadro da administração municipal                                                                                    
0,75 - Algumas ações para transportes e mobilidade urbana 
previstas pela atual gestão foram efetivadas, tendo sido dada 
continuidade as mesmas mesmo após mudanças no quadro 
da administração municipal                                                                               
0,50 - Grande parte das ações para transportes e mobilidade 
urbana previstas pela atual gestão foi efetivada, no entanto, 
grande parte foi abandonada em função de mudanças no 
quadro da administração municipal                                                                                              
0,25 -Algumas ações para transportes e mobilidade urbana 
previstas pela atual gestão foram efetivadas, no entanto, 
grande parte foi abandonada em função de mudanças no 
quadro da administração municipal                                                                                        
0,00 - Nenhuma ação para transportes e mobilidade urbana 
prevista pela atual gestão não foi efetivada  

7.7.1 Parques e áreas verdes 
Área urbana com cobertura vegetal 
(parques, jardins, áreas verdes) por 
habitante 

1,00 Igual ou superior a 25 m2 por habitante                                                                                          
0,75 - 20 m2  por habitante                                                       
0,50 - 15 m2 por habitante                                                         
0,25 - 10 m2 por habitante                                                        
0,00 Igual ou inferior a 5 m2  por habitante   
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 
NORMALIZADOR 

7.7.2 Equipamentos urbanos 
(escolas) 

Número de escolas em nível de 
educação infantil e ensino fundamental, 
públicas e particulares, por 1000 
habitantes.  

1,00 Igual ou superior a 1,25                                                     
0,75 - 1,00                                                                                      
0,50 - 0,75                                                                                         
0,25 - 0,50                                                                                                
0,00 Igual ou inferior a 0,25  

7.7.3 Equipamentos urbanos 
(postos de saúde) 

Número de equipamentos de saúde ou 
unidades de atendimento médico 
primário (postos de saúde) por 100.000 
habitantes. 

1,00 - 50 ou mais                                                                                  
0,75 -  40                                                                                                                 
0,50 -  30                                                                                                             
0,25 - 20                                                                                                    
0,00 Até 10 

7.8.3 Cumprimento da 
legislação urbanística 

Fiscalização por parte da administração 
municipal com relação ao cumprimento 
da legislação urbanística vigente. 

1,00 - Operações de fiscalização, notificação e autuação dos 
responsáveis, incluindo aplicação de sanções mais severas 
como paralisação das obras ou demolição parcial ou total dos 
empreendimentos                                                                                  
0,75 - Operações de fiscalização de obras e 
empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística 
municipal, notificação e autuação dos responsáveis, incluindo 
aplicação de multas                                                                                      
0,50 - Operações de fiscalização de obras e 
empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística 
municipal, porém não tem autuado ou aplicado qualquer 
sanção aos responsáveis, limitando-se a notificação dos 
mesmo                                                                                              
0,25 -Operações de fiscalização de obras e empreendimentos 
em desacordo com a legislação urbanística municipal 
somente em caso de denúncias                                                                                        
0,00 - A administração municipal não tem realizado 
operações de fiscalização de obras e empreendimentos em 
desacordo com a legislação urbanística municipal  
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8.1.1 Acidentes de trânsito 

Número de mortos em acidentes de 
trânsito ocorridos em vias urbanas do 
município no ano de referência por 
10.000 habitantes 

1,00 - Não houve 
0,75 - 10 
0,50 - 20 
0,25 - 30 
0,00 - 40 ou mais 

8.1.2 Acidentes com pedestres 
e ciclista 

Porcentagem dos acidentes de trânsito 
ocorridos em vias urbanas do município 
no ano de referência envolvendo 
pedestres e ciclistas. 

1,00 - Até 5% 
0,75 - 10% 
0,50 - 15% 
0,25 - 20% 
0,00 - 25% ou mais 

8.1.3 Prevenção de acidentes 
Porcentagem das vias locais do sistema 
viário urbano que apresentam 
dispositivos de moderação de tráfego 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - As vias locais do sistema viário urbano não apresentam 
dispositivos de moderação de tráfego 

8.2.1 Educação para o trânsito 

Porcentagem das escolas públicas ou 
particulares do município que 
implantaram disciplinas ou programas de 
educação para o trânsito no ano de 
referência 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

8.3.2 Velocidade média do 
tráfego 

Velocidade média de tráfego, em horário 
de pico, em vias da rede principal 

1,00 - Igual ou superior a 30 km/h 
0,75 - 25 km/h 
0,50 - 20 km/h 
0,25 - 15 km/h 
0,00 - Até 10 km/h 

8.5.1 Índice de motorização 
Número de automóveis por 1.00 
habitantes 

1,00 - Até 25 
0,75 - 30 
0,50 - 35 
0,25 - 40 
0,00 - 45 ou mais 
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9.1.1 Extensão da rede do 
transporte público 

Extensão da rede de transporte público 
em relação a extensão do sistema viário 

1,00 - 100 % ou superior 
0,75 - 80% 
0,50 - 60% 
0,25 - 40% 
0,00 - Até 20% 
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DOMÍNIO INDICADOR DESCRIÇÃO CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DO SCORE 
NORMALIZADOR 

9.1.2 
Frequência de 
atendimento do 
transporte público 

Frequência média de atendimento do 
serviço de transporte público por ônibus 
nos horários de pico 

1,00 - Até 15 minutos ou 4,00 ônibus/hora 
0,75 - 20 minutos ou 3,00 ônibus/hora 
0,50 - 25 minutos ou 2,4 ônibus/hora 
0,25 - 30 minutos ou 2 ônibus/hora 
0,00 - 35 minutos ou mais, ou 1,7 ônibus/hora 

9.1.3 Pontualidade 

Porcentagem das viagens por transporte 
coletivo por ônibus no mês analisado 
que respeitaram os horários 
programados 

1,00 - 100% 
0,75 - 95% 
0,50 - 90% 
0,25 - 85% 
0,00 - 80% ou menos 

9.1.4 Velocidade média do 
transporte público 

Velocidade média do serviço de 
transporte coletivo por ônibus em 
horário 

1,00 - Mais de 25 km/h 
0,75 - 25km/h 
0,50 - 20km/h 
0,25 - 15 km/h 
0,00 - Igual ou inferior a 10 km/h 

9.1.5 Idade média da frota de 
transporte público 

Idade média da frota de ônibus e micro-
ônibus urbanos 

1,00 - Até 5 anos 
0,66 - 7 anos 
0,33 - 9 anos 
0,00 - 11 anos ou mais 

9.1.6 Índice de passageiros por 
quilômetro 

IPK do serviço de transporte público por 
ônibus no ano de referência (ou mês 
observado) 

1,00 - Igual ou superior a 4,5 até o limite de 5 passageiros/km 
0,75 - 4 passageiros/km 
0,50 - 3,5 passageiros/km 
0,25 - 3 passageiros/km 
0,00 - Até 2,5 ou superior a 5 passageiros/km 

9.1.7 Passageiros transportados 
anualmente 

Número de passageiros transportados 
em dois anos distintos no município: 

1,00 - Crescimento superior a 25% 
0,75 - Crescimento inferior a 25% 
0,50 - O número de passageiros transportados permaneceu 
constante 
0,25 - Decréscimo inferior a 25% 
0,00 - Decréscimo superior a 25% 

9.1.8 
Satisfação do usuário com 
o serviço de transporte 
público 

Porcentagem da população (ou dos 
entrevistados) que está totalmente 
satisfeita (ou percebe o serviço como 
excelente) com o sistema de transporte 
público urbano. 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

9.3.1 Contratos e licitações 
Porcentagem dos contratos de prestação 
de serviços de transportes que se 
encontram regularizados 

1,00 - 100% 
0,75 - 75% 
0,50 - 50% 
0,25 - 25% 
0,00 - 0 

9.4.2 Integração do transporte 
público 

Avaliação direta dos tipos de integração 
existente. 

1,00 -O sistema de transporte público é totalmente integrado 
com o uso de bilhete eletrônico para integração intermodal e 
de sistemas adjacentes (intermunicipais ou metropolitanos) 
0,75 - É praticada a integração física e tarifária temporal em 
terminais fechados e em qualquer ponto do sistema de 
transporte público urbano, para o mesmo modo de 
transporte e entre diferentes modos (transferências 
intramodais e intermodais) 
0,50 - É praticada a integração física e tarifária temporal 
somente em terminais fechados do sistema de transporte 
público urbano, para o mesmo modo de transporte 
(transferências intramodais) 
0,25 - É praticada somente a integração física em terminais 
fechados do sistema de transporte público urbano, para o 
mesmo modo de transporte (transferências intramodais) 
0,00 - Não é praticada nenhuma forma de integração física ou 
tarifária no sistema de transporte público urbano 

9.5.2 Tarifas de transporte 
As tarifas de transporte público 
apresentaram em relação ao índice 
inflacionário selecionado: 

1,00 - Não houve aumento da tarifa 
0,66 - Aumento inferior ao índice 
0,33 - Aumento equivalente ao índice 
0,00 - Aumento superior ao índice 

 
Fonte: URBTEC TM(2019) 
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Tabela 41: Pesos e  Indicadores de Canoinhas 
DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES PESO 
NORM. 

SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

S E A 
PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 
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Acessibilidade 
aos sistemas de 
transporte 

0,29 0,51 

1.1.1 Acessibilidade ao 
transporte público 0,33     0,38   0,36   0,26 

  

1.1.2 
Transporte público para 
pessoas com necessidades 
especiais 

0,33     0,38   0,36   0,26 

  

1.1.3 Despesas com transporte 0,33     0,38   0,36   0,26 
  

Acessibilidade 
universal 0,28 0,49 

1.2.2 Acessibilidade aos espaços 
abertos 0,25     0,40   0,32   0,27 

  

1.2.3 
Vagas de estacionamento 
para pessoas com 
necessidades especiais 

0,25     0,40   0,32   0,27 

  

1.2.4 Acessibilidade a edifícios 
públicos 0,25     0,40   0,32   0,27 

  

1.2.5 Acessibilidade aos serviços 
essenciais 0,25     0,40   0,32   0,27 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES PESO 
NORM. 

SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

S E A 
PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 

A
SP

EC
TO

S 
A

M
B

IE
N

TA
IS

 

0,
11

3
 Controle de 

impactos no 
meio ambiente 

0,52 1 2.1.4 Estudos de impacto 
ambiental 1,00     0,29   0,28   0,43 

  

A
SP

EC
TO

S 
SO

C
IA

IS
 

0,
10

8
 

Apoio ao 
cidadão 0,21 0,36 3.1.1 Informação disponível ao 

cidadão 1,00     0,40   0,31   0,29 
  

Educação e 
cidadania 0,19 0,32 3.3.1 

Educação para o 
desenvolvimento 
sustentável 

1,00     0,39   0,30   0,31 

  

Participação 
popular 0,19 0,32 3.4.1 Participação na tomada de 

decisão 1,00     0,41   0,27   0,32 
  

A
SP

EC
TO

S 
P

O
LÍ

TI
C

O
S 

0,
11

3
 

Captação e 
gerenciamento 
de recursos 

0,33 0,49 

4.2.1 Captação de recurso 0,50     0,33   0,40   0,27 
  

4.2.2 Investimentos em sistemas 
de transporte 0,50     0,33   0,40   0,27 

  

Política de 
mobilidade 
urbana 

0,34 0,51 4.3.1 Política de mobilidade 
urbana 1,00     0,34   0,33   0,32 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES PESO 
NORM. 

SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

S E A 
PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A
 

0,
12

 

Provisão e 
manutenção de 
infraestrutura 
de transportes 

0,46 0,46 5.1.1 Densidade e conectividade 
da rede viária 0,50     0,28   0,41   0,31 

  
5.1.2 Vias pavimentadas 0,50     0,28   0,41   0,31   

Distribuição de 
infraestrutura 
de transportes 

0,54 0,54 5.2.1 Vias para transporte 
coletivo 1,00     0,33   0,35   0,33 

  

M
O

D
O

S 
N

Ã
O

 

M
O

TO
R

IZ
A

D
O

S 

0,
11

 

Transporte 
cicloviário 0,31 0,31 6.1.1 Extensão e conectividade 

de ciclovias 1,00     0,32   0,29   0,39 
  

Deslocamento 
a pé 0,34 0,34 6.2.2 Vias com calçada 1,00     0,33   0,28   0,39   

Redução de 
viagens 0,35 0,35 6.3.4 Ações para redução do 

tráfego motorizado 1,00     0,28   0,32   0,40 
  

P
LA

N
EJ

A
M

E
N

TO
 IN

TE
G

R
A

D
O

 

0,
10

8
 

Captação de 
gestores 0,12 0,16 

7.1.1 Nível de formação de 
técnicos e gestores 0,50     0,31   0,37   0,32 

  

7.1.2 Capacitação de técnicos e 
gestores 0,50     0,31   0,37   0,32 

  
Transparência 
do processo de 
planejamento 

0,12 0,16 7.4.1 Transparência e 
responsabilidade 1,00     0,38   0,32   0,31 

  

Planejamento e 
controle do uso 
e ocupação do 
solo 

0,14 0,18 

7.5.1 Vazios urbano 0,33     0,31   0,32   0,36   

7.5.2 Crescimento urbano 0,33     0,31   0,32   0,36   

7.5.5 Ocupações irregulares 0,33     0,31   0,32   0,36   
Planejamento 
estratégico e 
integrado 

0,14 0,18 7.6.2 Efetivação e continuidade 
de ações 1,00     0,32   0,35   0,33 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES PESO 
NORM. 

SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

S E A 
PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 

Planejamento 
de 
infraestrutura 
urbana e 
planejamentos 
urbanos 

0,13 0,17 

7.7.1 Parques e áreas verdes 0,33     0,31   0,39   0,30 
  

7.7.2 Equipamentos urbanos 
(escolas) 0,33     0,31   0,39   0,30   

7.7.3 Equipamentos urbanos 
(postos de saúde) 0,33     0,31   0,39   0,30 

  

Plano diretor e 
legislação 
urbanística 

0,12 0,16 7.8.3 Cumprimento da legislação 
urbanística 1,00     0,31   0,35   0,35 

  

TR
Á

FE
G

O
 E

 C
IR

C
U

LA
Ç

Ã
O

 U
R

B
A

N
A

 

0,
10

7
 

Acidentes de 
trânsito 0,21 0,26 

8.1.1 Acidentes de trânsito 0,33     0,37   0,38   0,26   

8.1.2 Acidentes com pedestres e 
ciclista 0,33     0,37   0,38   0,26 

  

8.1.3 Prevenção de acidentes 0,33     0,37   0,38   0,26   
Educação para 
o trânsito 0,19 0,24 8.2.1 Educação para o trânsito 1,00     0,39   0,31   0,30   
Fluidez e 
circulação 0,19 0,24 8.3.2 Velocidade média do 

tráfego 1,00     0,29   0,35   0,36   
Transporte 
individual 0,21 0,26 8.5.1 Índice de motorização 1,00     0,32   0,31   0,36 

  

SI
ST

EM
A

 D
E 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

U
R

B
A

N
O

 

0,
11

2
 Disponibilidade 
e qualidade do 
transporte 
público 

0,23 0,28 

9.1.1 Extensão da rede do 
transporte público 0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.2 
Frequência de 
atendimento do transporte 
público 

0,13     0,35   0,33   0,32 
  

9.1.3 Pontualidade 0,13     0,35   0,33   0,32   

9.1.4 Velocidade média do 
transporte público 0,13     0,35   0,33   0,32 
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DOMÍNIOS TEMAS INDICADORES DIMENSÕES 

DOMÍNIO PESO TEMAS PESO ORIGINAL PESO NORM.  ID INDICADORES PESO 
NORM. 

SCORE 
NORM. 

IMUS 
GLOBAL 

S E A 
PESO IMUSs PESO IMUSe PESO IMUSa 

9.1.5 Idade média da frota de 
transporte público 0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.6 Índice de passageiros por 
quilômetro 0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.7 Passageiros transportados 
anualmente 0,13     0,35   0,33   0,32 

  

9.1.8 
Satisfação do usuário com 
o serviço de transporte 
público 

0,13     0,35   0,33   0,32 

  
Regulação e 
fiscalização do 
transporte 
público 

0,18 0,22 9.3.1 Contratos e licitações 1,00     0,34   0,35   0,31 

  
Integração do 
transporte 
público 

0,22 0,27 9.4.2 Integração do transporte 
público 1,00     0,37   0,33   0,30 

  

Política tarifária 0,19 0,23 9.5.2 Tarifas de transporte 1,00     0,38   0,37   0,25 
  

Fonte: URBTEC TM(2019) 
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3 DIRETRIZES PARA MOBILIDADE DE CANOINHAS 

Em vista da configuração do sistema de transporte do município de Canoinhas 

detalhada acima, foram determinadas como diretrizes de mobilidade municipal: 

• Diminuir distâncias e tempos de deslocamentos dos usuários do sistema 

viário do município de Canoinhas. 

• Promover a 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 federados. 

• Priorizar os modos de transporte não motorizados sobre os motorizados 

e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 

individual motorizado. 

• Possibilitar a integração entre os modos e serviços de transporte 

urbano. 

• Reduzir os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 

de pessoas e cargas na cidade. 

• Incentivar o desenvolvimento científico-tecnológico e o uso de energias 

renováveis e menos poluentes. 

• Priorizar projetos de transporte público coletivo estruturadores do 

território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

• Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando 

o caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens 

curtas. 

• Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento dos 

passeios e vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, 

tratamento paisagístico adequado e tratamento das travessias do 

sistema viário, sempre adotando os preceitos da acessibilidade 

universal. 

• Valorizar, incentivar e reconhecer a bicicleta como meio de transporte, 

integrando-a aos modos de transporte coletivo. 
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• Estruturar a gestão local, fortalecendo o papel regulador dos órgãos 

públicos gestores dos serviços de transporte público e de trânsito. 

• Fomentar a colaboração entre poder público regional e local, 

operadores e grupos de interesse. 
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