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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. 
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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 

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 CONTEXTO MUNICIPAL  

 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DAS ESTRADAS RURAIS 

(VICINAIS) 

As rodovias vicinais, também chamadas estradas rurais, agrovias ou ainda 

estradas municipais, podem ser definidas como as que funcionalmente se destinam a 

canalizar a produção para um sistema viário de nível superior, centros de armazenagem, 

consumo, industrialização, comercialização ou exportação e/ou assegurar acesso 

rodoviário a núcleos populacionais carentes. 

De acordo com o DER-SP (1987), essas vias são, na sua maioria, estradas 

municipais, pavimentadas ou não, de uma só pista, locais e de padrão técnico modesto, 

compatível com o pequeno tráfego que as utiliza. 

As duas características geotécnicas básicas que devem ser observadas numa 

estrada de terra a fim de se garantir condições de tráfego satisfatórias são: capacidade 

de suporte compatível com o tráfego e condições de rolamento e aderência adequadas 

ao conforto e segurança do usuário. 

Os problemas existentes nas estradas de terra – ondulações, atoleiros, areiões, 

poeira, buracos, erosões, entre outros – têm como causas a falta de capacidade de 

suporte do subleito, o mau desempenho da superfície de rolamento e a deficiência no 

sistema de drenagem, ou a combinação desses fatores. 

Entre os critérios responsáveis pelo estado da superfície ou do leito carroçável 

de qualquer estrada estão: material da superfície, intempéries, tráfego e manutenção. 

Uma boa estrada não-pavimentada deve contar com características como: 

• ter largura da faixa de rolamento suficiente para acomodar o tráfego da 

região; 

• apresentar resistência suficiente para suportar as cargas das rodas sem 

que ocorram deformações excessivas; 
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• ter boa capacidade de suporte, a qual depende das características do 

material da superfície e da resistência do solo, à medida que o teor de 

umidade varia; 

• apresentar um bom sistema de drenagem para evitar que a ação erosiva 

da água danifique o subleito e a superfície de rolamento. 

Tendo em vista os critérios supracitados, em um primeiro momento, o 

Programa de Manutenção Viária das Estradas Rurais proposto prevê a realização de 

levantamento das vias, que deve contemplar:  

• Mapeamento e construção de base de dados sobre as estradas rurais, incluindo 

tipo de pavimentação e dimensionamento da via;  

• Mapeamento de pontes, bem como seu estado de conservação;  

• Avaliação das condições da superfície de rolamento das estradas rurais, 

determinando pontos críticos.  

A avaliação das condições da superfície de rolamento de estradas de terra é 

feita por meio do levantamento dos defeitos no campo. O levantamento de campo 

envolve a seleção dos defeitos mais significativos, com suas respectivas medidas, e a 

avaliação da extensão e severidade de cada um deles. 

Entende-se por defeito, então, qualquer alteração na superfície da estrada que 

influencie negativamente as suas condições de rolamento. Os defeitos causam 

irregularidades, provocam desconforto e, dependendo do nível de severidade, podem 

levar sérios riscos à segurança do usuário, além de influir na velocidade de operação e 

nos custos operacionais dos veículos. 

A partir das afirmações ora apresentadas, são descritos esses defeitos, suas 

principais causas, assim como o critério de classificação de severidade adotado, 

conforme o quadro a seguir. 
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Defeito Grau de Severidade Exemplos 

Secção Transversal 

Inadequada (STI) 

Secção 

transversal que apresenta 

dificuldade de escoamento 

da água para as laterais da 

estrada. 

É causada pela 

execução do nivelamento 

da superfície (raspagem) 

sem posterior acréscimo 

de material, o que torna a 

estrada encaixada no 

terreno. 

Baixa: superfície 

praticamente plana, com 

pouca ou nenhuma 

ocorrência de defeitos; 

 

Média: superfície em forma 

de bacia com moderada 

ocorrência de defeitos; 

 

Alta: alta ocorrência de 

defeitos, com grandes 

depressões nas trilhas de 

roda. 

Calha 

 

Abaulada e /encaixada 

 

Mista 

 

Ondulações/ Corrugações 

(OND) 

As ondulações 

constituem sulcos em 

intervalos regulares ou 

irregulares no sentido 

perpendicular à direção do 

tráfego. Sua ocorrência se 

deve à falta de capacidade 

de suporte do subleito e 

ausência ou deficiência do 

sistema de drenagem. 

Baixa: profundidades 

menores que 2,5 cm; 

 

Média: profundidades entre 

2,5 e 7,5 cm; 

 

Alta: profundidades 

maiores que 7,5 cm; 

 

Exemplo ondulações 
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Poeira (PO) 

A poeira é causada 

pelo excesso de material 

fino no leito da estrada 

que durante o período de 

seca fica sem umidade, 

formando as nuvens pela a 

ação abrasiva do tráfego; 

está representada pela 

nuvem de pó levantada 

pela passagem dos 

veículos na estrada. 

Baixa: pouca poeira, nuvem 

fina, não obstrui a 

visibilidade, altura menor 

que 1 m; 

 

Média: poeira moderada, 

nuvem moderadamente 

densa, obstrui parcialmente 

a visibilidade, altura entre 1 

e 2 m, tráfego lento; 

 

Alta: muita poeira, severa 

obstrução da visibilidade, 

altura superior a 2 m, 

tráfego muito lento ou 

parado. 

 

Exemplo poeira de alta 
concentração. 

 

Buracos/Panelas (BU) 

Os buracos são 

decorrentes da plataforma mal 

drenada, provavelmente sem 

abaulamento transversal. 

Constituem pequenas 

depressões em forma de bacia 

na superfície da estrada, 

produzidas quando o tráfego 

desgasta pequena parte da 

Baixa: profundidade 

menor que 5 cm. 

 

Média: profundidade 

entre 5 e 15 cm. 

 

Alta: profundidade 

maior que 15 cm. 
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superfície da estrada e têm o 

crescimento acelerado pela 

umidade interior do buraco. 

 

Afundamento de Trilhas de 

Roda (ATR) 

O afundamento de 

trilha de roda constitui uma 

depressão na superfície da 

estrada no local da trilha dos 

pneus do veículo. 

A ocorrência do ATR se deve às 

cargas repetidas do tráfego em 

épocas de chuva, quando o 

solo fica com a sua resistência 

diminuída devido à saturação, 

especialmente quando a 

capacidade de suporte do solo 

é baixa. 

Baixa: profundidades 

menores que 5 cm; 

 

Média: profundidades 

entre 5 e 10 cm; 

 

Alta: profundidades 

maiores que 10 cm. 

 

 

Exemplo afundamento de trilhas 
de roda 

 

Segregação de Agregados 

(SAGR) 

A segregação de 

agregados consiste em 

acúmulo de partículas de 

agregados soltos, contidas nos 

solos granulares, que se soltam 

Baixa: bermas menores 

que 5 cm de altura; 

 

Média: bermas entre 5 

e 10 cm de altura; 
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da superfície de rolamento 

devido ao tráfego, colocando-

se fora das trilhas de roda e 

formando bermas no centro ou 

ao longo do acostamento da 

estrada ou ainda na área 

menos trafegável, paralela à 

linha central da estrada. 

Alta: bermas maiores 

que 10 cm de altura. 

Areiões (AR) 

Os areiões constituem 

bermas de areia solta, 

formadas pela ação do tráfego, 

no centro das trilhas de roda e 

laterais da estrada, as quais 

impedem a saída de água. 

Ocorrem em regiões 

geralmente planas e de solo 

arenoso onde é inexistente ou 

desprezível a quantidade de 

material ligante (argila). Sua 

causa se deve à ação do 

tráfego e lavagem do material 

pela água da chuva. 

Baixa: bermas menores 

que 5 cm de altura; 

 

Média: bermas entre 5 

e 15 cm de altura; 

 

Alta: bermas maiores 

que 15 cm de altura. 

 

Exemplo areiões 
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Erosão (ERO) 

A erosão é 

representada por sulcos 

formados pela ação da água 

que com a ação das enxurradas 

evoluem para grandes ravinas. 

Baixa: profundidade 

menor que 15 cm e 

largura até 1,5 m; 

 

Média: Profundidade 

entre 15 e 30 cm e 

largura até 1,5 m; 

 

Alta: profundidade 

entre 15 e 30 cm e 

largura maior que 1,5 m 

ou profundidade maior 

que 30 cm. 

 

Exemplo erosão leve  

 

Exemplo erosão 

Atoleiro (ATOL) 

O atoleiro é verificado 

pelo acúmulo de água na 

estrada em solo com pouca 

capacidade de suporte e com 

ausência ou deficiência no 

sistema de drenagem. 

Alta: O atoleiro 

representa a perda da 

função da via e sua 

interdição total. 

 

Exemplo atoleiro 

 
Uma vez realizado o levantamento, o Programa de Manutenção Viária das 

Estradas Rurais prevê a construção de  um Plano de Ação, priorizando as estradas rurais 

principais e que contemple, no mínimo:  

• Execução/Manutenção de obras de drenagem nas vias rurais, tais como abertura 

de bacias e limpeza das laterais das vias para escoamento da água pluvial;  

• Manutenção e reforma de pontes, quando necessário;  
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• Manutenção ou implementação de pavimento nas vias;  

• Implantação/Manutenção de infraestruturas para estradas principais, tais como 

sinalização e iluminação;  

• Abertura de eixos estreitos e/ou correção do traçado das vias rurais.  

Além disso, recomenda-se que sejam realizadas vistorias periódicas nas estradas 

e que seja considerada a possibilidade de firmar termos de parcerias com eventuais 

interessados em fornecer suporte para execução das obras descritas acima.  

 

 CONTORNO OESTE LIGAÇÃO BR 280 – BAIRRO INDUSTRIAL I 

Canoinhas possui duas áreas segregadas de ocupação industrial, a primeira às 

margens da rodovia BR 280, e a segunda, a noroeste do perímetro urbano, localizado no 

bairro Industrial I. A segunda área industrial depende das vias av. Senador Ivo D’Aquino, 

rua Adão Tyszka e estrada Dona Francisca, todas dentro do perímetro urbano e ladeadas 

por ocupações residenciais, para o escoamento da produção para a rodovia BR 280, 

principal acesso as cidades próximas como Porto União e Mafra. Portanto, o transporte 

de carga na região oeste da cidade é uma atividade conflitante ao desenvolvimento 

urbano e mobilidade da região.  

Desta maneira, propõe-se um anel viário no prolongamento da rua Francisco 

Bueno de Siqueira até a BR 280, conforme pode-se visualizar na figura a seguir. A 

implementação dessa infraestrutura reduzirá os risco de acidentes, a diminuição da 

poluição visual e sonora do bairro e vizinhança, além de garantir a ordenação do fluxo 

de automóveis não compatíveis a vias locais. 
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Figura 1: proposta do anel viário oeste 

 

Fonte: URBTEC TM (2019) 

 ROTA DE CICLOTURISMO DAS CAPELAS E ROTA DE CICLOTURISMO 

DO SALTO D’ÁGUA VERDE   

Em sintonia com a expansão do ecoturismo no Brasil e no mundo, o 

cicloturismo, já difundido em diversos países, é uma modalidade cada vez mais praticada 

pelos turistas que buscam contato com a natureza, aventura, esporte, conhecimento 

sobre a arquitetura, cultura e culinária local. Esse tipo de modalidade turística demanda 

baixos investimentos, e garante retorno econômico, social e ambiental. 
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O cicloturista valoriza os aspectos locais e estimula o desenvolvimento 

econômico, através da compra de pequenas lembranças, prova da culinária local, em 

alguns casos opta por pernoitar na região, gerando renda e trabalho para a região, 

inibindo a saída da população local para a área urbana. Outro ponto positivo é o 

crescimento do sentimento de pertencimento e valorização da cultura local pela 

comunidade. Além disso, o aumento da consciência de proteção e conservação do meio 

ambiente e do patrimônio imóvel é um dos efeitos da atividade nas comunidades rurais. 

Portanto, os efeitos positivos são certos e os resultados são transformadores.   

Em 2016, foi inaugurada a Rota das Capelas de Canoinhas, com o intuito de 

promover a cultura, gastronomia e arquitetura de três capelas de madeira da região, 

através da paisagem rural. Esse programa de incentivo ao turismo é resultado de uma 

parceria entre Prefeitura de Canoinhas, Epagri, Associação Canoinhense de Turismo 

Rural (Acatur) e comunidade local. 

A rota turística do Salto D’Água Verde, localizada ao sul do perímetro urbano 

de Canoinhas, foi também inaugurada em 2016, e integra o mesmo programa de 

promoção do turismo rural da Rota das Capelas. Essa  rota tem como principais atrações 

o Clube do Cavalo, Prust Alimentos, Sítio Esmeralda, Sítio Recanto Feliz e Day Flores. 

Esses lugares oferecem uma experiência  de contato com a natureza e boa culinária.  

Para promover a Rota das Capelas e a Rota do Salto D’Água Verde e fortalecer 

a atividade turística do local, propõe-se a Rota Cicloturística das Capelas e a Rota 

Cicloturística do Salto D’Água Verde, a fim de estimular o ecoturismo local através da 

diversificação de atividades. Para o progresso do turismo ciclístico na região não são 

necessários grandes investimentos, mas existem infraestruturas básicas a serem 

consideradas para o conforto dos ciclistas, como a criação de informativos, mapas, 

sinalização de indicação e segurança na via, iluminação, estrutura de apoio como 

lixeiras, pontos de parada, locais de venda de alimentos, pontos de reparo para 

bicicletas, etc. Para isso, sugere-se uma comissão de técnicos que possam desenvolver 
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os projetos de infraestrutura necessária para a consolidação dessa proposta. Em 

Canoinhas existem movimentos de ciclistas engajados no fomento dessa modalidade, 

que podem ser de grande ajuda no desenvolvimento dos trabalhos. A seguir, o mapa 

com o trajeto das rotas de cicloturismo das Capelas e do Salto D’Água Verde propostos.  
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Mapa 1: Rota Ciclística Turística 
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2 CONTEXTO INTRAURBANO 

 SISTEMA  DE ESPAÇO PARA PEDESTRES 

Ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento urbano vem sendo pautado  

pelo deslocamento por veículos motorizados, notadamente os individuais,  em 

detrimento dos espaços destinados à circulação de pedestres. Essa falta de “visão de 

futuro” no planejamento urbano resultou em diversos problemas relacionados à 

mobilidade, principalmente nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, 

congestionamentos, poluição (sonora e atmosférica), aumento nos riscos de acidentes, 

entre outros. Essas situações prejudicam significativamente a qualidade de vida da 

população, no que tange à saúde e ao bem-estar. 

Para tentar reverter esse cenário nas cidades brasileiras, foi aprovada a Lei 

Federal nº 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. Dentre as diretrizes gerais, pode-se citar a priorização dos “modos de 

transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público 

coletivo sobre o transporte individual motorizado”, conforme disposto no Inciso II do 

Art. 6 º da referida lei.  

Desta forma, uma das diretrizes gerais deste Plano de Mobilidade Urbana do 

Município de Canoinhas é a promoção do pedestrianismo, a fim de melhorar a qualidade 

de vida atual da população e garantir um futuro sustentável para a cidade. As propostas 

que se seguem consideram o caminhar e o pedalar para deslocamentos menores, 

evitando o uso de transporte motorizado quando desnecessário, oportunizando maior 

e melhor relação do cidadão com sua cidade e estímulo a uma vida saudável, pois o 

caminhar e o pedalar, além de não causarem poluição e estresse por 

congestionamentos, colaboram com a saúde.  
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No caso dos grandes deslocamentos, propõe-se estimular a integração 

intermodal, por exemplo, entre os modos não motorizados e os meios de transporte 

públicos coletivos.  

 CAMINHABILIDADE 

Primeiramente, é importante entender que o conceito de “walkability” ou 

“caminhabilidade” tem como objetivo melhorar o grau de mobilidade para o pedestre, 

considerando a qualidade do ambiente como um todo. Todos os fatores relevantes, que 

estimulam o caminhar, devem ser considerados, variando, desde o dimensionamento 

das calçadas, a presença ou não de mobiliários e iluminação, até as questões sociais e 

intuitivas inerentes ao local, como os usos do solo, a diversidade, sua função, segurança, 

agradabilidade, entre outros. Os fatores que podem inibir a circulação de pedestres no 

centros urbanos estão descritas no quadro, a seguir. 

Quadro 1: Fatores que podem inibir a circulação de pedestres nos centros urbanos 

FATORES QUE AFETAM A SEGURANÇA DO 

PEDESTRE 

FATORES QUE DIMINUEM A QUALIDADE DO 

DESLOCAMENTO PELOS PASSEIOS 

• Inadequação dos passeios para atender 

aos fluxos de pedestres; 

• Ciclos semafóricos inadequados; 

• Abrigos de pontos de embarque e 

desembarque de passageiros de ônibus de 

tamanho desproporcional em relação ao 

passeio; 

• Pisos inadequados e em mau estado de 

conservação; 

• Desníveis abruptos entre o passeio e as 

rampas de garagem; 

• Ausência de sinalização tátil específica; 

• Veículos estacionados indevidamente 

sobre as calçadas; 

• Obras ocupando o espaço dos passeios. 

• Passeios com largura insuficiente; 

• Instalação inadequada de equipamentos 

urbanos; 

• Presença de vendedores ambulantes nas 

calçadas; 

• Bancas de jornal instaladas 

inadequadamente obstruindo a faixa livre; 

• Mobiliário urbano inadequado obstruindo 

as calçadas; 

• Gotas de água pingando de aparelhos de ar 

condicionado; 

• Escoamento das águas pluviais 

provenientes de marquises, calhas, etc.; 

• Dejetos de animais nas vias; 

• Lixo nas vias. 

Fonte: Miranda e Cabral (2005), Ministério das Cidades (2006) 
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Para estimular o caminhar, um dos aspectos que definem a atratividade das 

calçadas para a circulação de pedestres é o seu uso lindeiro. Usos que geram algum tipo 

de poluição sonora ou visual são pouco interessantes aos pedestres, bem como 

moradias com fachadas cegas ou que se encerram em si mesmas, não havendo 

nenhuma interação com estes. Podemos observar que, quanto maior a variedade de 

usos que permitam a conexão da edificação com o usuário, maior o fator de 

agradabilidade no percurso. Podemos citar como exemplo lotes comerciais com suas 

frentes abertas ao público, ou até mesmo lotes residenciais com uma boa integração e 

permeabilidade nos espaços do lote voltados para a via.  

Dos vários fatores que interferem na escolha da população em optar pelo 

caminhar no município, o fluxo de pessoas é o que pode garantir ao usuário a sensação 

de segurança que ele necessita para vivenciar a cidade. Segundo Jane Jacobs, quando 

trazemos vida aos centros das cidades e as pessoas começam a andar pelas calçadas, o 

fator de segurança aumenta, uma vez que seremos “vigias” uns dos outros e, dessa 

forma, as chances de violência e crime podem ser reduzidas.  

Quando tratamos de calçadas e de caminhabilidade, a presença de elementos 

que bloqueiem a faixa livre ou interfiram de alguma maneira no percurso natural do 

pedestre prejudica a acessibilidade e traz desconforto ao usuário ao fazer aquele trajeto. 

Estes elementos podem ser placas de sinalização, arborização, postes ou mobiliários, 

por exemplo, implantados em locais inadequados, ou buracos e outros defeitos no piso, 

que também são percebidos como barreiras. Além destas questões, para que a via seja 

considerada acessível, é necessário que o trajeto seja uniforme, com dimensionamento 

adequado e pavimentação de qualidade, permitindo aos usuários autonomia e 

segurança no seu deslocamento. Condições ruins da pavimentação utilizada nas 

calçadas pode trazer riscos aos pedestres e levar a uma série de acidentes por sua 

irregularidade, má aderência, declividade, entre outros.  
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Em relação à atratividade para o caminhar, nota-se que há a preferência do 

usuário em procurar trajetos que proporcionem proteção e conforto, mas que também 

gerem prazer no caminhar. Essa sensação é garantida pela presença de árvores, 

marquises, coberturas que o protejam da chuva, do sol e intempéries em geral, que 

convidem a passear ou interagir com o ambiente urbano, como no caso do mobiliário 

por exemplo. Sendo assim, o percurso torna-se mais atrativo, e este tipo de modal mais 

adotado pela população em geral.  

Em vista do exposto e considerando que a redução da necessidade do uso dos 

veículos motorizados individuais nas áreas centrais e a integração de modais qualifica a 

mobilidade nas cidades, de modo a proporcionar uma cidade mais inclusiva e humana, 

este Plano de Mobilidade considera como condição ideal a priorização do pedestre na 

estrutura urbana, lembrando que, em algum momento do seu deslocamento, toda a 

população faz parte deste grupo e configura-se, dentre todos os modais, como o mais 

“frágil”.  

 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DE CAMINHABILIDADE 

O índice de caminhabilidade consiste na avaliação das condições do espaço 

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

pode compreender os seguintes aspectos: 

A caminhabilidade compreende aspectos tais como as condições e dimensões 
das calçadas e cruzamentos, a atratividade e densidade da vizinhança, a 
percepção de segurança pública, as condições de segurança viária e quaisquer 
outras características do ambiente urbano que tenham influência na 
motivação para as pessoas andarem com mais frequência e utilizarem o 
espaço urbano. 
 

No intuito de determinar o Índice de Caminhabilidade em Canoinhas, foram 

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

a infraestrutura existente dedicada ao deslocamento dos pedestres. Para obter uma 
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organização mais adequada dos dados que foram obtidos em campo, optou-se por 

separá-los em duas perspectivas: o olhar técnico e o olhar do usuário. 

Figura 2: Perspectivas das pesquisas de campo 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

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

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

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

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

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

Segurança Viária, Atração, Calçada, Ambiente, Mobilidade e Segurança Pública.  

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

Canoinhas, o iCam foi adaptado à realidade do município. Desta forma, a análise 

contemplou 22 indicadores distribuídos em cinco categorias distintas: Travessia, 

Calçada, Atração, Segurança e Ambiente. As adaptações realizadas em cada categoria 

pode ser observada na Figura 3, a seguir. 

Pesquisas

de Campo

Olhar Técnico Olhar do 
Usuário
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Figura 3: Categorias da Pesquisa de Caminhabilidade 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

As pesquisas foram realizadas na região central e nos eixos de comércio e 

serviço, que foram identificados através dos dados de uso do solo, totalizando 250 

trechos, entre os dias 26/07/2019 e 05/08/2019. Os formulários aplicados, bem como 

os principais resultados, estão apresentados no Anexo I do Relatório 3 do Diagnóstico 

do Plano de Mobilidade.  

No caso do “olhar do usuário”, foram realizadas entrevistas na região central 

da cidade, identificando o perfil dos pedestres, frequência, tempo e motivo da viagem e 

a percepção dos mesmos no que se refere à qualidade das calçadas. Foram 

entrevistados 67 pedestres, no mesmo período dos demais levantamentos relativos a 

este tema. 
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Os resultados ponderados entre o “olhar” técnico e do usuário são 

apresentados no Gráfico 1, por categoria. A cor vermelha apresenta os piores índices e 

o verde são aqueles bem avaliados. 
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Gráfico 1: Resultados das pesquisas de caminhabilidade por categorias 
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A categoria Travessia mostrou que 71% dos cruzamentos foram péssimos, 22% 

ruins e 7% razoáveis, sendo que nenhuma das travessias foi avaliada como boa. Os 

cruzamentos com melhor avaliação foram identificados na rua Getúlio Vargas, além da 

rua Eugênio de Souza entre a rua Coronel Alburquerque e a rua José Boiteux.  

Receberam Nota “zero” as travessias na rua Caetano Costa entre a rua João da Cruz 

Krailing e a rua Benjamin Constant, entre a rua Irmã Maria Felicitas e rua Curitibanos e 

entre a rua Doze de Setembro e a rua Frei Menandro Kamps. 

No caso do estado físico das calçadas (categoria Calçada), 7% dos trechos 

avaliados na sede foram classificados como péssimos, 87% ruim, 6% razoável, sendo que 

nenhuma deles foram avaliados como bons. Alguns dos trechos mais bem classificados 

na categoria Calçada foram identificados na rua Frei Menandro Kamps entre a rua 

Caetano Costa e a rua Antônio Burgardt; rua José Boiteux entre a travessa Sete de 

Setembro e a rua Wolf Filho; rua Felipe Schmidt entre a rua Vidal Ramos e a rua Coronel 

Alburquerque, entre a rua Francisco de Paula Pereira e rua Major Vieira e entre a rua 

Vidal Ramos e a rua Coronel Alburquerque; rua Getúlio Vargas entre a rua Major Vieira 

e a rua Vidal Ramos, entre a rua Vidal Ramos e Cel. Alburquerque e entre a rua José 

Boiteux e a rua 3 de Maio, entre outros. Os trechos avaliados ao longo da rua Roberto 

Ehlke foram classificados, em grande parte, como ruins ou péssimos. O trecho com pior 

classificação nessa categoria é identificado na Avenida dos Expedicionários entre a rua 

Teodoro Humenhuk e a rua Julio Budant Neto.  

Na categoria Atração, 52% foram avaliados como péssimos, 24% como ruins, 

19% como razoáveis e apenas 5% classificados como bons, ou seja, são relativamente 

atrativos. A pesquisa mostrou que as ruas Francisco de Paula Pereira, Felipe Schmidt e 

Eugênio de Souza foram aquelas que possuem maior quantidade de trechos com 

avaliação positiva nessa categoria. Os trechos com as piores avaliações foram 

identificados na rua Roberto Ehlke, outras vias também obtiveram nota zero.  
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Considerando a segurança das calçadas, cerca de 2% foram classificadas como 

péssimas, 54% como ruins, 23% como razoáveis e 21% consideradas boas. Os trechos 

com as melhores avaliações para essa categoria estão compreendidos na rua Francisco 

de Paula Pereira entre a rua Eugênio de Souza e a rua Pedro Leal de Barros, entre a rua 

Caetano Costa e a rua Antonio Burgardt e entre a rua Felipe Schmidt e a rua Getúlio 

Vargas. De acordo com a pesquisa, na rua Roberto Ehlke e rua José Boiteux foram 

identificados a maior quantidade de trechos com avaliação negativa para a categoria 

Segurança. 

Por fim, a categoria Ambiente apresentou que 66% dos trechos avaliados foram 

considerados péssimos, 11% como ruins, 22% como regulares e apenas 1% considerados 

bons. Apenas quatro trechos foram classificados como “positivos”: rua Caetano Costa, 

entre a Fauri de Lima e Clemente Procopiak, Avenida dos Expedicionários, entre a rua 

Nazir Cordeiro e a Teodoro Humbenhuk, rua Paulo Wiese e rua Barão do Rio Branco, 

entre as ruas Duque de Caxias e Maj. Vieira. Os trechos classificados como péssimos e 

ruins somam um total de 77%, sendo que a maior quantidade está localizada na Avenida 

dos Expedicionários e na rua Roberto Ehlke. 

A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias 

avaliadas (Travessia, Calçada, Atração, Segurança e Ambiente) resultaram no Índice de 

Caminhabilidade. Os resultados mostraram que, dos trechos pesquisados na sede, 22% 

foram avaliados como péssimos, 62% como ruins e 16% como regulares, conforme 

exposto no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Índice de caminhabilidade – Nota geral 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Como pode ser observado no mapa abaixo, apenas um trecho obteve o Índice 

de Caminhabilidade entre dois e três pontos e por esta razão o único com avaliação 

positiva dentre todos os trechos avaliados, que se localiza na rua Felipe Schmidt entre a 

rua Francisco de Paula Pereira e a rua Major Vieira. Os trechos avaliados como razoáveis 

foram identificados em grande parte na rua Caetano Costa, rua Francisco de Paula 

Pereira, rua Felipe Schmidt e na rua Getúlio Vargas.  

Os trechos com as piores avaliações foram identificados em grande parte na 

rua Roberto Ehlke. Além desta via, foram identificados trechos com avaliação negativa 

também na rua Nazir Cordeiro entre a rua Francisco Costa e rua Epaminondas da Silva; 

rua Bernardo Olsen entre a rua Getúlio Vargas e a rua Roberto Ehlke; rua Wolf Filho 

entre a rua Vidal Ramos e a rua Coronel Alburquerque; rua José Boiteux entre a rua 

Getúlio Vargas e a rua Eugênio de Souza; rua Bernardo Oslen entre a rua Getúlio Vargas 

e a rua Roberto Ehlke, entre outros. 
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Mapa 2: Índice de caminhabilidade das calçadas
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 PROPOSTAS DE ESPAÇO PARA PEDESTRES EM CANOINHAS 

Considerando os resultados apresentados acima, que indicam a inadequação 

do sistema voltado à caminhabilidade no município, segue a legislação pertinente a ser 

aplicada, bem como as propostas de melhoria, objetivando incrementar o uso deste 

modal tão importante para o desenvolvimento sustentável de Canoinhas. 

As propostas são apresentadas na mesma ordem utilizada para o seu 

diagnóstico e consideram as mesmas questões que resultaram em uma avaliação tão 

aquém da desejada para o município, no sentido de procurar solucionar a problemática 

identificada em cada um dos tema relacionados ao índice utilizado (icam):  Travessia; 

Calçada; Atração; Segurança; e Ambiente. 

No que diz respeito à categoria Travessia, serão consideradas a falta de faixas 

de pedestres, semáforos e rampas de acessibilidade. 

A área central do município gera uma maior preocupação por parte de 

planejadores e do poder público, pelo fato de concentrar os maiores fluxos de 

pedestres. Isso não quer dizer que a circulação de pessoas fora da área central não deva 

ter qualidade, segurança e atratividade, uma vez que o percurso de cada cidadão 

costuma iniciar e terminar em sua própria residência, inclusive nos casos do uso de 

transporte público urbano, a qual pode se localizar em qualquer parte da cidade.  

Desta forma, a solução mais adequada é a adoção, por parte do município, de 

padrões que possam ser aplicados em qualquer parte da cidade, com a mesma 

eficiência. Alguns destes modelos têm origem nas estratégias de traffic calming, 

oferecendo maior segurança nos cruzamentos de maior fluxo de pedestres e veículos, 

adequados, portanto, para as áreas mais centrais, enquanto outras soluções mais 

simples buscam oferecer segurança e acessibilidade de forma ampla no município. 

Muito embora para a aplicação do índice de caminhabilidade a questão da 

travessia de pedestres tenha sido considerada separadamente da questão da segurança, 
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as duas estão diretamente relacionadas, pois a falta de estruturas de travessia afeta a 

segurança do pedestre de forma a não incentivá-lo a caminhar. 

No que diz respeito às faixas de travessias e aos semáforos, os mesmos se 

aplicam notadamente à área central, permitindo a circulação segura e preferencial ao 

pedestre. 

A avaliação do quesito travessia foi prioritariamente considerada péssima na 

área central, onde foram realizados os levantamentos. Cabe aqui o destaque de que 

neste ambiente da cidade concentram-se equipamentos voltados à saúde, rodoviária, 

Tribunal Eleitoral, igrejas, escolas, todos esses equipamentos que geram atratividade 

para a população e intensificam a circulação de pedestres em seus entornos, além do 

comércio e serviços ofertados na área. 

Em alguns casos onde a malha urbana adotada é o “tabuleiro de xadrez” como a 

do município de Canoinhas, as vias longas e retilíneas podem ser interpretadas por 

alguns motoristas como um incentivo à adoção de maior velocidade na circulação por 

automóvel motorizado, gerando riscos adicionais aos pedestres.  

Algumas alternativas, mais efetivas do que a sinalização por semáforo, podem 

ser adotadas para garantir a segurança nas travessias, sendo que as estratégias 

apresentadas a seguir pertencem ao Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO 

(National Association of City Transportation Officials,  são elas: 

 

a) Faixas elevadas 

As faixas elevadas são semelhantes às lombadas para redução de velocidade, 

porém diferem na função. A diferença é que as faixas elevadas são planas, alinhadas 

com as calçadas e têm o objetivo de priorizar a travessia de pedestres nas vias onde este 

fluxo é intenso e o de veículos não.  Podem ser localizadas no meio da quadra ou nas 

intersecções e sua largura varia da mesma forma que a da faixa de travessia de 

pedestres, ou seja, de acordo com a intensidade de fluxo destes. (Ver Figura 4). 
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Figura 4: Modelo das faixas elevadas 

 

Fonte:  Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO (National Association of City Transportation Officials) 

b) Extensões da calçada 

As extensões da calçada nas esquinas reduzem as distâncias de travessia e 

aumentam o espaço para os pedestres. Essa estratégia estreita física e visualmente a 

largura da pista, obrigando o motorista a reduzir a velocidade. Além disso, as extensões 

aumentam o espaço de espera disponível e fornecem mais áreas para implantação de 

mobiliários urbanos. (Ver Figura 5). 

Figura 5: Modelo das extensões de calçadas 

 

Fonte: Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO (National Association of City Transportation Officials) 
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c) Desvios da faixa de rodagem 

Os desvios da faixa de rodagem configuram estacionamentos alternados, 

reduzem a velocidade dos veículos motorizados, possibilitam ampliação das calçadas e 

facilitam os cruzamentos, oferecendo mais segurança aos pedestres. (Ver Figura 6). 

Figura 6: Modelo de desvios da faixa de rodagem 

 

Fonte:  Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO (National Association of City Transportation Officials) 

 

d) Pontos de estrangulamento 

Os pontos de estrangulamento têm o objetivo de estrangular a pista em 

determinado ponto para facilitar a transposição do pedestres entre as calçadas de 

diferentes lados da mesma via. A estratégia obriga o motorista a reduzir a velocidade e 

redobrar a atenção ao circular pela via. Este modelo é especialmente útil em frente a 

escolas, hospitais e outros equipamentos de grande atratividade para pedestres. (Ver 

Figura 7). 
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Figura 7: Modelo dos pontos de estrangulamento 

 

Fonte:  Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO (National Association of City Transportation Officials) 

e) Intersecção entre via grande e via pequena 

Quando ruas movimentadas se encontram com ruas menores, deve-se fazer a 

transição usando artifícios que diminuam a velocidade, como faixas elevadas e 

separadores físicos na avenida principal. Deve-se fazer com que o veículo que está 

transitando na rua de maior movimento possa acessar a rua menor diminuindo a 

velocidade, de forma segura para todos. 

Para que isso seja possível, algumas questões devem ser consideradas, como o 

fato de que faixas de pedestres em ruas menores possibilitam ao pedestre atravessar 

em segurança e, ao mesmo tempo, alertam os motoristas que devem reduzir a 

velocidade ao chegarem ao cruzamento, evitando que estes veículos acessem as vias 

menores na mesma velocidade que transitavam anteriormente. 

Instrumentos que melhoram a dinâmica do cruzamento: 

• Utilizar faixas elevadas e largas para promover mais segurança para o 

pedestre, pois a mesma promove maior visibilidade do pedestre para 

avistar os veículos.  

• Criar sinalização que minimize a velocidade dos veículos que trafegam 

na maior avenida quando atravessam a menor. Deve-se desenhar o 
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cruzamento de forma que o veículo aviste claramente a travessia de 

pedestres e de ciclistas, possibilitando a redução da velocidade. Isso 

oferece segurança aos pedestres e ciclistas e, ao mesmo tempo, 

facilita o acesso dos veículos que acessam a avenida maior a partir da 

menor. 

• Quando da utilização de semáforos, pode-se criar lacunas no tráfego 

de veículos para o cruzamento de ciclistas e pedestres. Nesses casos, 

deve-se contar com a sinalização de PARE, alertando o motorista para 

a possibilidade de travessias de pedestres e ciclistas.  

 

A Figura 8 apresenta um modelo de como deveria ser a intersecção entre uma 

avenida maior e outra menor. 

Figura 8: Modelo de intersecção entre via grande e via pequena 

 

Fonte:  Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO (National Association of City Transportation Officials) 

 

f) Intersecções elevadas 

Cruzamentos de vias elevadas oferecem segurança, redução de velocidade no 

cruzamento de veículos e um espaço público em cruzamento de vias menores, ou seja, 
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vias secundárias, incentivando os motoristas a darem preferência aos pedestres na 

travessia da via.  

Alguns instrumentos necessários para as intersecções elevadas: 

• Os cruzamentos elevados, por estarem no mesmo nível das calçadas, 

impelem os motoristas a atravessar o cruzamento de forma mais lenta, 

sendo que nestes casos a faixa de travessia de pedestres não precisa 

estar demarcada. Alertas de rampa são necessários como orientação 

ao motorista. 

• Balizadores posicionados demarcando as esquinas protegem os 

pedestres e evitam que os carros invadam as calçadas. 

 

Um modelo de cruzamento elevado está ilustrado na Figura 9, na qual é 

possível observar alertas de rampas nas vias e os balizadores nas esquinas. 

Figura 9: Modelo de intersecção elevada 

 
Fonte:  Urban Desing Street Guide elaborado pelo NACTO (National Association of City Transportation Officials) 

 

Medidas como estas, além de proporcionar maior segurança nas travessias e 

reduzir acidentes, colaboram com a construção coletiva do senso de educação no 

trânsito, tanto por parte dos motoristas quanto dos pedestres, que, ao terem ofertas 
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suficientes de travessias seguras, não precisam se arriscar fora destes pontos 

apropriados. 

Já no que concerne às rampas de acessibilidade, estas devem estar distribuídas 

por todo o município, em todos os lados de cada esquina, com a devida sinalização, 

respeitando a legislação e principalmente a cidadania, permitindo que qualquer cidadão 

possa ter acesso seguro e autônomo a toda a cidade e às estruturas que ela oferece, 

como transporte público, equipamentos de saúde, educação e lazer, dentre outros. 

Abaixo, encontram-se os desenhos técnicos referentes à implantação das 

rampas de acessibilidade, com base na ABNT 9050. 

Figura 10: Desenho técnico de rampa 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 
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Figura 11: Desenho técnico de rampa entre canteiros 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

Figura 12: Desenho técnico de rampa para calçada estreita 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

 

No que diz respeito à categoria Calçadas, também com má avaliação, serão 

consideradas dimensões, composição do passeio (faixas de rolamento), qualidade da 

pavimentação, piso tátil e presença de obstáculos. Para que a calçada seja considerada 
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acessível, é necessário que o trajeto seja uniforme, com dimensionamento adequado e 

pavimentação de qualidade, permitindo que os usuários possam ter autonomia no seu 

deslocamento. Condições ruins da pavimentação utilizada nas calçadas podem trazer 

riscos aos pedestres e levar a uma série de acidentes por sua irregularidade, má 

aderência, declividade, entre outros.  

Como apresentado na Etapa 2 (PM) – Diagnóstico e Pesquisas, a terceira edição 

da NBR 9.050, publicada em 2015, teve por finalidade estabelecer “critérios e 

parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e 

adaptação do meio urbano e rural e de edificações às condições de acessibilidade”. Esta 

norma buscou garantir que os ambientes, edificações, mobiliários, equipamentos 

urbanos e elementos possam ser utilizados pela maior parte possível da população, de 

forma autônoma, segura e independente.  

 

De acordo com a norma, a calçada é constituída por três partes, conforme a 

composição e dimensionamento apresentado a seguir: 

1. Faixa de serviço 

Tem como finalidade “acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os 

postes de iluminação ou sinalização”. Largura mínima de 0,70 m. 

2. Faixa livre  

Destinada exclusivamente aos pedestres, não pode ter obstáculos, deve ter 

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

1,20 m e altura livre de 2,10 m. 

3. Faixa de acesso ao lote 

Área de passagem da via pública para o lote, existente apenas em calçadas 

com larguras superiores a 2,0 m. 
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Figura 13: Faixas de uso da calçada 

 

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 

O mobiliário urbano alocado na faixa de serviço não deve interromper o fluxo de 

pedestres. As calçadas devem ser planas para garantir a segurança de todos os cidadãos. 

Também, de acordo com a NBR 9.050/2015, a sinalização tátil e visual direcional deve 

ser instalada quando houver ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, 

isto se aplica tanto em ambientes internos quanto externos.   

Em relação ao piso tátil, A NBR 9.050/2015, determina: 

"A sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do 
deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-
guia identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos 
preferenciais de circulação." 
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Ainda de acordo com esta norma, os materiais para revestimento e 

acabamento devem ser regulares, firmes, estáveis, não trepidantes para dispositivos 

com rodas e antiderrapantes, sob qualquer condição (seco ou molhado). A NBR 

9.050/2015 não recomenda a utilização de padronagem na superfície do piso que possa 

causar qualquer sensação de insegurança, como por exemplo, “estampas que pelo 

contraste de desenho ou cor possam causar a impressão de tridimensionalidade”. 

As tabelas e figuras abaixo ilustram as orientações da NBR:  

Tabela 1: Dimensão da sinalização direcional 

 
Fonte: NBR 9.050/2015 
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Figura 14: Desenho técnico do piso podotátil direcional 

 
Fonte: NBR 9.050/2015 

Tabela 2: Dimensão da sinalização de alerta 

 
Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015) 
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No que diz respeito ao material, segundo o “Caderno 2 – Construindo a cidade 

acessível”, publicado pelo Ministério das Cidades, o material adotado para o piso da 

calçada deve ser um “aliado” do piso podotátil. A escolha errada ou má aplicação do 

material empregado nas calçadas ou passeios públicos podem dificultar, ou até mesmo 

impedir o livre acesso ou permanência em um determinado local. Alguns materiais são 

ótimos para produzir desenhos personalizados, contudo devem ser bem colocados com 

assentamento totalmente regular, “evitando-se trepidação na circulação de uma 

cadeira de rodas ou o tropeçar de uma pessoa idosa ou gestante”.  

Sobre a presença de interferências ou obstáculos na faixa livre da calçada, é 

preciso lembrar que, quando tratamos de caminhabilidade, a presença de elementos 

que bloqueiem a faixa livre ou interfiram de alguma maneira no percurso natural do 

pedestre, prejudica o caminhar e traz ao usuário desconforto em fazer aquele trajeto. 

Esses elementos podem ser placas de sinalização, arborização, postes ou mobiliários, 

por exemplo, implantados em locais inadequados, ou ainda buracos e outros defeitos 

no piso, que também são percebidos como barreiras.  

No que diz respeito às questões abordadas acima, o Código de Posturas do 

Município de Canoinhas foi instituído pela Lei Complementar nº 21/2007 e seu  Art. 70 

determina que “as calçadas públicas são de responsabilidade exclusiva dos 

proprietários, possuidores do domínio útil ou posse de imóveis, no tocante à sua 

construção, restauração, conservação e limpeza, observando as normas e padrões a 

serem fixados em legislação específica”. Esse artigo foi regulamentado pela Lei Ordinária 

nº 5954/2016, ou seja, instituiu a normatização da padronização das calçadas públicas 

em perímetro urbano. Na referida lei, são estabelecidas as diretrizes para as calçadas e 

passeios de Canoinhas, com a definição de padrões para o revestimento e prazos para 

adequação conforme os padrões estabelecidos. 

O Inciso I do Art. 2º da referida lei determina que “o material de revestimento 

das calçadas deve ser tipo paver, com espessura padrão de 6 cm e com superfície regular 
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em cor contrastante com as faixas de piso tátil, que serão em concreto na cor vermelha”. 

No total, foram estabelecidos três padrões de calçadas e passeios (ver Figura 15), 

conforme a largura das calçadas existentes.  
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Figura 15: Padrões de calçadas e passeios estabelecidos na Lei Municipal nº 5.954/2016 

 
Fonte: Lei Municipal nº 5.954/2016, adaptado por URBTECTM (2019)
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A Lei Ordinária nº 5.954/2016 considera, no seu Artigo 1º, que os passeios 

públicos ou calçadas são “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, 

não destinada à circulação de veículos, reservado ao trânsito de pedestres e, quando 

possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins – Código de 

Trânsito Brasileiro”. Desse modo, as calçadas ou passeios são constituídos por duas 

faixas diferentes: faixa exclusiva de circulação de pedestres,  que representa a “faixa 

contínua na calçada ou passeio, livre de obstáculo, destinada ao pedestre”, e a faixa de 

serviço que é a “área de passeio ou calçada destinada à implantação de mobiliário 

urbano”, conforme disposto na Lei Ordinária nº 5.954/2016.  

A NBR 9050/2015 divide as calçadas em três faixas de uso, são elas: 

 a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores 
e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, 
recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m; 
 b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, 
deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3 %, ser 
contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura 
livre; 
 c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o 
lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00 m. 
Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob autorização 
do município para edificações já construídas. 
 

Desse modo, a consultoria recomenda readequar as nomenclaturas das três 

faixas dispostas na Lei Ordinária nº 5.954/2016, conforme a NBR 9050/2015, 

apresentadas no Quadro 2. A consultoria entende que a “faixa livre com calçada” do 

Padrão 02” e a “faixa livre com jardim” do Padrão 03 são integrantes da “faixa de 

serviço”, visto que serve para acomodar, além do mobiliário, os canteiros, árvores e 

postes de iluminação ou sinalização. É importante frisar que a alteração de 

nomenclatura atende a dimensão mínima da faixa de serviço disposta na norma (70 cm, 

no mínimo).  

 

 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 61 
                                                           

 

Quadro 2: Nomenclatura recomendada para as faixas dos passeios ou calçadas de Canoinhas 

PADRÃO NOME ORIGINAL (LEI ORDINÁRIA 
Nº 5.954/2016) 

NOME RECOMENDADO 
CONFORME NBR 9050/2015 

Padrão 01 Faixa de serviço e mobiliário 
urbano e arborização 

Faixa de serviço 

Padrão 02 Faixa de serviço e mobiliário 
urbano 

Faixa de serviço 

Faixa livre com calçada 

Padrão 03 Faixa de serviço e mobiliário 
urbano 

Faixa de serviço 

Faixa livre com jardim 

-  Faixa de acesso 

Padrões 01, 02 e 03 Faixa exclusiva de circulação de 
pedestres 

Faixa livre ou passeio 

Fonte: URBTECTM (2019) 

De acordo com o Inciso I do Art. 3º da referida lei, é permitido para passeios e 

calçadas acima de 2,50 m o uso de “faixa livre” para “resolver problemas de acesso, ou 

obstáculos existentes, conforme Padrão 03”. No entanto, a faixa livre deve ser destinada 

exclusivamente à circulação de pedestres, não pode haver obstáculos que atrapalhem o 

caminhar. Para este caso específico, recomenda-se que seja acrescida a “faixa de 

acesso” conforme disposto na NBR 9050/2015.  

A consultoria também sugere a revisão da Lei Ordinária nº 5954/2016, de modo 

que os parâmetros para o dimensionamento mínimo das calçadas sejam estabelecidos 

de acordo com a hierarquia viária, conforme especificado na tabela abaixo: 
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Tabela 3: Proposta do dimensionamento mínimo das calçadas em Canoinhas 

  Calçada 

Hierarquia viária Dimensão 
total da via 

(m) 

Largura  
Mínima 
Total da 
calçada 

Largura 
Mínima da  

Faixa de 
serviço 

Largura 
Mínima 
da Faixa 

livre  

Largura 
Mínima da 

Faixa de 
acesso 

Eixo  30 4,4 0,7 2,5 1,2 

Eixo 20 3,8 0,7 2,1 1,0 

Eixo 15 2,4 0,7 1,7 livre 

Central 20 3 0,7 2,3 

Calçada 
largura 

superior a 
3,2m 

Arterial (sem ciclovia) 20 3,5 1,5 2,0 livre 

Arterial (com ciclovia) 20 2,2 0,7 1,5 livre 

Coletora (sem ciclovia) 20 5,2 1,5 2,5 1,2 

Coletora (com ciclovia) 20 4,0 1,5 2,5 livre 

Coletora (sem ciclovia) 15 3,0 1,5 1,5 livre 

Coletora (com ciclovia) 15 2,2 0,7 1,5 livre 

Local 20 5,3 1,5 2,6 1,2 

Local 15 3,20 1,5 1,7 livre 
Fonte: URBTECTM (2019) 

A proposta de dimensionamento acima deverá ser implementada em novos 

parcelamentos e em vias ainda não pavimentadas. Além disso, os parâmetros para áreas 

de tratamento especial, como as vias centrais e eixos, terão dimensões diferenciadas, a 

fim de dar caráter especial à localidade. Para vias arteriais, coletoras e locais já 

consolidadas e pavimentadas, os parâmetros são determinados pela lei existente, citada 

anteriormente.  

A categoria Atração considera a quantidade de fachadas com acesso de 

pedestres, fachadas que, mesmo sem acesso físico, permitem permeabilidade visual, 

uso público diurno e noturno e uso misto, como questões que podem “convidar” a 

população a caminhar pela cidade. Esta categoria, da mesma forma que as anteriores, 

teve uma avalição aquém do adequado, com a diferença que apresenta 5% na 

classificação Bom. Isto se deve às ruas Francisco de Paula Pereira, Felipe Schmidt e 
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Eugênio de Souza e tem relação com a existência de pontos de comércio variados nessas 

vias. 

Esta categoria apresenta-se diretamente relacionada com a questão da calçada 

como ambiente de convívio e relações com a cidade, ofertado ao cidadão. Neste 

sentido, um dos aspectos que definem a atratividade das calçadas para a circulação de 

pedestres é o seu uso lindeiro.  Usos que geram algum tipo de poluição sonora ou visual 

são pouco interessantes aos pedestres, bem como moradias com fachadas cegas ou que 

se encerram em si mesmas, não havendo nenhuma interação com estes. 

Podemos observar que, quanto maior a variedade de usos que permitam a 

conexão da edificação com o usuário, maior o fator de agradabilidade no percurso. 

Podemos citar como exemplo lotes comerciais com suas frentes abertas ao público, ou 

até mesmo lotes residenciais com uma boa integração e permeabilidade nos espaços do 

lote voltados para a via. 

Como a questão do uso do solo diversificado e atraente é de longo prazo de 

implementação, a instalação de mobiliário urbano, somada à qualidade do passeio, 

arborização e segurança, constituem-se em uma alternativa mais imediata para atrair a 

população para o caminhar. 

As áreas de estar são locais destinados para os pedestres poderem descansar 

ou desfrutar de algum momento de lazer junto ao espaço urbano. Na falta de largura 

adequada nas calçadas para a implantação de áreas de estar, é possível  que  algumas 

vagas de estacionamento sejam retiradas para que as calçadas avancem sobre elas, 

assim sendo, esses locais poderão ser criados. As vagas de estacionamento que forem 

retiradas podem ser realocadas para outros locais próximos, não prejudicando o sistema 

existente. 

O intuito de propor esses espaços é de trazer melhoria do fator  

caminhabilidade, gerando mais qualidade espacial no trajeto dos pedestres. Essas áreas 

vão oferecer mobiliários como bancos, lixeiras, vegetação e iluminação, que fornecerão 
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o devido conforto aos usuários. Dessa forma, o trajeto será mais agradável, pois haverá 

a possibilidade de parada nestas áreas para os usos aos quais são destinados. Com isso, 

o fator de agradabilidade é favorecido e, consequentemente, o estímulo ao transporte 

pedonal. Para as vias centrais e eixos, a faixa de acesso ao lote poderá servir de espaço 

de uso dos comércios lindeiros, estendendo o espaço de convivência do 

empreendimento à rua, desde que respeitada a área de faixa livre mínima. 

Outra solução adotada atualmente em áreas urbanas consolidadas para 

expansão de áreas de convívio e locação de mobiliário urbano é o chamado parklet, 

estruturado como uma plataforma sobre a área antes ocupada por veículos na via 

pública, equipada com bancos, floreiras, mesas, cadeiras e guarda-sóis. São extensões 

de passeios sobre as vias e logradouros a fim de promover uma ampliação dos espaços 

de fruição pública que propiciam lazer, convivência e recreação para a população. Esse 

recurso poderá ser implantado por comerciantes mediante aprovação com 

empreendimentos nas vias centrais e eixos de desenvolvimento urbano. A seguir, 

exemplos dessas estruturas. 
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Figura 16: Parklet 

 

Fonte: https://www.universitycity.org/news/morning-star-%E2%80%A2-bethlehem-paving-new-paradise-out-

parking-spot 

 

Com relação à categoria Segurança, apesar de 21% dos trechos analisados terem 

sido considerados bons, média bem acima das demais categorias, ainda fica longe do 

desejável quando se trata de questões como vagas de estacionamento nos recuos, 

existência de pontos de ônibus, condições da sinalização horizontal e vertical, 

iluminação e fluxo de pedestres. 

https://www.universitycity.org/news/morning-star-%E2%80%A2-bethlehem-paving-new-paradise-out-parking-spot
https://www.universitycity.org/news/morning-star-%E2%80%A2-bethlehem-paving-new-paradise-out-parking-spot
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Dos vários fatores que interferem na caminhabilidade, o fluxo de pessoas é o 

que pode garantir ao usuário a segurança que ele necessita para vivenciar a cidade. 

Segundo Jane Jacobs, quando trazemos vida aos centros das cidades e as pessoas 

começam a andar pelas calçadas, o fator de segurança aumenta, uma vez que seremos 

“vigias” uns dos outros e, dessa forma, as chances de violência e crime se reduzem 

muito. 

O estacionamento de veículos no recuo frontal do lote gera imensa insegurança 

ao pedestre, uma vez que o veículo estacionado sai da vaga de ré e tem sua visão da 

circulação atrás dele muito limitada, gerando riscos a quem circula. Cidades como 

Curitiba, que buscam investir na mobilidade sustentável e, portanto, na 

caminhabilidade, proíbem essa prática.  

A existência de pontos de ônibus adequadamente distribuídos pelo município 

colaboram para a mobilidade efetiva e adequada, gerando um maior fluxo de pedestres 

e, portanto, maior sensação de segurança à população na opção pelo caminhar. Esses 

elementos, porém, não podem ser percebidos pelo pedestre como obstáculos à sua 

circulação segura, forçando-os a circular pela via. 

Para que essa interação ocorra de forma satisfatória, faz-se necessário que a 

largura mínima da calçada, nas localizações dos pontos de ônibus, seja de pelo menos 

2,70 m, caso contrário a parada de ônibus deve ser sinalizada apenas por sinalização 

vertical. Para este padrão (Figura 17), a faixa livre contorna o ponto de ônibus sob a faixa 

de serviço, que será interrompida por um pequeno trecho, até que a faixa livre possa 

retornar ao seu curso normal e guiar os usuários ao trajeto existente. Dessa forma, o 

ponto de ônibus se estabelece como forma de abrigo e de parada confortável para os 

usuários do transporte público coletivo, e o dimensionamento das calçadas e dos 

padrões de acessibilidade não se comprometem. 
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Figura 17: Modelo 1 –Ponto de ônibus acessível (dimensão em cm) 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Para um padrão de dimensionamento ideal, faz-se necessária uma calçada com 

largura mínima de 3,40 m. Quando possível, a execução dessa opção (Figura 18), propõe-

se a continuidade da faixa livre e a locação do ponto de ônibus junto ao alinhamento 

predial, com o seu acesso guiado por piso podotátil e dimensionamento adequando e 

confortável para todos os usuários, sem que haja a necessidade de interromper a faixa 

de serviço para a passagem da faixa livre. 

Figura 18: Modelo 2 – Ponto de ônibus acessível (dimensão em cm) 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN/ 

DENATRAN/ Ministério das Cidades), a sinalização horizontal tem a propriedade de 

transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepção e 

entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. Estas informam os condutores 

sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres e posições 

de parada, como a linha de retenção e a faixa de travessia de pedestres, por exemplo, a 

qual ainda pode vir acompanhada de sinalização vertical de advertência, principalmente 

em áreas de maior risco, como proximidade de escolas. 

A sinalização vertical pode ainda alertar o pedestre, informando sobre a 

restrição à frente, como inexistência de calçadas, existência de obras e obstáculos,  bem 

como indicar rotas alternativas. Sua existência em condições adequadas faz-se 

fundamental para a segurança no caminhar da população. 

Quanto à categoria Ambiente, a mesma encontra-se relacionada, dentre outras 

questões, com  fatores naturais, sendo possível perceber que há a preferência do 

usuário em procurar trajetos que garantem certa proteção e conforto ao longo do 

caminho. Essa sensação é garantida pela presença de árvores, marquises, coberturas e 

mobiliários que o protejam da chuva, do sol e intempéries em geral. Contudo, o percurso 

torna-se mais atrativo e a rota torna-se mais procurada pelos usuários. 

Da mesma forma que os pontos de ônibus, para configurarem-se como elementos 

de atratividade e não como barreiras urbanas, as árvores e mobiliários devem estar 

adequadamente implantados na faixa de serviço do passeio, mantendo a faixa livre 

efetivamente livre para que a população possa caminhar em segurança e conforto. Além 

disso, marquises e coberturas não devem avançar sobre a faixa livre e estarem a menos 

de 2,10 m de altura em relação ao passeio. 

Outro fator natural ambiental relevante para Canoinhas são as condições de 

alagamento e inundação. Para o combate e ou minimização dos efeitos dessa realidade, 

propõe-se faixas de serviços permeáveis quando possível, com largura mínima de 70 cm, 
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podendo chegar a 150 cm em vias com calçamentos mais generosos, para que a faixa de 

serviço funcione como “jardins de chuva”, facilitando a percolação das águas fluviais. 

Além disso, a utilização de faixas de serviço mais robustas em determinadas hierarquias 

viárias dará caráter diferenciado ao tipo viário, pois hoje Canoinhas possui uma malha 

viária padronizada em largura, independe da hierarquia, ou seja, vias locais e vias 

arteriais possuem a mesma configuração espacial.  

Jardins de Chuva são estruturas de ajardinamento ao longo de vias, as quais 

recebem as águas fluviais, gerando pequenos espelhos d’água, facilitando a infiltração 

da água da chuva e reduzindo o volume da água que entra na rede pluvial em picos de 

chuvas. Em Portland, Estados Unidos, foi desenvolvido tal mecanismo. Segue abaixo a 

imagem ilustrativa. 

Figura 19:Modelo de Jardim de Chuva em Portland 

 

Fonte: Portland Bureau of Enviroment Services 
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O conjunto de ações de implementação de equipamentos e melhorias proposto 

aqui, pauta-se na percepção dos técnicos e usuários participantes dos levantamentos e 

diagnóstico realizados e busca ofertar ao cidadão de Canoinhas condições adequadas, 

seguras e atrativas para tornar o caminhar uma opção saudável e sustentável para o 

futuro da mobilidade urbana no município. 

2.1.3.1 VIAS CENTRAIS E EIXOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Canoinhas é conhecida em sua zona de influência por concentrar grande 

número de comércio e serviços, o que atrai visitantes das cidades vizinhas e compõe em 

grande porcentagem sua dinâmica econômica. O principal núcleo comercial está 

localizado na área central da cidade, local de maior infraestrutura e áreas de lazer. No 

entanto, segundo as pesquisas realizadas na etapa de diagnóstico, os passeios lindeiros 

às fachadas comerciais não favorecem o caminhar, são pouco atraentes, mal 

ambientadas e pouco seguras.  

O espaço destinado aos pedestres é de extrema importância quando o assunto 

é comércio de rua, pois esse espaço deve garantir acessibilidade e atratividade, de outra 

maneira, o comércio lindeiro poderá ser diretamente afetado. Objetivando qualificar os 

espaços para pedestres para atrair mais investimentos nas atividades de serviços e 

comércios em Canoinhas e fortalecer os espaços de lazer na cidade, gerando trabalho e 

receita ao município, propõe-se a revitalização das vias centrais e adequação do 

calçamento das vias Eixos. 

A revitalização tem como principal objetivo a valorização do espaço de 

pedestres através da reestruturação física do passeio, incentivar os uso e atividades 

gastronômicas através da demarcação das faixas de acesso e a implantação de parklets.  

As vias de intervenção centrais são: rua Francisco de Paula Pereira, rua Major 

Vieira e rua Vidal Ramos, entre as ruas Eugênio de Souza e Barão do Rio Branco, as ruas 

Eugênio de Souza, Getúlio Vargas, Felipe Schmidt, Caetano Costa e Barão do Rio Branco 
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entre as ruas Francisco de Paula Pereira e Vidal Ramos. As principais atrações dessa 

região são: Praça Oswaldo de Oliveira, Praça Lauro Müller e o futuro parque urbano às 

margens do rio Água Verde.  

Após reuniões com a entidades do comércio de Canoinhas, a consultoria 

propõe para a área central vagas de estacionamento em 45° quando possível, para 

atendimento do comércio local. A seguir, a figura ilustrativa das vias centrais de 

Canoinhas. 

Figura 20: Vias centrais 

   
Fonte: URBTEC TM (2019) 
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 A consultoria propõe parâmetros de calçamento e faixas de rolamento 

próprios para essas vias, independentemente da hierarquia viária. Nessa região, os 

parâmetros serão mais restritivos à velocidade para os automóveis. As vias nesse trecho 

devem possuir duas faixas de rolamento de circulação de automóveis, que devem 

respeitar a velocidade máxima de 30 km/h, uma faixa de estacionamento paralela à via, 

ou 45° quando possível, a qual deve sofrer interrupções para a locação de espaços 

destinados a áreas verdes, ou adição de parklets. Na margem oposta da via, deverá 

haver uma área de amortecimento para a ciclovia. As calçadas deverão ser compostas 

por faixa de serviço ajardinada de 70 cm, faixa livre de 2,3 m de largura e faixa de acesso 

de 1,2 m de quando a calçada possuir mais de 3,2 m de largura, a qual deve ser destinada 

ao mobiliário do comércio lindeiro, como mesas, bancos, lixeiras e outros mobiliários. 

Os parâmetros podem ser conferidos na tabela e imagens ilustrativas  a seguir. 

Tabela 4: Relação de parâmetros das calçadas das vias centrais. 

Comparativo Calçadas 

Via Central 
Dimensão 
total da via 

(m) 

Largura 
min. total 
da calçada 

(m) 

Faixa min. 
de serviço 

(m) 

Faixa 
livre min 

(m) 

Faixa de 
acesso 

(m) 

R. Francisco de Paula 
Pereira – Praça 

Oswaldo de Oliveira 
20 4,1 0,7 2,5 0,9 

R. Francisco de Paula 
Pereira 

20 3,1 0,7 2,4 livre 

R. Vidal Ramos 20 3,1 0,7 2,4 livre 

R. Major Vieira 20 3,8 0,7 2,5 0,6 

R. Eugênio de Souza 20 4 0,7 2,5 0,8 

R. Getúlio Vargas 20 4,3 0,7 2,5 1,1 

R. Felipe Schmidt 20 3,8 0,7 2,5 0,6 

R. Caetano Costa 20 3,2 0,7 2,5 1,5 máx. 

R. Barão do Rio Branco 20 3,9 0,7 2,5 0,6 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 21: Elevação da Rua Francisco de Paula Pereira, trecho Praça Oswaldo de Oliveira. 

 

Fonte: Streetmix, URBTECTM (2019) 

 

Figura 22: Elevação da Rua Getúlio Vargas 

 

Fonte: Streetmix, URBTECTM (2019) 
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Figura 23: Perspectiva Circuito Comercial 

 

Fonte: URBTEC TM (2019) 

2.1.3.2 CENTRO HISTÓRICO MARCÍLIO DIAS 

Segundo Paisana Belo (2016), considera-se centro histórico de uma cidade a área 

correspondente ao núcleo de origem do aglomerado, com características próprias e cuja 

delimitação é sujeita a um conjunto de regras destinadas à sua conservação e 

valorização. Além disso, a área possui força polarizadora de atividades econômicas e 

sociais, atraindo tanto turistas quanto moradores da região. De acordo com a Unesco, o 

patrimônio é o legado herdado do passado, vivenciado no presente e transmitido às 

gerações futuras. 

Apesar da importância da preservação e restauração do patrimônio 

arquitetônico, a preocupação com a proteção de edifícios históricos surgiu no Brasil 
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somente no início do século XX, já o cuidado com os centros históricos ocorreu a partir 

da segunda metade do referido século. Foi a partir de década de 1970 que grande 

quantidade de cidades, inclusive do Brasil, começou a se preocupar com as áreas 

centrais (FIDALGO DE OLIVEIRA, 2010). 

Posto isto, importante destacar que o centro histórico de Marcílio Dias possui 

casas construídas no estilo enxaimel e uma estação ferroviária que formam importante 

conjunto patrimonial do referido distrito (PORTAL DE TURISMO DE CANOINHAS) 

Narra o jornal Correio do Norte que, em 1º de abril de 1913, foi inaugurada a 

Estação Ferroviária de Canoinhas, com pouco mais de 325 km de extensão. Era o único 

meio de locomoção rápido da época e transportava pessoas, mantimentos e madeira. 

Ocorre que, no mesmo ano de sua inauguração, durante a guerra do Contestado, a 

estação de Marcílio Dias foi atacada e incendiada pelas pessoas que foram expulsas de 

suas terras por conta da construção da ferrovia. Anos mais tarde, em 1930, foi aberto 

um curto ramal que conectava Marcílio Dias a Canoinhas, sendo que em 1960 ele foi 

desativado para passageiros e definitivamente desativado em 1976 (CORREIO DO 

NORTE, 2019). 

O Conjunto Ferroviário de Marcílio Dias, tombado como Patrimônio Cultural 

Ferroviário do Iphan, é constituído por três edificações: a estação de passageiros, o 

terminal de cargas (armazém) e o restaurante (CORREIO DO NORTE, 2019). Elas foram 

construídas com duas técnicas construtivas:  alvenaria autoportante do edifício de 

cargas e a estrutura autônoma de madeira do terminal de passageiros e do restaurante 

(IPHAN, 2019). Com o decorrer dos anos, as edificações do conjunto se degradaram até 

que, em julho de 2019, foi realizada abertura do processo licitatório para contratação 

de serviços de restauro do Conjunto Ferroviário de Marcílio Dias, sendo a empresa 

Albatroz, de Curitiba, a vencedora da licitação. (CORREIO DO NORTE, 2019). 

As ruas da Zona Histórica de Marcílio Dias possuem caixa viária regular, no 

entanto, com largura menor que o padrão utilizado nas demais zonas da cidade e muitas 
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vezes não há calçadas. Além disso, o espaço destinado aos passeios também é 

insuficiente para atender à largura mínima da faixa de serviço, livre e de acesso. 

Conforme pode-se observar na figura a seguir. 

Figura 24: Marcílio Dias, rua Bernardo Matzger, 2011 

 

Fonte: Google Maps, (2019) 

Dessa forma, considerando a estreita dimensão de ambas, propõe-se, nesta 

área, a adoção do compartilhamento do espaço por pedestres e automóveis, através do  

nivelamento das calçadas e caixas de rolamento, e a redução da velocidade dos veículos. 

Essa medida já foi adotada tanto em cidades brasileiras quanto fora no país. 

Durante a década de 60, foram adotadas nos EUA as pedestrian malls, medidas 

aplicadas para revitalizar comércio local, que transformaram ruas estreitas em grandes 

áreas de circulação de pedestres, nivelando a rua com a calçada (PAIVA, 2017).  
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O compartilhamento da rua entre pedestres e automóveis em centro histórico é 

encontrado em São Paulo, nas ruas do Jardim Prainha Pabreu, na região de Grajaú, em 

Recife, nas ruas que compõem o perímetro do Mercado Boa Vista e em Morretes, na 

orla do rio Nhundiquara no centro da cidade, Figura 25. 

O percurso proposto para a implantação da rua compartilhada pode ser 

visualizado na  Figura 104: 

Figura 25: Rua das flores em Morretes 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g658424-d2412190-i266770030-Rua_das_Flores-

Morretes_State_of_Parana.html 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g658424-d2412190-i266770030-Rua_das_Flores-Morretes_State_of_Parana.html
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g658424-d2412190-i266770030-Rua_das_Flores-Morretes_State_of_Parana.html
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Figura 26: Proposta da rua compartilhada em Marcílio Dias 

 

Fonte: URBTEC TM (2019) 
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Figura 27: Perfil proposta de Marcílio Dias 

 

Fonte: Streetmix, URBTEC TM (2019) 

 

 SISTEMA CICLOVIÁRIO 

A bicicleta é um dos modos de transporte que vem se destacando no contexto 

da mobilidade urbana atual. Por ser movida a propulsão humana, a bicicleta tem baixo 

impacto ambiental, visto que, não emite poluentes ou ruídos, e também pode ser 

considerada como uma atividade física, promovendo o bem-estar do usuário. Quando 

comparada a outros modais, esse meio de transporte tem baixo custo de aquisição e de 

manutenção e não exige muito espaço para circular e estacionar, o que pode reduzir os 

congestionamentos nas cidades causados pela utilização dos transportes motorizados 

individuais. 

É importante ressaltar que a utilização da bicicleta como meio de transporte 

permite ao usuário “interagir” com o ambiente que o cerca e, desta forma, conhecer 

melhor ambientes da cidade que, muitas vezes, passam despercebidas quando opta-se 

por utilizar veículos motorizados. Desta forma, alguns fatores relacionados ao ambiente 

municipal podem influenciar positivamente ou negativamente o uso desse modal, são 
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eles: clima, topografia, segurança, infraestrutura e existência ou falta de mobiliário 

urbano.  

De acordo com o caderno “Cidades para bicicleta, Cidades de futuro” (Comissão 

Europeia, 1999), a bicicleta é um meio tão rápido quanto o automóvel, sendo que em 

distâncias de até 5 km é o meio de transporte mais eficiente, conforme ilustrado na 

figura abaixo. Ainda segundo este documento, em um deslocamento de 10 minutos, a 

bicicleta possui uma área de abrangência 15 vezes maior que a do pedestre. O Guia de 

Planejamento Ciclo Inclusivo, elaborado pelo Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento em 2007, também considera que a bicicleta é o meio de transporte 

mais indicado para realizar deslocamento em distâncias de 5 a 8 km. Contudo, outros 

modais são mais indicados para deslocamentos maiores, o que indica a necessidade de 

integração da bicicletas com outros modos de transporte urbano, possibilitando assim 

maior agilidade nos deslocamentos cotidianos da população.   

Figura 28: Comparação dos tempos de deslocamento 

 
Fonte: Cidades para bicicleta, Cidades de futuro, Comissão Europeia, 1999 

 

Para sintetizar, os benefícios e as limitações da utilização da bicicleta como 

meio de transporte estão descritas no quadro a seguir.  
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Quadro 3: Pontos fortes e fracos do modal bicicleta 

 
Fonte: Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos fortes Pontos fracos

Eficiente e rápida para distâncias curtas 

(especialmente menores que cinco quilômetros)

Menos atrativa e menos rápida para distâncias 

longas

Possui acesso a praticamente qualquer via e 

qualquer lugar aumentando a mobilidade
Capacidade limitada para levar bagagem

Fácil acesso  a áreas congestionadas
O usuário gasta energia para realizar o 

deslocamento

Independência e adequação ao horário do usuário

Aclives, declives e condições desfavoráveis à 

circulação, principalmente para pessoas com 

limitações motoras

BICICLETA
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 SÍNTESE DO ÍNDICE DE CICLOMOBILIDADE 

 
No município de Canoinhas, foram realizadas pesquisas de Ciclomobilidade 

entre os dias 05 e 09 de agosto de 2019, as quais possibilitaram a avaliação da 

infraestrutura cicloviária existente. A metodologia utilizada foi similar à pesquisa de 

caminhabilidade adaptada do manual elaborado pelo Instituto de Políticas de 

Transportes e Desenvolvimento. A avaliação foi realizada em quatro categorias, 

conforme a Figura 29. 

Figura 29: Categorias da Pesquisa de Ciclomobilidade 

 
Fonte: ITDP, IRPH (2017), Adaptado por URBTECTM (2019) 
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Os formulários aplicados, bem como os principais resultados, estão 

apresentados no Anexo II do Relatório 3 do Diagnóstico do Plano de Mobilidade.  

Também da mesma forma que as pesquisas de caminhabilidade, as pesquisas 

de ciclos contemplaram a avalição das ciclovias por meio do olhar dos técnicos e dos 

usuários.  

No caso do “olhar técnico”, foram feitos levantamentos de campo em relação 

a cada categoria. Na categoria Ciclovia, foram levantadas as tipologias das vias com a 

identificação da localização da ciclovia ou ciclofaixa, também foram obtidas as 

dimensões, tipo de pavimentação e possíveis obstáculos que interrompam a circulação 

dos ciclistas. Na categoria Atração, foram identificadas a quantidade de fachadas com 

acessos aos ciclistas, número de fachadas visualmente permeáveis e número de 

edificações com uso diurno e noturno. Na categoria Segurança, foram contabilizadas as 

vagas de estacionamento nos recuos, presença de pontos de ônibus, sinalização vertical 

e horizontal, qualidade da iluminação, fluxo de pedestres e ciclistas e existência de 

paraciclos. Por fim, na categoria Ambiente, foram avaliados a qualidade da arborização, 

presença de mobiliários urbanos e de focos de lixo.  
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Gráfico 3: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade por categoria 

 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

BOM 
100%

CATEGORIA CICLOVIA

Regular 
5,56%

Ruim 26%

Péssimo 
68,52%

CATEGORIA AMBIENTE
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Na categoria Ciclovia,  foram avaliadas as dimensões, estado de conservação, e 

presença de obstáculos. O resultado mostrou que todos os trechos levantados foram 

avaliados como bons, sendo nenhum deles considerados razoáveis, ruins ou péssimos.  

A categoria Atração mostrou que 91%  dos trechos foram avaliados como 

péssimos, 9% como ruins, sendo que nenhum deles avaliados como bons ou razoáveis. 

Os trechos com as piores avaliações foram identificados na avenida Rubens Ribeiro da 

Silva entre as ruas Teodoro Humenhuk e Nazir Cordeiro e entre as ruas Clemente 

Procopiak e  São José. O trecho na rua Duque de Caxias entre as ruas Kurt Mendes e 

Agenor Fábio Gomes também obteve nota zero nessa categoria. Em contrapartida, o 

trecho na Avenida dos Expedicionários, compreendido entre as ruas João Maria dos 

Santos e Adolfo Bading obteve a maior nota para esta categoria.  

Na categoria Segurança, foi observado que 15% dos trechos classificados como 

péssimos, 63% como ruins, 22% como razoáveis e nenhum deles foi considerado bom 

para esta categoria.  Os trechos com as melhores avaliações podem ser identificados na 

Avenida dos Expedicionários entre as ruas Teodoro Humenhuk e Nazir Cordeiro; entre 

as ruas Fauri de Lima e João Maria dos Santos e entre as ruas Adolfo Bading e Otávio 

Tabalipa. Destaca-se, nessa categoria, o trecho mais bem avaliado, que pôde ser 

identificado foi na Avenida dos Expedicionários entre as ruas Otávio da Silva e Nicolau 

Fernandes. Já os piores trechos estão localizados na grande maioria na rua Francisco. 

Por fim, considerando a categoria Ambiente, cerca de 68% dos trechos foram 

avaliados como péssimos, 5,58% como regulares e 26% considerados ruins, sendo 

nenhum deles classificados como bom. Os trechos com pior avaliação para categoria 

Ambiente foram identificados na Avenida dos Expedicionários. Além disso, o trecho na 

rua Francisco de Paula e Silva entre a Adão Tyszka e a Basílio Humbenhuk e  trecho da 

rua Duque de Caxias também obtiveram avaliação negativa.  

A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias 

avaliadas (Ciclovia, Atração, Segurança e Ambiente) resultaram no Índice de 
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Ciclomobilidade. Os resultados mostraram que dos trechos pesquisados, 50% foram 

avaliados como ruins e 50% como regulares. Nenhum dos trechos avaliados obtiveram 

um índice considerado como “bom” ou “péssimo” (ver Gráfico 4).  

Gráfico 4: Índice de ciclomobilidade - Nota geral 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Como mostrado no mapa abaixo, os trechos com melhores índices foram 

identificados na Avenida dos Expedicionários, entre as ruas Teodoro Humenhuk e Nazir 

Cordeiro, entre as ruas Fauri de Lima e João Maria dos Santos e entre as ruas João Maria 

dos Santos e Adolfo Bading e entre esta última e a rua Otávio Tapalipa. A rua Saulo 

Carvalho também obteve índice positivo nos trechos compreendidos entre as ruas 

Roberto Ehlke e Vergílio Trevisani e entre as ruas Rodolfo Scheide e Feres João Sfair. Os 

piores trechos, por sua vez,  foram identificados ao longo da rua Francisco, como pode 

ser observado no mapa abaixo. Outros trechos que apresentaram um índice de 

ciclomobilidade ruim podem ser identificados na rua Adolfo Bading entre as ruas Feres 

Coury e Waldemiro Olsen e entre esta última e a rua Bento de Lima. A avaliação também 

foi negativa na rua Duque de Caxias entre as ruas João Sabtke e Deodato de Lima.  

Regular 50%

Ruim 50%

ÍNDICE DE CICLOMOBILIDADE
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Mapa 3: Índice de ciclomobilidade 
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 PROPOSTAS DE ESPAÇO PARA O SISTEMA DE CICLOS EM CANOINHAS 

O conceito de mobilidade urbana consiste em possibilitar a circulação de 

pessoas e bens por toda a cidade, sendo este um direito de todo cidadão. Alguns modais, 

porém, não são acessíveis a uma significativa parcela da população, ou lhes toma um 

valor substancial da renda. Estruturar a cidade para a circulação por modos não 

motorizados, como a circulação a pé ou por ciclos, constitui-se, portanto, mais do que 

uma opção saudável, é oferecer à população igualdade de direitos no acesso à cidade. 

O uso da bicicleta como modal de transporte e não só para lazer pode ser 

incrementado enormemente no município de Canoinhas. Para que isso seja possível, 

além de providenciar a conexão do sistema existente, são necessárias ações que tornem 

o quadro resultante do levantamento e análises realizados melhor e mais atrativo à 

população local. 

No que diz respeito à categoria Ciclovia, relativa às dimensões das estruturas 

cicloviárias existentes no município, à qualidade de pavimentação e à presença de 

obstáculos, muito embora a avaliação tenha sido positiva, faz-se necessária a 

padronização para a implantação de novos trechos e a manutenção dos existentes, de 

forma a ofertar a melhor condição possível para os atuais e futuros usuários. A iniciativa 

do poder público local de ofertar uma estrutura cicloviária adequada, segura, atrativa e 

que possibilite ampla circulação é um passo importante para a sustentabilidade da 

mobilidade do município de Canoinhas.  

Neste sentido, são apresentados a seguir os critérios básicos a serem 

considerados para infraestruturas cicloviárias, são elas: a) tipologia das infraestruturas; 

b) cruzamentos; c) sinalização; d) iluminação pública; e) pavimentação; f) rampas; g) 

equipamentos de apoio ao ciclista.  
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2.2.2.1 Tipologias de infraestruturas 

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997) define duas estruturas destinadas ao uso da bicicleta, são elas: ciclovias e 

ciclofaixas. Complementar ao CTB, o Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (2015), definiu uma terceira tipologia, que seria das vias 

compartilhadas (ciclorrotas). As tipologias da rede de infraestrutura cicloviária, 

conforme definição do CTB e do Instituto, estão descritas no Quadro 4 e ilustradas na 

Figura 30. 

Quadro 4: Tipologias da rede de infraestrutura cicloviária conforme definição do CTB e do Instituto de Políticas de 
Transportes e Desenvolvimento 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

Tipologia  Definição 

 
Ciclofaixa 

 
“Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, 
delimitada por sinalização específica” 

 
Ciclovia 

 
“Pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego 
comum” 

INSTITUTO DE POLITICAS DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO 

Tipologia  Definição 

 
Ciclofaixas 

 
Quando o fluxo e/ou velocidade dos automóveis oferecerem riscos moderados 
ou limitação à circulação dos ciclista, as vias podem ser separadas somente por 
sinalização horizontal, sem barreiras físicas. 

 
Ciclovias 

 
Em vias de maior fluxo e/ou velocidade, por motivos de segurança, é necessária 
uma separação física entre automóveis e bicicletas. Estas podem ser muretas, 
canteiros ou mesmo faixas de estacionamento. 

 
Vias 
compartilhadas 
(Ciclorrotas) 

 
Nas vias com baixo fluxo e velocidade, sem risco para os ciclistas, carros e 
bicicletas compartilham o mesmo espaço. As bicicletas devem seguir a 
sinalização horizontal indicativa. Automóveis devem guardar a distância lateral e 
reduzir velocidade para ultrapassagem 

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro e Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento (2015), adaptado por 
URBTECTM (2019) 
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Figura 30: Tipologias da rede de infraestrutura cicloviária 

 
Fonte: Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento,2015 

 

Quando implantadas nas vias, as ciclovias devem ser localizadas na faixa de 

domínio destas, na lateral ou no canteiro central, podendo também assumir um traçado 

independente da malha viária existente. Alguns tipos de ciclovias são: 

• Ciclovia segregada em terreno limpo: é a via exclusiva para circulação 

de bicicletas, independente do transito de veículos automotores. 

• Ciclovia segregada junto à via: está separada da via, mas localizada 

junto a ela (no centro ou lateral). 

• Ciclovia segregada em calçada: exclusiva para a circulação das 

bicicletas juntamente à calçada. 

Alguns modelos de ciclovias propostos pela URBTECTM são apresentados nas 

figuras a seguir.  
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Figura 31: Ciclovia de mão dupla – perspectiva 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Figura 32: Ciclovia de mão dupla – planta (dimensões em centímetros) 

 
Fonte: URBTECTM (2019)
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No caso das ciclofaixas, estas dão preferência aos ciclistas, mas sua segregação 

com o tráfego de veículos ou com a circulação de pedestres na calçada se dá através de 

delimitadores mais frágeis como: pinturas, tachões e “tartarugas”. Segundo o caderno 

do Plano de Mobilidade por Bicicleta na Cidade do Ministério das Cidades, de Brasil 

2007, é recomendável que haja 60 cm de área não ciclável para segregação dos ciclistas, 

são pelo menos 40 cm entre a ciclofaixa e faixa de rolamento e 20 cm entre ciclofaixa e 

calçadas. A seguir a figura ilustrativa. 

Figura 33: Segregação da ciclofaixa 

 

Fonte: Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (2007) 
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As ciclofaixas podem ser: 

• Ciclofaixa na via de tráfego de veículos: implantadas na lateral das vias 

de tráfego de veículos, separadas por faixas sinalizadoras e pintadas 

nas pistas, acompanhadas de tachões refletivos fixados paralelamente 

ao sentido do trafego. “Podendo ser implantada entre a calçada e a via 

de tráfego, entre a calçada e a faixa de estacionamento dos 

automóveis, entre a faixa de estacionamento e a via de tráfego e entre 

as faixas de circulação dos automóveis.”  

• Ciclofaixa na calçada: é implantada com a divisão da calçada por uma 

marcação que separa os pedestres dos ciclistas, através de piso 

diferenciado por cor e textura. 

O modelo de ciclofaixa proposto pela URBTECTM  apresentado na figura a seguir.  

Figura 34: Ciclofaixa de mão dupla – perspectiva 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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As faixas compartilhadas são destinadas à circulação de dois ou mais modais 

nos mesmos espaços, podendo ser: 

• Passeio compartilhado: adota o uso simultâneo da calçada por ciclista 

e pedestre, sendo sinalizada e autorizada pelo órgão competente, no 

entanto é uma estratégia pouco recomendada para a realidade de 

Canoinhas, devido à largura viária existente. 

•  Via de tráfego de veículos compartilhada: compartilhamento do 

espaço entre ciclistas e veículos.  

O modelo de faixa compartilhada entre automóveis e ciclistas proposto pela 

URBTECTM é apresentado na figura a seguir.  

Figura 35: Ciclovia compartilhada – planta  

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

A travessia de bicicletas deve ser paralela aos pedestres, não prejudicando o 

fluxo de veículos motorizados. Quando houver vagas de estacionamento localizadas na 

lateral da pista, a ciclofaixa pode ser implantada entre o tráfego de veículos e o 
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estacionamento ou entre o estacionamento e a calçada, no entanto recomenda-se que 

a ciclofaixa seja implantada no lado oposto das vagas de estacionamento. Nas paradas 

de ônibus, o compartilhamento pode ocorrer se o tráfego de veículos coletivos for baixo. 

Se for alto, deve-se optar pela implantação de ciclofaixa à esquerda e permitir que o 

veículo pare à direita, ou criar uma ciclovia que contorne a parada de ônibus. 

A escolha da tipologia cicloviária está condicionada principalmente à hierarquia 

viária, uma vez que o nível de segregação do ciclista depende de fatores como a 

velocidade permitida na via e o volume de veículos, buscando sempre garantir a 

segurança do ciclista. O quadro abaixo, adaptado do Caderno de Referências para 

elaboração do Plano de Mobilidade por bicicleta nas cidades, Brasil 2007, apresenta o 

grau de restrição para o uso da bicicleta e a tipologia cicloviária recomendada em função 

das características das vias e trechos urbanos. 

Tabela 5: Manual de Planejamento cicloviário 

 
Fonte: Ministério dos transportes, 2001 – Adaptado por URBTEC™ 

2.2.2.2 CRUZAMENTOS 

Os pontos de travessias de pedestres e ciclistas nos cruzamentos demandam 

atenção especial. No caso das ciclovias, o ideal é que sejam tratados como um 

prolongamento da calçada, deixando assim a faixa de ciclistas juntamente com a de 

pedestres, proporcionando maior segurança e evitando que os motoristas dos veículos 

tenham duas interrupções durante a passagem pelos cruzamentos. Já no caso das 

Vias e trechos urbanos Grau de restrição Tipologia cicloviária

Via expressa Total Ciclovia

Canaleta exclusiva ao transporte coletivo Total Ciclovia

Via arterial Parcial Ciclofaixa

Túneis Total Ciclovia

Calçadões para pedestres Parcial Ciclofaixa 

Pontes viadutos e elevados Parcial Ciclovia

Vias de comércio local Parcial Ciclorrota

Avenida Beira-Mar Parcial Ciclovia

Terminais de cargas, portos e retroportos Parcial Ciclofaixa
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ciclofaixas, a ABNT recomenda duas situações: rebaixamento das esquinas ou a travessia 

após o raio da esquina.  

A orientação dos ciclistas deve ocorrer por meio de sinalização horizontal e 

vertical de advertência, tanto em ciclovias quanto em ciclofaixas, de forma a priorizar os 

pedestres nas travessias.  

• Cruzamento em Ciclofaixa  

O cruzamento de ciclofaixa deve ser devidamente sinalizado, sendo instalado 

um semáforo de bicicleta próximo ao cruzamento e sinalizado horizontalmente com a 

continuação da ciclofaixa, para que o condutor do veículo automotor saiba onde será a 

passagem do ciclista. 

• Cruzamento em Ciclovias 

O cruzamento de ciclovia comum ou de mão dupla deve ocorrer junto à faixa 

de pedestre, através de rampas e de sinalização vertical e horizontal, conforme desenho 

ilustrado na Figura 36 e na Figura 37, promovendo a segurança do ciclista em sua 

interação com a via dedicada ao automóvel. 

A travessia de bicicletas deve ser paralela aos pedestres, não prejudicando o 

fluxo de veículos motorizados. Quando houver vagas de estacionamento localizadas na 

lateral da pista, a ciclofaixa pode ser implantada entre o tráfego de veículos e o 

estacionamento ou entre o estacionamento e a calçada. Nas paradas de ônibus, o 

compartilhamento pode ocorrer se o tráfego de veículos coletivos for baixo. Se for alto, 

deve-se optar pela implantação de ciclofaixa à esquerda e permitir que o veículo pare à 

direita ou criar uma ciclovia que contorne a parada de ônibus.
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Figura 36: Sinalização da ciclofaixa de mão dupla em cruzamento (perspectiva) 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 37: Sinalização da ciclofaixa de mão dupla em cruzamento – planta  

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 38: Sinalização da ciclovia comum em cruzamento 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 39: Sinalização da ciclovia comum em cruzamento – planta 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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2.2.2.3 PAVIMENTAÇÃO 

De acordo com o “Caderno de Referência para elaboração de Plano de 

Mobilidade por Bicicleta nas Cidades”, elaborado pelo Ministério das Cidades em 2007,  

a segurança e o conforto do ciclista estão relacionados com a superfície de rolamento 

das ciclovias. Esta deve ser regular, diferenciada visualmente dos passeios (desejável), 

antiderrapante e com aspecto agradável. 

Segundo o caderno, os revestimentos mais utilizados são: “concreto asfáltico, 

com agregado miúdo sobre base estabilizada ou base tratada com cal ou cimento, e 

tratamento superficial duplo, normalmente usando o produto betuminoso em cor”. No 

Brasil, os pavimentos podem ser de concreto, materiais betuminosos ou rochas 

rudimentares. Os tipos de pavimento abordados no caderno estão resumidos na Tabela 

6, os materiais listados podem ser considerados de baixo custo. 

Tabela 6: Tipos de pavimento para vias cicláveis 
TIPO CONSIDERAÇÕES VANTAGENS DESVANTAGENS 

PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO 

Concreto 
moldado no 

local 

Pode ser executado em 
terreno compactado e 

ter junta seca ou 
preenchida com material 

betuminoso 

Facilidade de execução, não 
precisa retirar o material da 

base, maleabilidade do 
equipamento e baixo custo 

Aspecto estético não é 
agradável, pode ser 

confundido com material 
utilizado em calçadas e 

dificuldade de reposição 
de placas 

Concretos em 
placas pré-
moldadas 

O terreno deve ser 
compactado, com junta 

seca ou material 
betuminoso 

Facilidade de execução, o 
terreno pode ser a base. 

Também, podem ser 
executado em cor 

(distingue-se de calçadas) e 
tem facilidade na 

substituição 

A superfície de 
rolamento não é 

uniforme, pode ser 
ressaltado quando for 

mal executado. 
Também, pode ter 

desnivelamento entre 
placas vizinhas 

Blocos pré-
moldados de 

concreto 

O tipo paviés ou blokret 
(assentado em camada 

de areia sobre base 
compacta) 

Podem ser coloridos (bom 
aspecto visual), facilidade de 

execução e de reposição 

A superfície de 
rolamento não é 

uniforme (trepidação), 
pode haver 

assentamento sobre 
colchão de areia 
(encarecendo o 

pavimento) 

BETUMINOSOS 

Materiais 
betuminosos 

São muito utilizados em 
acostamentos de 

rodovias 

Baixo custo, a tecnologia de 
execução é conhecida, a 

sinalização horizontal pode 
ser usada como recurso 

Recomendados para 
rodovias, há dificuldade 
de reconstrução e não 
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auxiliar e possuem boa 
superfície de rolamento. 

possuem a 
homogeneidade. 

ROCHAS RUDIMENTARES 

Algumas 
rochas 

naturais (em 
suas formas 

rudimentares), 
como: a 

ardósia; a 
pedra de 

Pirenópolis e o 
grés rosa 

A aplicação pode ser 
igual  ao dos blocos pré-
moldados de concreto. 
As pedras cortadas não 

são muito largas (30 cm) 
e devidamente 

aparadas, devem ser 
colocadas em areia 

compactada. 

Sua tecnologia de execução 
é bastante conhecida. 

Possuem boa superfície de 
rolamento, facilidade de 

execução (pode ser 
manual), bom aspecto visual 

e facilidade de reparos 

Custo das pedras é alto, 
precisam de 

assentamento do 
colchão de areia 

(aumenta o valor) e a 
sinalização horizontal 
não pode ser pintada 

Fonte: Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (2007) 

Vale ressaltar que as rochas rudimentares não podem sofrer muita pressão, 

como por exemplo circulação de veículos motorizados, pois fraturas podem ser geradas 

nas pedras com o passar do tempo. 

De acordo com o caderno, em terrenos com boa capacidade de suporte 

(arenosos) recomenda-se que o material arenoso no subleito seja confinado e, em 

seguida, coberto com pavimento. Outra solução poderia ser a utilização de 

paralelepípedos (“pedras graníticas com corte de 0,15 m x 0,15 m x 0,25 m”) ou 

“lousinhas” (“pedras graníticas com 0,06 m x 0,15 m x 0,15 m”), muito usados em 

Curitiba. Estes materiais podem ser aplicados no sistema cicloviário, contudo, a 

superfície é irregular, o que gera desconforto, além do material ser caro. A vantagem é 

a facilidade na colocação, pois pode ser aplicado em superfícies de areia confinada. O 

caderno não recomenda revestir com asfalto usinado a quente, pois precisa de 

equipamento pesado, além do elevado custo.  

2.2.2.4 RAMPAS 

Segundo o “Manual de Planejamento Cicloviário” (Geipot,2001), a inclinação 

das vias na implantação da rede cicloviária requer atenção especial, ao passo que o 

ciclista é o propulsor do seu próprio veículo e por este motivo é sensível a rampas com 

altas declividades. O gráfico abaixo ilustra a rampa normal e rampa máxima 

recomendada pelo caderno. 
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Gráfico 5:  Rampas normais e rampas máximas admissíveis em função do desnível a vencer. 

 

Fonte: Brasil (2001) 

Percebe-se que os critérios adotados pelo Geipot em 2001 são bem restritivos. 

No entanto, deve ser levado em conta o constante aperfeiçoamento da bicicleta, 

principalmente no que se refere ao sistema de marchas, que permite ao ciclista vencer 

desníveis acima do recomendado pelo caderno sem causar uma fadiga expressiva. 

Com isso, para a proposta da rede cicloviária de Canoinhas podem ser adotados 

os critérios recomendados pelo Guia de Planejamento Cicloinclusivo elaborado pelo 

ITDP. O instituto recomenda que a inclinação superior a 6% deve ser evitada, mas sugere 

a estratégia de ampliar a largura da estrutura cicloviária em função do aumento da 

inclinação da rampa, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 7: Largura adicional para a ciclofaixa ou ciclovia de acordo com a inclinação do terreno 

 

Fonte: Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento (2007) 

 

 Quanto à categoria Atração, que leva em conta questões como a 

permeabilidade, física e visual, bem como o uso do solo. 

No caso da ciclomobilidade, além do disposto acima, outras ações podem 

resultar em uma maior adesão ao uso do modal, como por exemplo a disponibilidade 

de infraestrutura para circular em áreas de comércio e serviços, a possibilidade de 

25m a 75m 75m a 150m >150m

de 3 a 5% - 0,20m 0,30m

de 6 a 9% 0,20m 0,30m 0,40m

superior a 9% 0,30m 0,40m 0,50m

Extensão do plano inclinado em metros
Inclinação
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colocar a bicicleta no ônibus, constituindo integração intermodal, ou mesmo paraciclos 

instalados em pontos estratégicos da cidade.  

Embora muitos comerciantes acreditem que a circulação de automóveis é 

fundamental para seus empreendimentos, o cidadão que circula a pé ou de bicicleta o 

faz em velocidade menor, visualizando melhor as ofertas existentes no ambiente e tem 

mais facilidade de parar em mais pontos do que quem está circulando de automóvel, 

que principalmente no que se refere ao comércio de rua, costuma ser muito objetivo, 

estaciona, entra no local desejado, volta ao veículo e vai embora.  

Já o pedestre e o ciclista acessam mais pontos com maior facilidade, e muito 

embora possam comprar menos em cada visita, apresentam a tendência de retornar 

com mais frequência, ainda mais se o ambiente urbano for convidativo. 

As rotas cicloviárias precisam ser estruturadas para permitir tanto o 

deslocamento para lazer, quanto para trabalho e estudo.  

 As questões que seguem são relacionadas à categoria Segurança e também 

demandam a utilização de padrões determinados por órgão competentes, como é o 

caso da sinalização. Esta categoria compreende ainda a questão da iluminação, 

compatibilização com paradas de ônibus e vagas de estacionamento no recuo. 

 Algumas providências podem ser tomadas para aumentar a segurança dos 

ciclistas em sua circulação pela cidade. Estas ações estão relacionadas à qualidade da 

pavimentação, tema abordado acima, a clareza nos cruzamentos e pontos de conflito 

com fluxos de veículos e a uma sinalização adequada, além de uma boa iluminação 

pública. 

 

2.2.2.5 SINALIZAÇÃO 

Segundo o CTB, a sinalização pode ser definida como sendo um “conjunto de 

sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de 

garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior 

segurança dos veículos e pedestres que nela circulam”. No sistema cicloviário, a 

sinalização é fundamental para o ciclista, pois proporciona segurança a todos os meios 
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de transporte. De acordo com o CTB, a sinalização deve ser posicionada de modo a ser 

perfeitamente visível durante o dia e a noite, com distância compatível com a segurança 

do trânsito e de determinações do CONTRAN. Os sinais de trânsito podem ser: a) 

verticais; b) horizontais; c) dispositivos de sinalização auxiliar; d) luminosos; e) sonoros; 

f) gestos do agente de trânsito e do condutor. 

O CONTRAN publicou o “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito”, dividido 

em volumes. Este Manual foi elaborado em conformidade com o CTB e com as diretrizes 

da Política Nacional de Trânsito. As publicações que serviram como base para as 

informações a seguir se encontram no: “Volume I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação”, “Volume II – Sinalização Vertical de Advertência”, “Volume IV – 

Sinalização Horizontal” e “Volume V – Sinalização Semafórica”.  

 

A. Sinalização Vertical 

Os “Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação”  e “Volume II – 

Sinalização Vertical de Advertência” foram aprovados pelas Resoluções do CONTRAN nos 

180, de 14 de outubro de 2005, e 243, de 04 de julho de 2007, respectivamente. Todas 

as informações levantadas nesse subitem foram integralmente baseadas nestas 

publicações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.  

A sinalização vertical pode ser de: 

• Regulamentação das obrigações, limitações, proibições ou restrições 

das vias urbanas ou rurais. 

• Advertência aos condutores sobre os potenciais riscos existentes nas 

vias e suas proximidades. 

• Indicação de “direções, localizações, pontos de interesse turístico ou 

de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de 

maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento”. 

De acordo com o Volume I, a sinalização vertical de regulamentação tem forma 

padrão circular e as cores são vermelha, preta e branca. Estes sinais podem ser aplicados 

em placas pintadas, retro reflexivas, luminosas ou iluminadas. Os materiais mais 
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adequados para confecção das placas são aço, alumínio, plástico reforçado e madeira 

imunizada; para confecção dos sinais são usadas tintas e películas. “Os suportes das 

placas devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das 

placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal”.  

Com relação à sinalização vertical de bicicleta, existem alguns sinais de 

regulamentação referenciados diretamente aos ciclistas. Pode-se citar a sinalização R-

12 – “proibido trânsito de bicicletas” que indica para o ciclista a proibição de transitar 

numa área, via/pista ou faixa. É válida a partir do ponto de colocação e deve ir 

acompanhada de informação complementar, como por exemplo, horário, dia da 

semana e/ou seta de controle de faixa. Já a sinalização R-34 corresponde à “circulação 

exclusiva de bicicletas”. R-34 deve ser posicionada no trecho da via/pista ou faixa 

destinada para essa finalidade e tem que ser acompanhada de informação 

complementar. Ao final da circulação exclusiva, o sinal R-34 deve ser acompanhado da 

palavra “término” ou por características físicas da via. O R-34 também pode ser 

complementado de sinalização horizontal, como marcas longitudinais, transversais, 

canalização, inscrições no pavimento, símbolo “BICICLETA” e dispositivos auxiliares. A 

Figura 40 apresenta a sinalização R-12 (esquerda) e R-34 (direita). 

Figura 40: (esquerda) R-12 – Proibido trânsito de bicicletas e (direita) R-34 circulação exclusiva de bicicleta 

     

R-12       R-34 

Fonte: Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (2007) 

O sinal R-35a – “ciclista transite à esquerda” e o R-35b – “ciclista transite à 

direita” estão representados na Figura 41, ambos indicam o posicionamento que o 

ciclista deve ter na via. O R-35a adverte que a bicicleta deve circular obrigatoriamente 
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pelo lado da esquerda da área, via/pista, sendo o R-35b no lado direito. Essas 

sinalizações servem para ordenar o fluxo de bicicletas em locais onde possuem 

problemas de circulação e de segurança no trânsito, eles são válidos a partir do ponto 

onde são colocados. 

Figura 41: (esquerda) R-35a – ciclista transite à esquerda e (direita) R-56b – ciclista, transite à direita 

    

R-35a      R-35b 

Fonte: Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (2007) 

Segundo o Volume I, a circulação de ciclistas à esquerda e de pedestres à direita 

é representada pelo sinal R-36a e no R-36b as posições se invertem (pedestres à 

esquerda, ciclistas à direita). As sinalizações R-36a e R-36b (Figura 42) podem ser 

utilizadas quando é interessante regulamentar o lado em que os ciclistas e os pedestres 

podem trafegar na faixa, via/pista ou passeio. Estes sinais também devem ser 

acompanhados de sinalização horizontal e/ou dispositivos auxiliares.   

Figura 42: (esquerda) R-36a - ciclista à esquerda , pedestres à direita. (Direita) R-36b – pedestres à esquerda e 
ciclista à direita 

     

R-36a       R-36b 

Fonte: Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (2007) 
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Com relação à sinalização de advertência (Volume II), existe o sinal A-30a 

(trânsito de ciclistas) que tem por finalidade advertir os motoristas de veículos 

automotores sobre a existência de trechos da pista onde há o trânsito de bicicletas pela 

via ou que cruzam a pista. A utilização tem que ocorrer quando a circulação é frequente 

ou a travessia não é sinalizada para esse modal. Também existe a sinalização A-30b, que 

representa “passagem sinalizada para ciclista”, é uma advertência para os condutores, 

adiante, de faixa sinalizada para travessia de ciclistas. Essa deve ser utilizada em vias 

onde há interseção de ciclovias ou ciclofaixas não semaforizadas. Já a  sinalização A-30c 

representa “trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres”, servindo para alertar que 

há compartilhamento de ambos os modais na mesma pista, acostamento, canteiro 

central ou calçada. A-30c deve ser visível tanto para pedestre quanto para ciclista. A 

Figura 43 apresenta a sinalização utilizada para os sinais A-30a, A-30b e A-30c 

(posicionadas da esquerda para a direita). 

Figura 43: A-30a – “Trânsito de ciclistas”, A-30b – “passagem sinalizada de ciclistas” e A-30c – “trânsito 
compartilhado por ciclistas e pedestres” 

 

       A-30a           A-30b         A-30c 
 

Fonte: Volume II – Sinalização Vertical de Advertência (2007) 

 

B. Sinalização Horizontal  
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O Volume IV – “Sinalização Horizontal” aprovado pelo CONTRAN na Resolução 

nº 236, publicada em 21 de maio de 2007, tem por finalidade uniformizar e padronizar 

a sinalização horizontal.  

De acordo com o Volume IV, “a sinalização horizontal é um subsistema da 

sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento 

da pista de rolamento”. Sua principal finalidade é “fornecer informações que permitam 

aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a 

segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os 

usuários da via”. 

Os símbolos “indicam e alertam o condutor sobre situações específicas na via”. 

O símbolo “bicicleta” representa um “indicativo de via, pista ou faixa de trânsito de uso 

de ciclistas” (SIC), ou seja, a faixa ou pista é destinada exclusivamente para a circulação 

de bicicletas, a cor a ser adotada é a branca. O SIC pode ser considerado como um 

reforço para o sinal R-34 – “circulação exclusiva de bicicletas”. O comprimento (c) varia 

de 1,95 m a 2,90 m e a largura (l) é de 1,00 m a 1,50 m, proporcionalmente, conforme 

indicado na Figura 44. O seu posicionamento deve ser exatamente no centro da faixa 

destinada. 

Figura 44: Símbolo “Bicicleta”  

 
Fonte: Volume IV – Sinalização Horizontal (2007)  
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A sinalização horizontal é caracterizada pela combinação de cores e traçados 

que definem várias marcas viárias. No caso do sistema cicloviário, a cor padrão utilizada 

para demarcar ciclovias ou ciclofaixas é a vermelha. 

A marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI) “delimita a parte da pista de 

rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas, denominada ciclofaixa”. A cor 

branca deve ser destinada nos bordos da ciclofaixa e a vermelha serve para contraste, 

conforme indicado na Figura 45. A marcação da ciclofaixa é caracterizada por uma linha 

contínua, com largura entre 0,40 cm. A MCI é necessária para separar o fluxo de veículos 

automotores do fluxo de ciclistas. A largura mínima permitida para ciclofaixa de sentido 

único é de 1,50 m e para sentido duplo 2,40 m de área ciclável. 

Figura 45: Marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI) 

 
Fonte: Volume IV – Sinalização Horizontal (2007) 

A MCI deve ter sinalização vertical (R-34 – “Circulação exclusiva de bicicletas”) 

e horizontal (associada ao símbolo “Bicicleta” aplicada no piso da ciclofaixa”). Para 

aumentar a segurança, tachas contendo elementos retro refletivos podem ser 

instalados com a finalidade de separar a ciclofaixa do restante da via. Sinalização vertical 

de advertência pode ser colocada no início da ciclofaixa. As vias transversais devem ser 
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sinalizadas com o sinal de advertência A-30b, “passagem sinalizada de ciclistas”. Nas 

interseções, a ciclofaixa deve utilizar “marcação de cruzamento rodocicloviário” (MCC). 

MCC indica a existência de um cruzamento em nível entre a pista de rolamento 

e uma ciclovia ou ciclofaixa. A cor padrão é o branco, sendo composto por duas linhas 

paralelas com formatos de paralelogramos que seguem alinhados aos bordos da ciclovia 

ou ciclofaixa, conforme ilustrado na Figura 46. A forma quadrada deve ser implantada 

quando o cruzamento se der por 90o. O espaçamento deve ser igual às medidas 

adotadas na sua base. As dimensões da base e altura variaram entre 0,40 m e 0,60 m.  

“A MCC deve ser utilizada em todos os cruzamentos rodocicloviários”. 

Figura 46: Marcação de cruzamento rodocicloviário (MCC) 

 
Fonte: Volume IV – Sinalização Horizontal (2007) 

A marcação de ciclovias ou ciclofaixas deve ser feita ao longo da interseção, de 

modo a mostrar para o ciclista a trajetória correta. Se houver semáforo, é necessário 

colocar linhas de retenção para todas as aproximações dos cruzamentos, obedecendo a 

mesma distância de travessia de pedestres. Nos cruzamentos não semaforizados, 

podem ser colocadas linhas de retenção para as aproximações referentes aos veículos 

motorizados. “No pavimento da via interceptada pela ciclovia ou ciclofaixa pode ser 

utilizada legenda”. 

 

C. Semáforos 
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O “Volume V – Sinalização Semafórica” foi aprovado pela Resolução do 

CONTRAN nº 483, publicada em 09 de abril de 2014. Considera o semáforo como sendo 

um “elemento componente da sinalização semafórica que fornece informações aos 

condutores de veículos e aos pedestres através de indicações luminosas”. 

De acordo com o Volume V, os semáforos destinados aos ciclistas são 

compostos por focos na cor vermelha e verde, o grupo focal deve ser disposto na 

vertical. O vermelho “indica para o ciclista a proibição do direito de passagem”, ou seja, 

é obrigatório parar a bicicleta. A cor verde “indica para o ciclista a permissão do direito 

de passagem”, podendo iniciar ou seguir seu trajeto. As lentes dos focos semafóricos 

das bicicletas devem ter formato circular e com diâmetro de 200 ou 300 mm. O 

semáforo para bicicletas está apresentado na Figura 47. 

Figura 47: Sinalização semafórica para ciclistas 

 

 
Fonte: Volume V – Sinalização Semafórica (2014) 

A implantação dos semáforos de ciclista depende de como são as condições de 

circulação do tráfego no local. “A indicação luminosa do grupo focal deve ser visível 

pelos ciclistas em toda a área de abrangência da sinalização horizontal (vermelha) que 

delimita a travessia”.  
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2.2.2.6 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Segundo o “Manual de Planejamento Cicloviário” (2001) a iluminação pública 

pode ser considerada como uma medida preventiva para diminuição da criminalidade, 

pois uma rua clara pode reduzir significativamente os assaltos ou latrocínios, mas uma 

iluminação pública adequada, colabora com a segurança na circulação por bicicletas 

também. O manual também afirma que o ciclista pode ser considerado como um 

elemento transparente para os motoristas devido às suas dimensões e agilidade para 

mudar de direção e de posicionamento. Se o condutor de veículos automotores não 

souber exatamente a posição do ciclista, as chances de acontecer algum acidente são 

maiores.   

O manual também recomenda colocar hastes metálicas nos postes da rede 

elétrica, em posição inferior ao normal utilizado na iluminação de toda a via. A altura 

pode ser entre 2,60 m e 3,20 m. Com essa altura, a iluminação pública será protegida.  

Dentre as questões consideradas na categoria Ambiente, a questão do 

mobiliário urbano pode ser considerada a mais significativa para este modal, pois por 

mais que seja mais agradável circular de bicicleta em ambientes arborizados, a falta de 

arborização reduz a atratividade mas não impede a circulação, já os equipamentos de 

apoio ao ciclista são fundamentais. 

2.2.2.7 EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CICLISTA 

De acordo com o Caderno de Referência para elaboração do Plano de 

Mobilidade para Bicicletas (Brasil, 2001), a integração da bicicleta com outro modais é 

um item essencial para a ampliação da mobilidade dos ciclistas. Para tanto, a integração 

somente é possível com equipamentos de apoio ao ciclista, como espaços para a guarda 

em segurança da bicicleta, equipamentos de apoio, banheiros, bebedouros e outros 

elementos que gerem atratividade. 

As tipologias de estacionamento para bicicletas variam de acordo com fatores 

como o tempo médio de permanência da bicicleta, ofertas de vagas, demanda por 
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estacionamento, localização, dentre outros. De acordo com o ITDP (2007), existem 

basicamente dois tipos de estacionamento para bicicletas, conforme a seguir: 

• Paraciclos: são suportes para o estacionamento de bicicletas, 

normalmente fixados no piso, parede ou teto, com a finalidade de 

manter uma ou mais bicicletas de forma ordenada, de modo que se 

possa também prendê-las com um cadeado ou corrente. Esse mobiliário 

é comumente instalado em via pública ou no interior de 

estabelecimentos comerciais, seguindo regulamentações específicas de 

cada municipalidade. 

• Bicicletários: são espaços construídos para o estacionamento de 

bicicletas, oferecendo ao ciclista maior segurança e conforto. A 

configuração de bicicletários e seus equipamentos variam de acordo 

com as necessidades dos ciclistas, mas, em termos gerais, bicicletários 

contém paraciclos, controle de acesso, armários e outra facilidades 

como vestiários e chuveiros. Isso permite maior tempo de permanência 

da bicicleta, maior segurança e em geral maior número de vagas. 

 

A proposta do sistema cicloviário de Canoinhas contempla a instalação de 

paraciclos nos equipamentos públicos da cidade e ao longo da rede cicloviária. A figura 

a seguir apresenta alguns modelos de paraciclos que podem ser adotados, e no Mapa 4,  

a proposta dos pontos de locação dos paraciclos para a sede de Canoinhas.  
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Figura 48: Modelo de paraciclo 

 

Fonte: Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento (2007) 
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Surgem também, cada vez mais em diversas partes do mundo, ambientes 

urbanos dedicados aos usuários de bicicleta, o que torna o uso deste modal muito mais 

atrativo. A seguir imagem de paraciclos sobre vaga de estacionamento. 

Figura 49:Infraestrutura para bicicletas 

 

Fonte: Eric Croft, San Francisco, EUA. 

Também deve ser considerado o fato de que em uma única vaga de 

estacionamento para veículos, podem estacionar 12 bicicletas, ou seja, o espaço tem a 

tendência de ficar mais dinâmico e interessante. 
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 PROPOSTA DA REDE CICLOVIÁRIA DE CANOINHAS 

Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), uma 

rede cicloviária pode ser entendida como o conjunto de infraestruturas exclusivas ou 

compartilhadas (com outros veículos ou pedestres) para a circulação de pessoas em 

bicicletas.  

A proposta do sistema cicloviário de Canoinhas tem como objetivo dar suporte 

ao deslocamento dos ciclistas de forma segura e convidativa, promovendo este modo 

de transporte para atividades cotidianas como trabalho e estudo, além das práticas de 

lazer. Com isso, para a elaboração da proposta, foram adotados critérios como a 

otimização da rede cicloviária existente, hierarquia viária, inclinação da vias, 

identificação das maiores demandas através da análise do uso do solo atual e a 

localização dos equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social e lazer.  

Como apresentado anteriormente, na fase de Diagnóstico foi realizada a 

avaliação da rede cicloviária existente. A partir desta análise, foi possível estabelecer um 

índice de ciclomobilidade para cada um dos trechos da infraestrutura cicloviária 

implantada. A análise deste estudo foi o primeiro critério adotado para a proposta do 

sistema cicloviário, ao passo que buscou se identificar quais os trechos que necessitam 

de reestruturação e quais são as possíveis ligações entre a rede existente buscando sua 

otimização.  

Na fase de Diagnóstico, a consultoria analisou também os dados de uso do solo 

atual na sede urbana do município. O resultado desta pesquisa foi o segundo critério 

utilizado para a proposta da rede cicloviária, ao passo que a partir da análise dos dados 

foi possível identificar as áreas com maior concentração das atividades de comércio e 

serviços e, por consequência, com a maior demanda por infraestrutura.  

O último critério adotado é referente ao atendimento dos equipamentos 

públicos pela rede cicloviária proposta. A análise da acessibilidade aos equipamentos 

públicos foi realizada na fase de Diagnóstico e os resultados permitiram identificar quais 

os equipamentos de saúde, educação e assistência social que não são atendidos e que 

deveriam ser contemplados nesta proposta.  
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A partir destas análises cruzadas que se propõe aproximadamente 54 km de 

extensão de rede cicloviária para Canoinhas. Para cada uma das rotas são apresentadas 

as inclinações médias e máximas conforme a tabela a seguir. 

Tabela 8: Rede cicloviária existente 

REDE CICLOVIÁRIA EXISTENTE 

RUA 

DECLIVIDADE 
LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

Av. dos Expedicionários - 
BR - 280  até R. Júlio 
Budant Neto 

5,40% 1,80% 20m Ciclovia 

Av. dos Expedicionários - 
R. Júlio Budant Neto até R. 
Clemente Procopiak 

5,70% 1,70% 20m Ciclovia 

Av. dos Expedicionários - 
R. Clemente Procopiak até 
R. Ver. Guilherme Prust 

4,30% 1,20% 20m Ciclovia 

R. Francisco de Paula 
Pereira - Av. dos 
Expedicionários até R. 
Eugênio de Souza 

3,50% 1,60% 16m Ciclovia 

Av. Rubens Ribeiro da 
Silva - BR - 280 até R. R. 
São José 

4,80% 1,20% 20-30m Ciclovia 

BR - 280 - Av. dos 
Expedicionários até R. 
Francisco de Assis Costa  

5,70% 1,60% 70m Ciclovia 

BR - 280 - R. Francisco de 
Assis Costa até Av. Rubens 
Ribeiro da Silva 

4,60% 2,50% 70m Ciclovia 

BR - 280 - R. Rubens 
Ribeiro da Silva até R. Mal. 
Deodoro 

7,70% 2,50% 70m Ciclovia 

R. Felipe Schmidt - R. 
Francisco de Paula Pereira 
até R. Vidal Ramos 

10,70% 4,90% 15m Ciclovia 

R. Francisco de Paula e 
Silva - R. Basílio 
Humenhuk até R. Adão 
Tyszka 

9,40% 4,10% 15-18m Ciclovia 

R. Saulo de Carvalho - R. 
Péres João Sfair até R. 
Roberto Elke 

12,60% 4,30% 16m Ciclovia 
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REDE CICLOVIÁRIA EXISTENTE 

RUA 

DECLIVIDADE 
LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

R. Saulo de Carvalho - R. 
Roberto Elke até R. Álvaro 
Soares Machado 

11,90% 5,80% 16m Ciclovia 

R. Adolfo Bading - Av. 
Expedicionários até R. 
Getúlio Vargas 

11,50% 3,70% 15-20m Ciclofaixa 

R. Barão do Rio Branco - R. 
Pastor George Weger até 
R. Francisco de Paula 
Pereira 

6,60% 3,90% 16m Ciclofaixa 

R. Barão do Rio Branco - R. 
Irmã Maria Felicitas até R. 
Francisco de Paula Pereira 

7,30% 3,90% 20m Ciclofaixa 

R. Mal. Rondon - R. Mal. 
Floriano até R. Agenor 
Fábio Gomes  

21,00% 6,00% 20m Ciclofaixa 

R. Mal. Rondon - R. 
Agenor Fábio Gomes até 
R. João Muller 

12,50% 6,20% 14-20m Ciclofaixa 

R. Duque de Caxias - R. 
Barão do Rio Branco até R. 
Agenor Fábio Gomes 

12,90% 5,10% 19m Ciclofaixa 

R. Duque de Caxias - R. 
Agenor Fábio Gomes até 
Estrada Dona Francisca 

14,30% 5,60% 19m Ciclofaixa 

Estrada Dona Francisca - 
R. Duque de Caxias até R. 
Adão Tyszka 

12,90% 5,10% 16-20m Ciclofaixa 

Estrada Dona Francisca - 
R. Adão Tyszka até BR - 
280 

10,80% 3,40% 16m Ciclofaixa 

 

 

 

 

Tabela 9: Rede cicloviária proposta 
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REDE CICLOVIÁRIA URBANA PROPOSTA 

RUA 

DECLIVIDADE 

LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 
MÁXIMA MÉDIA 

R. Reinoldo Hubner - R. Ver. 
Moisés Damasco até R. 
Emídio de Souza 

7,60% 2,40% 14m Ciclofaixa 

R. Emídio de Souza - R. 
Reinoldo Hubner até R. Abel 
Rosa Nascimento 

5,80% 1,40% 12m Ciclofaixa 

R. Abel Rosa Nascimento - 
R. Emídio de Souza até R. 
Mathias Muller 

7,60% 4,70% 10m Ciclofaixa 

R. Mathias Muller - R. 
Catarina de S. Hubner até R. 
Paulo Shauer 

8,20% 2,90% 10m Faixa Compartilhada 

R. Paulo Shauer - R. Mathias 
Muller até origem da R. 
Paulo Shauer 

7,80% 3,30% 12m Faixa Compartilhada 

R. Abel Rosa Nascimento - 
R. Mathias Muller até 
origem da R. Abel Rosa 
Nascimento 

7,40% 3,30% 12m Faixa Compartilhada 

R. Catarina de S. Hubner - R. 
Emídio de Souza até R. 
Mathias Muller 

6,00% 3,90% 12m Ciclofaixa 

BR 280 - R. Heinoldo 
Hubner até R. João Müller 

10,30% 5,40% 70m Ciclovia 

BR 280 - R. João Müller até 
R. Frei Menandro Kamps 

15,00% 5,00% 70m Ciclovia 

BR 280 - R. Frei Menandro 
Kamps até R. São José 

14,40% 5,20% 70m Ciclovia 

BR 280 - R. São José até R. 
Mal. Deodoro 

12,50% 6,10% 70m Ciclovia 

SC - 477 - BR - 280 até R. 
Wiegando Weisse 

6,30% 1,60% 30m Ciclovia 

R. Loacir Muniz - SC - 477 
até R. Antônio Bertão 

7,10% 2,60% 12m Faixa Compartilhada 

R. Irmã Maria Albertina 
Bichop - R. Antônio Bertão 
até R. Sérgio Gapski  

7,10% 2,50% 15m Faixa Compartilhada 

R. Sérgio Gapski - R. José 
Jair Krauss a R. Jacob Fuck 

3,00% 0,60% 17m Ciclofaixa 

R. Sérgio Gapski - R. Jacob 
Fuck a BR 280 

7,60% 2,00% 17m Ciclofaixa 
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REDE CICLOVIÁRIA URBANA PROPOSTA 

RUA 

DECLIVIDADE 

LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 
MÁXIMA MÉDIA 

R. Júlio Budant Neto - Av. 
Rubens Ribeiro da Silva até 
Av. Expedicionários 

3,00% 1,00% 20m Ciclofaixa 

R. Júlio Budant Neto - Av. 
Expedicionários até R. 
Miguel Darmorus 

8,10% 1,60% 20m Ciclofaixa 

R. Miguel Darmorus - R. 
Júlio Budant Neto até R. 
Otávio Tabalipa 

6,70% 1,60% 15m Faixa Compartilhada 

R. Otávio Tabalipa - R. 
Miguel Darmorus até Av. 
Expedicionários 

6,40% 2,00% 13-17m Ciclofaixa 

R. Otávio Tabalipa - Av. 
Expedicionários até R. 
Adolfo Bading 

4,20% 1,50% 14-18m Ciclofaixa 

R. Clemente Procopiak - Av. 
Expedicionários até Av. 
Rubens Ribeiro da Silva 

4,70% 1,30% 20m Faixa Compartilhada 

R. Nazir Cordeiro - Av. 
Expedicionários até Av. 
Rubens Ribeiro da Silva 

6,30% 1,40% 20m Ciclofaixa 

R. Nazir Cordeiro - R. Miguel 
Darmorus até Av. 
Expedicionários 

5,30% 1,90% 20m Ciclofaixa 

R. Getúlio Vargas - R. Adolfo 
Bading até R. Francisco de 
Paula Pereira 

6,60% 3,80% 15m Ciclovia 

R. Getúlio Vargas - R. Rui 
Barbosa até R. 3 de maio 

11,70% 4,60% 20m Ciclovia 

R. Roberto Elke - R. Rui 
Barbosa até R. Saulo de 
Carvalho 

12,90% 6,20% 14-21m Ciclovia 

Av. Sen. Ivo D'Aquino  - R. 
Saulo de Carvalho até R. 1 
de Maio 

9,60% 4,10% 20m Ciclovia 

Av. Sen. Ivo D'Aquino  - R. 1 
de Maio até R. Maria 
Matilde Fuck 

5,80% 2,20% 18m Ciclovia 

Av. Sen. Ivo D'Aquino  - R. 
Maria Matilde Fuck até R. 
Francisco Bueno de Siqueira 

14,70% 6,60% 18m Ciclovia 



  
 
 

 
 

P á g i n a  | 122 
 

REDE CICLOVIÁRIA URBANA PROPOSTA 

RUA 

DECLIVIDADE 

LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 
MÁXIMA MÉDIA 

R. Mal. Rondon - R. Mal. 
Floriano até R. Major Vieira 

9,60% 7,50% 20m Ciclofaixa 

R. Major Vieira - R. Mal. 
Rondon a R. Barão do Rio 
Branco 

0,00% 0,00% 20m Ciclofaixa 

R. João Sabatke - R. Mal. 
Rondon a R. Duque de 
Caxias 

0,00% 0,00% 20m Ciclofaixa 

R. Paul Harris - R. Getúlio 
Vargas até R. Joaquim de 
Paula Vieira 

3,20% 1,40% 20m Faixa Compartilhada 

R. Agenor Fábio Gomes - R. 
São José até R. 12 Setembro  

16,30% 6,10% 15m Ciclofaixa 

R. Agenor Fábio Gomes - R. 
12 Setembro até R. Duque 
de Caxias 

15,20% 5,90% 14m Ciclofaixa 

R. Lourenço Wrublevski - R. 
Duque de Caxias até R. 
Álvaro Soares Machado 

13,50% 4,00% 12-16m Ciclofaixa 

R. Emílio Sholtz - R. Duque 
de Caxias até R. Barão do 
Rio Branco 

10,50% 4,60% 14-18m Ciclovia 

R. Emílio Sholtz - R. Barão 
do Rio Branco até R. 
Roberto Elke 

11,80% 4,30% 17m Ciclovia 

R. Emílio Sholtz - R. Roberto 
Elke até R. Ferez João Sfair 

12,20% 4,20% 16m Ciclovia 

R. Bernardo Olsen - R. Feres 
João Isphair até R. Cel. 
Januário de Assis Corte  

10,90% 3,80% 12-16m Ciclovia 

R. Cel. Januário de Assis 
Corte - R. Bernardo Olsen 
até R. Wendelin Metzger 

26,20% 11,70% 
15m - Diretriz 

Viária 
Faixa Compartilhada 

R. Bernardo Olsen - R. 
Maria Olsen até R. Martin 
Finta Júnior 

14,50% 6,80% 10-15m Ciclofaixa 

R. Bernardo Olsen - R. 
Martin Finta Júnior até 
Estrada Alfredo Schumacker 

10,40% 3,50% 10m Ciclovia 

R. Henrique Sorg (diretriz 
viária) - R. Bernardo Olsen 

10,50% 3,60% Não há Ciclovia 
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REDE CICLOVIÁRIA URBANA PROPOSTA 

RUA 

DECLIVIDADE 

LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 
MÁXIMA MÉDIA 

até  R. Guilherme 
Gonchorowski  

R. Henrique Sorg - R. 
Guilherme Gonchorowski 
até R. Gustavo Brandes 

11,60% 3,70% 12m Ciclovia 

R. Henrique Sorg - R. 
Gustavo Brandes até R. Sen. 
Ivo D'Aquino 

11,20% 7,30% 12-17m Ciclovia 

R. Henrique Sorg - R. Sen. 
Ivo D'Aquino até R. Álvaro 
Soares Machado 

13,50% 3,70% Diretriz Viária Ciclovia 

R. Adão Tyszka - R. Álvaro 
Soares Machado até R. 
Antônio Liler 

15,80% 7,50% 16-20m Ciclovia 

R. Adão Tyszka - R. Antônio 
Liler até Estrada Dona 
Francisca 

16,30% 9,80% 16m Ciclovia 

R. Péres João Sfair - R. 
Henrique Sorg até R. Emílio 
Sholtz 

19,30% 6,00% 12-20m Ciclofaixa 

R. Vidal Ramos - R. Barão do 
Rio Branco até R. Getúlio 
Vargas 

5,00% 1,50% 16-20m Ciclovia  

R. Vidal Ramos - R. Getúlio 
Vargas até R. Cel. 
Albuquerque 

4,20% 2,00% 17-20m Ciclovia 

R. Francisco de Paula 
Pereira - R. Eugênio de 
Souza até R. Barão do Rio 
Branco 

6,60% 3,10% 14-18m Ciclovia 

R. Barão do Rio Branco - R. 
Emílio Scholtz até R. Vidal 
Ramos  

10,90% 5,80% 20m Ciclofaixa 

R. Barão do Rio Branco - R. 
Francisco de Paula Pereira 
até R. Vidal Ramos 

6,70% 3,70% 15m Ciclofaixa 

R Barão do Rio Branco - R. 
Irmã Maria Felicitas até R. 
Paul Harris 

9,70% 6,40% 20m Ciclofaixa 

R. Álvaro Soares Machado - 
R. Adão Tyska a R. Emílio 
Scholtz 

13,60% 5,20% 20m Ciclofaixa 
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REDE CICLOVIÁRIA URBANA PROPOSTA 

RUA 

DECLIVIDADE 

LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 
MÁXIMA MÉDIA 

R. Felipe Schmidt - R. Paul 
Harris até R. Francisco de 
Paula Pereira 

8,30% 3,60% 20m Ciclovia 

R. Felipe Schmidt - R. Vidal 
Ramos até R. 3 de Maio 

7,40% 5,10% 14m Ciclovia 

R. Ronaldo de Lourenço 
Maluceli - R. Emílio Scholz 
até R. 3 de maio 

6,50% 2,30% 20m Ciclovia 

R. Maria Olsen - 
Universidade do 
Contestado até  Colégio 
Agrícola Vidal Ramos 

11,60% 4,60% 12m Ciclovia 

R. Maria Olsen - Colégio 
Agrícola Vidal Ramos até 
ponto de coordenadas -
26,108814; -50,394477 

3,10% 1,30% 12m Ciclovia 

R. Maria Olsen - Ponto de 
coordenadas -26,108814; -
50,394477 até ponto de 
coordenadas -26,113191;-
50,396070 

5,20% 1,30% 12m Ciclovia 

R. Maria Olsen - Ponto de 
coordenadas 26,113191;-
50,396070 até ponto de 
coordenadas -26,120995;-
50,394457 

6,30% 2,10% 12m Ciclovia 

R. Maria Olsen - Ponto de 
coordenadas 26,120995;-
50,394457 até R. João 
Felipe Piermann 

5,80% 1,90% 12m Ciclovia 

R. Maria Olsen - R. João 
Felipe Piermann até R. 
Bernardo Olsen 

4,50% 1,20% 12m Ciclovia 

R. Wendelin Metzger - R. 
Bernardo Olsen até R. 
Euzébio Piermann 

6,30% 2,50% 12m Ciclovia 

R. Wendelin Metzger - R. 
Euzébio Piermann até R. 
José Nunes Cavalheiro 

13,90% 4,10% 12m Ciclovia 

R. Wendelin Metzger - R. 
José Nunes Cavalheiro até 
R. Guilherme Lohse 

10,40% 3,20% 12m Ciclovia 
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REDE CICLOVIÁRIA URBANA PROPOSTA 

RUA 

DECLIVIDADE 

LARGURA 
EXISTENTE 

TIPOLOGIA 
MÁXIMA MÉDIA 

R. Wendelin Metzger - R. 
Guilherme Lohse até R. 
Heribert Maul  

11,20% 2,70% 12m Ciclovia 

R. Wendelin Metzger - R. 
Heribert Maul até R. 
Rodolfo Emílio Hengst 

12,50% 4,70% 12-20m Ciclovia 

R. Wendelin Metzger e R. 3 
de Maio - R. Rodolfo Emílio 
Hengst até R. Roberto Elke 

11,80% 4,00% 14-20m Ciclovia 

R. 3 de Maio - R. Roberto 
Elke até R. Felipe Schmidt 

6,80% 2,00% 15-20m Ciclovia 

R. Wolf Filho (diretriz viária) 
- R. Wendelim até R. Vidal 
Ramos 

17,90% 6,10% 
20m - Diretriz 

Viária 
Faixa Compartilhada 

R. João Müller - BR 280 até 
R. Cidade de Jaú 

12,40% 6,40% 17m Faixa Compartilhada 

R. São José - R. São João da 
Cruz até R. Cidade de Jaú 

13,00% 4,50% 12m Faixa Compartilhada 

R. São João da Cruz - R. São 
josé a  R. Paulo Ritzmann 

8,60% 2,50% 20m Faixa Compartilhada 

R. São José - R. Paulo 
Ritzmann a R. Joaquim de 
Paula Vieira 

8,80% 4,10% 15m Faixa Compartilhada 

R. Frei Menandro Kamps - 
R. São José a BR 280 

0,00% 0,00% 20m Faixa Compartilhada 

R. Adolfo Schik - R. Cidade 
de Jaú a R. Duque de Caxias 

0,00% 0,00% 20m Faixa Compartilhada 

R. Cidade de Jaú -  R. Adolfo 
Schik a R. São José 

4,80% 2,20% 15m Faixa Compartilhada 

Av. Rubens Ribeiro da Silva - 
R. Irineu Bundant até R. 
Paul Harris 

12,00% 4,80% 20m Ciclovia 

R. Afonso Carvalho Kohler - 
R. Saulo de Carvalho até R. 
Emílio Scholtz 

15,00% 
 

6,70% 
 

15m 
 

Ciclofaixa 

R. Alvino Voigt - Av. 
Expedicionários até 
Município de Três Barras 

6,60% 1,80% Diretriz Viária Ciclovia 

Tabela 10: Circuito Água verde – Proposta 

CIRCUITO PARQUE URBANO DO ÁGUA VERDE 
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RUA 
DECLIVIDADE LARGURA 

EXISTENTE 
TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

Pista cicloviária no Setor 4 

Circuito Circular ao Sul da R. 
Fco. De Paula Pereira 

4,00% 1,20% Não há Ciclovia 

Acesso R. Henrique Zugman 0,00% 0,00% Não há Ciclovia 

Acessos R. Fco de Paula 
Pereira 

0,00% 0,00% Não há Ciclovia 

Ligação Entre R. Fco. De 
Paula Pereira e R. Adolfo 
Bading 

5,60% 2,00% Não há Ciclovia 

   
Pista cicloviária no Setor 7 

Circuito Circular 4,80% 1,80% Não há Ciclovia 

Acesso R. Nazir Cordeiro 0,00% 0,00% Não há Ciclovia 

Tabela 11: Circuitos rurais– Proposta 

CICLORROTA TURÍSTICA SALTO D'ÁGUA VERDE 

RUA 
DECLIVIDADE LARGURA 

EXISTENTE 
TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

R. Wiegando Wiesse - Br 477 
a R. Sérgio Gapski 

6,70% 3,30% Não há Ciclorrota 

R. José Baier - R. Sérgio 
Gapski a R. Antônio 
Grosskopf 

2,30% 0,20% Não há Ciclorrota 

R. Antônio Grosskopf - R. 
José Baier a Coordenada -
26.206944; -50.383056 

3,10% 0,60% Não há Ciclorrota 

R. Antônio Grosskopf - 
Coordenada -26.206944; -
50.383057 a Estr. do 
Pinheirão 

5,00% 0,80% Não há Ciclorrota 

Estr. do Pinheirão - R. 
Antônio Grosskopf a 
Coordenada -26.220364; -
50.382811 

8,80% 2,40% Não há Ciclorrota 

Estr. do Pinheirão - 
Coordenada -26.220364; -
50.382811 a Coordenada -
26.228619; -50.381792 

12,50% 3,30% Não há Ciclorrota 

Estr. do Pinheirão -  
Coordenada -26.228619; -
50.381793 a Coordenada -
26.237239; -50.381331 

11,00% 3,40% Não há Ciclorrota 

Estr. do Pinheirão -  
Coordenada -26.237239; -

3,90% 2,10% Não há Ciclorrota 



  
 
 

 
 

P á g i n a  | 127 
 

CICLORROTA TURÍSTICA SALTO D'ÁGUA VERDE 

RUA 
DECLIVIDADE LARGURA 

EXISTENTE 
TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

50.381332 a Coordenada -
26.243681; -50.383408 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.243681; -50.383408 a 
Coordenada -26.241486; -
50.391458 

10,70% 4,30% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.241486; -50.391459 a 
Coordenada -26.235544; -
50.396894 

4,70% 2,00% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.235544; -50.396895 a R. 
Antônio Grosskopf 

6,30% 1,30% Não há Ciclorrota 

R. Antônio Grosskopf a 
Coordenada -26.227289; -
50.399683 a Coordenada -
26.220983; -50.392833 

4,80% 2,20% Não há Ciclorrota 

R. Antônio Grosskopf - 
Coordenada -26.220983; -
50.392834 a Coordenada -
26.215792; -50.388378 

6,20% 2,90% Não há Ciclorrota 

Estr Rural Sem Denominação 
- Coordenada -26.215792; -
50.388378 a Coordenada -
26.215864; -50.397578 

8,40% 3,00% Não há Ciclorrota 

Estr Rural Sem Denominação 
- Coordenada -26.215864; -
50.397579 a R. João Müller 

5,50% 2,40% Não há Ciclorrota 

R. João Müller - Coordenada 
-26.217094; -50.401606 a 
Coordenada -26.207731; -
50.402825 

8,30% 3,70% Não há Ciclorrota 

R. João Müller - Coordenada 
-26.207731; -50.402826 a R. 
Flávio Haensch 

13,00% 5,20% Não há Ciclorrota 

R. João Müller - R. Flávio 
Haensch a BR 280 

11,00% 4,90% Não há Ciclorrota 
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Tabela 12: Circuitos rurais– Proposta 

CICLORROTA TURÍSTICA DAS CAPELAS 

RUA 
DECLIVIDADE LARGURA 

EXISTENTE 
TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

BR 280 - Estr. Dona 
Francisca até Coordenada -
26.195903; -50.425703 

9,00% 3,00% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.195903; -50.425704 até 
Coordenada -26.201014; -
50.433544 

14,80% 5,20% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.201014; -50.433545 até 
Coordenada -26.206328; -
50.441853 

11,10% 4,30% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.206328; -50.441854 até 
Coordenada -26.213594; -
50.450931 

10,70% 4,40% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.213594; -50.450932 até 
R. Estanislau Schumann 

11,60% 4,00% Não há Ciclorrota 

BR 280 - R. Estanislau 
Schumann até Coordenada -
26.234853; -50.481681 

6,20% 1,90% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.234853; -50.481682 até 
SC 120 

5,20% 1,80% Não há Ciclorrota 

BR 280 - SC 120 até 
Coordenada -26.252858; -
50.531344 

8,50% 3,80% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.252858; -50.531345 até 
Coordenada -26.258133; -
50.558175 

8,40% 4,20% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.258133; -50.558176 até 
Coordenada -26.265097; -
50.590081 

10,50% 3,70% Não há Ciclorrota 

BR 280 - Coordenada -
26.265097; -50.590082 até 
Estr. Rural Sem 
Denominação em 
Coordenada -26.262536; -
50.632397 

9,60% 3,70% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 

8,60% 1,60% Não há Ciclorrota 
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CICLORROTA TURÍSTICA DAS CAPELAS 

RUA 
DECLIVIDADE LARGURA 

EXISTENTE 
TIPOLOGIA 

MÁXIMA MÉDIA 

-26.262536; -50.632397 até 
Coordenada -26.279967; -
50.624028 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.279967; -50.624029 até 
Coordenada -26.293722; -
50.624881 

12,10% 2,40% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.293722; -50.624882 até 
SC 120 Coordenada -
26.314525; -50.598283 

5,40% 1,90% Não há Ciclorrota 

SC 120 - Coordenada -
26.314525; -50.598283 até 
Coordenada -26.341581; -
50.606561 

10,00% 3,90% Não há Ciclorrota 

SC 120 - Coordenada -
26.341581; -50.606561 até 
Estr. Rural Sem 
Denominação Coordenada -
26.355894; -50.620936 

10,80% 5,90% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.355894; -50.620936 até 
Interseção de Estradas 
Rurais Coordenada -
26.345978; -50.637289 

8,40% 2,70% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.345978; -50.637290 até 
Coordenada -26.370950; -
50.654614 

11,20% 4,00% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.370950; -50.654615 até 
Coordenada -26.353958; -
50.646825 

10,00% 2,90% Não há Ciclorrota 

Estr. Rural Sem 
Denominação - Coordenada 
-26.349222; -50.644867até 
Coordenada -26.345978; -
50.637289 

7,50% 1,50% Não há Ciclorrota 
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A malha cicloviária atual de Canoinhas é de aproximadamente 13 Km de 

extensão, a proposta da consultoria é a ampliação de ciclovias e ciclofaixas urbanas em 

84,615 Km, mais 6 Km de ciclorrotas urbanas e 64, 90 Km de ciclorrotas rurais, 

totalizando uma ampliação de infra cicloviária de 155,5 Km no município de Canoinhas.  

A seguir, proposta de expansão da malha cicloviária e locação de paraciclos. 
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Mapa 4: Proposta cicloviária 
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 TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

A principal característica do sistema de transporte coletivo de Canoinhas é sua 

orientação radial, com claro direcionamento bairro-centro. Neste sentido, as propostas 

de melhoria passam pelo aprimoramento da cobertura espacial e racionalização das 

linhas de transporte, visando maior eficiência das viagens e melhor qualidade de serviço 

prestado, remetendo, portanto, à alteração, exclusão ou manutenção de linhas de 

transporte coletivo que operam atualmente na cidade. A partir da ferramenta de 

modelagem utilizada, tais alterações serão simuladas para observar os aspectos 

operacionais das propostas, tais como: demanda na hora pico, cobertura espacial, 

características de oferta, entre outros.  

Na sequência, serão expostas propostas para um novo contrato de concessão 

do serviço, assim como parâmetros de fiscalização do sistema, bem como enumeradas 

algumas práticas que possibilitam a melhoria do serviço e do acesso ao sistema pelo 

usuário, de forma a elevar a qualidade do serviço. Alguns exemplos são o acesso fácil e 

rápido a informações das linhas, ônibus equipados com dispositivos de acessibilidade 

universal, dentre outras questões.  

Desenha-se aqui um cenário contemplando o plano de melhorias no transporte 

público coletivo de Canoinhas, que engloba as principais alterações nos próximos 10 

anos, uma vez que não sejam constatadas dinâmicas de crescimento da demanda no 

município.  

Muito embora os dados divulgados pelo anuário 2017/2018 da NTU mostrem 

que existe uma tendência de decréscimo da demanda por transporte público coletivo 

nas cidades brasileiras, de forma geral, para este plano, a oferta modelada para as 

propostas prevê ampla capacidade, sendo que, mesmo com o possível incremento 

populacional de Canoinhas, o cenário ainda prevê a expansão da demanda por 

transporte coletivo a longo prazo.  
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 PLANO DE MELHORIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO DE CANOINHAS 

As melhorias propostas para o transporte coletivo de Canoinhas iniciam com o 

redesenho do sistema, no sentido de linearizar traçados circulares e simplificar os 

itinerários. Tais alterações passam pela alteração, exclusão e manutenção de certas 

linhas do sistema, sendo que os critérios utilizados para este redesenho do sistema 

levaram em conta os dados operacionais modelados, a cobertura espacial e os aspectos 

da relação oferta e demanda do sistema de transporte coletivo de Canoinhas.  

Figura 50: Linhas propostas para o transporte coletivo de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Neste sentido, a cobertura espacial do sistema proposto se mostra mais 

satisfatória, atendendo partes do município que antes se encontravam distantes do 

sistema. Houve alterações, também, no número de linhas, com a inclusão de duas linhas, 

conferindo uma expansão do serviço na cidade.  

Através da modelagem do sistema, constatou-se a ampliação da oferta do 

serviço, a partir da inclusão de duas linhas, mas também do aumento da frequência das 



  
 
 

 
 

P á g i n a  | 134 
 

linhas do sistema. A Tabela 13 mostra os dados operacionais do cenário proposto para 

o sistema de transporte coletivo de Canoinhas. 

Tabela 13: Linhas e estimativas operacionais para a hora-pico do sistema 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

a. Mini Terminal Praça Lauro Mueller 

Complementam o plano de melhoria a previsão de implantação, no centro do 

município de Canoinhas, a estrutura de um mini terminal para a realização de integração 

temporal, através da implantação de bilhetagem eletrônica em todos os veículos do 

transporte coletivo no município. 

A praça Lauro Mueller consiste em uma área localizada entre as vias rua 

Eugênio de Souza, rua Major Vieira, rua Getúlio Vargas e rua Vidal Ramos. Com 

aproximadamente 16.000 m² de área total, possui capacidade significativa para 

implantação de um mini terminal em no máximo 50% da área total. 

Linha
Extensão 

(Km)

Intervalo 

(min)

Frequência 

(viagens/h)

Passageiros 

(hora-pico)

Volume 

Máximo 

01 - Água Verde 11,10 30,00 2,00 58 39

02 - Aparecida 12,75 30,00 2,00 53 43

03 - Cohab I 9,06 60,00 1,00 65 29

04 - Cohab Ii 9,42 30,00 2,00 27 14

05 - Jd. Esperança 6,50 40,00 1,50 36 29

10 - Distrito Marcilio Dias 26,50 60,00 1,00 26 18

06 - Vila Fuck 9,66 30,00 2,00 89 63

07 - Campo d'Água Verde 8,84 60,00 1,00 31 21

08 - Boa Vista 5,01 40,00 1,50 20 13
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Figura 51: Localização proposta para Mini Terminal em Canoinhas. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

b. Integração Temporal 

Diversas cidades brasileiras implementaram projetos de racionalização dos 

seus sistemas de transporte coletivo baseados em uma maior integração entre as linhas. 

Neste caso, normalmente as linhas de transporte são organizadas em dois 

subsistemas: estrutural e alimentador, ou local. A operação de redes de ônibus tronco-

alimentadas (divididas em linhas estruturais/troncais e locais/alimentadoras) está 

associada à integração física e tarifária que, até pouco tempo, era limitada pela 

necessidade de construção de terminais de integração fisicamente fechados (BRASIL, 

EMBARQ Brasil, IEMA, ITDP Brasil, 2015).  

Com a implantação de sistemas de bilhetagem eletrônica, viabilizou-se 

tecnicamente a implantação da integração tarifária temporal, garantindo sua adoção 

como solução de conectividade nas redes de transporte público nas cidades brasileiras 

(OLIVEIRA, 2013). 

Portanto, com a implantação da integração temporal, seria necessária uma 

estrutura simples no mini terminal proposto. A integração seria possível somente entre 
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linhas diferentes e com destinos diferentes da origem da viagem, portanto o usuário 

poderia, em qualquer localização do sistema, realizar a troca de linha para finalização e 

ou complementar a sua viagem. 

2.3.1.1 COBERTURA ESPACIAL DO SISTEMA PROPOSTO 

Aspecto diretamente correlacionado à acessibilidade ao sistema e, 

consequentemente, ao conforto e nível de serviço ofertado, a cobertura espacial indica 

se o sistema atende adequadamente, aproximando-se de todas as localidades e assim 

garantindo oferta em distâncias aceitáveis. É usual, em regiões de maior interesse da 

população em geral, a admissão de distância de caminhada de até 300 m; em localidades 

de menor interesse, 500 m de caminhada são considerados adequados. A avaliação 

neste caso é de observação do sistema, procurando evitar vazios de operação na área 

urbana, acima deste parâmetro estabelecido. 

Figura 52:Cobertura espacial proposta para o transporte coletivo de Canoinhas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Como é possível observar na nova cobertura espacial do sistema, foi 

aprimorada a acessibilidade espacial e reduzida a distância percorrida pelo usuário para 

acessar a rede de transporte coletivo de Canoinhas.  

2.3.1.2 COBERTURA TEMPORAL DO SISTEMA PROPOSTO 

A composição do tempo de viagem é denominada tempo generalizado, que 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. Nesse contexto, diminuir os tempos de qualquer uma 

das etapas de viagem significa diminuir o impacto de deslocamento para o usuário.  

Para reduzir os tempos de viagem embarcados, é necessário tornar as viagens 

mais ágeis, seja otimizando percursos (tornando-os o mais direto possível), seja 

aumentando a velocidade média de deslocamento dos ônibus (através de melhorias na 

infraestrutura, implantação de vias exclusivas ou faixas preferenciais, etc.). Essas 

medidas foram tomadas na etapa de desenho dos itinerários, na simplificação de 

traçados. 

Para redução dos tempos de caminhada, o foco deve estar na melhoria da 

cobertura espacial. Com o aumento da acessibilidade, através da redução das distâncias 

de caminhada, há uma redução no tempo despendido nessa etapa da viagem. 

Entretanto, a medida mais efetiva para a redução do tempo generalizado é a 

redução dos tempos médios de espera, definidos como a metade do intervalo de oferta 

de serviço. À medida em que são ofertadas mais linhas ou são aumentadas as 

frequências de viagens, o tempo que o usuário precisa aguardar para embarcar 

(inicialmente ou em transferência de uma linha a outra) diminui e, consequentemente, 

reduz o tempo total de sua viagem também. Esse tipo de medida é mais eficiente no 

planejamento do sistema porque afeta de maneira concomitante todos os usuários da 

linha ajustada. 
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A Figura 53, a seguir, apresenta o número de viagens por hora e eixo do sistema, 

sendo possível observar a compatibilidade da oferta nos pontos com maior demanda, 

em carregamentos já apresentados 

Figura 53: Ofertas de viagens, cenário de curto prazo 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Nas páginas a seguir, encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário, 

sendo que as imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários e, à direita, um 

sumário operacional da linha. Em seguida, encontra-se o mapa geral da proposta de 

linhas e novas paradas de ônibus, dispostas entre 200 m a 400 m, para atender as novas 

rotas do transporte público. 
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Figura 54: Itinerário e detalhes da linha 01 – Água Verde 

LINHA 01 – Água Verde 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  01 - Água Verde 

Extensão (Km) 11,10 

Intervalo (min) 30 

Passageiros na hora pico 58 

Volume máximo 39 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 55: Itinerário e detalhes da linha 02 - Aparecida 

LINHA 02 – Aparecida 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  02 - Aparecida 

Extensão (Km) 12,75 

Intervalo (min) 30 

Passageiros na hora pico 53 

Volume máximo 43 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 56: Itinerário e detalhes da linha 03 – Cohab I 

LINHA 03 – Cohab I 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  03 – Cohab I 

Extensão (Km) 9,06 

Intervalo (min) 60 

Passageiros na hora pico 65 

Volume máximo 29 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 57: Itinerário e detalhes da linha 04 – Cohab II 

LINHA 04 – Cohab II 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  04 – Cohab II 

Extensão (Km) 9,42 

Intervalo (min) 30 

Passageiros na hora pico 27 

Volume máximo 14 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 58: Itinerário e detalhes da linha 05 – Jd. Esperança 

LINHA 05 – Jd. Esperança 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  05 – Jd. Esperança 

Extensão (Km) 6,5 

Intervalo (min) 40 

Passageiros na hora pico 36 

Volume máximo 29 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 59: Itinerário e detalhes da linha 06 – Vila Fuck 

LINHA 06 – Vila Fuck 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  06 – Vila Fuck 

Extensão (Km) 9,66 

Intervalo (min) 30 

Passageiros na hora pico 89 

Volume máximo 63 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 60: Itinerário e detalhes da linha 07 – Campos d’Água Verde 

LINHA 07 – Campos d´Água Verde 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  07 – Campos d’Água Verde 

Extensão (Km) 8,84 

Intervalo (min) 60 

Passageiros na hora pico 31 

Volume máximo 21 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 61: Itinerário e detalhes da linha 08 – Boa vista 

LINHA 08 – Boa vista 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  08 – Boa Vista 

Extensão (Km) 5,01 

Intervalo (min) 40 

Passageiros na hora pico 20 

Volume máximo 13 
 

Fonte: URBTECTM (2019)  
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Figura 62: Itinerário e detalhes da linha 10 – Distrito Marcílio Dias 

LINHA 10 – Distrito Marcílio Dias 

 

 

 

Cód/Nome da Linha  10 – Distrito Marcílio Dias 

Extensão (Km) 25,5 

Intervalo (min) 60 

Passageiros na hora pico 26 

Volume máximo 18 
 

Fonte: URBTECTM (2019)
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Mapa 5: Propostas linhas  e pontos de ônibus  
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2.3.1.3 LINHA INTERMUNICIPAL TRÊS BARRAS 

A linha que atende simultaneamente os municípios de Canoinhas e de Três 

Barras deve ser gerida de forma conjunta entre os municípios, por meio de contrato 

entre os mesmos, uma vez que há um conflito da ordem administrativa, operacional e 

tributária na operação desta linha, que beneficia moradores de ambas as cidades.  

Desta forma, propõe-se que esta linha seja objeto de discussão e convênio, uma 

vez que a conurbação entre estas cidades e a operação de uma linha de transporte 

coletivo regular entre elas dão a dimensão da intensidade de relações de trabalho e lazer 

existentes. A seguir, estão os dados operacionais da linha Três Barras, assim como seu 

itinerário.  

Figura 63: Itinerário e detalhes da linha Três Barras 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Tabela 14: Itinerário e detalhes da linha Três Barras 

Cód/Nome da Linha  20 – Três Barras 

Extensão (Km) 6,50 

Intervalo (min) 40 

Passageiros na hora pico 36 

Volume máximo 30 
Fonte: URBTECTM (2019) 

2.3.1.4 TRANSPORTE COLETIVO DISTRITAL 

O transporte coletivo distrital compõe o sistema de transporte coletivo de 

Canoinhas, sendo um serviço complementar que atende às comunidades distantes da 

sede do município. Os distritos hoje atendidos por transporte coletivo podem ser 

observados na Tabela 15. 
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Tabela 15: Linhas distritais de Canoinhas e suas tarifas 

 

Fonte: Prefeitura de Canoinhas (2017) 

Por se tratar de um transporte com menor demanda e com altas 

quilometragens, o transporte coletivo distrital apresenta outra dinâmica de oferta e 

demanda. Neste sentido, ressalta-se a importância de atendimento aos distritos com 

Localidades atendidas Tarifas

Felipe Schmidt 16,07R$  

Lageado 14,38R$  

Paciência dos Neves 11,11R$  

Fartura 8,85R$    

Serrito 7,16R$    

Caraguatá 5,64R$    

Felipe Schmidt/Paciência dos Neves 7,16R$    

Felipe Schmidt/Fartura 8,85R$    

Felipe Schmidt/Lageado 5,64R$    

Paciência dos Neves/Fartura 5,64R$    

Paciência dos Neves/Serrito 7,16R$    

Fartura/Serrito 5,64R$    

Fartura de Cima/Fartura de Baixo 5,64R$    

Herval Bonito 16,38R$  

Valinhos 14,38R$  

Bonetes 10,64R$  

Dranka 8,85R$    

Encruzilhada 5,74R$    

Paula Pereira 11,11R$  

Rio do Pinho 11,11R$  

Anta Gorda 11,11R$  

Sereia 8,48R$    

Matão 5,64R$    

Barreiro 9,64R$    

Boa Vista 11,11R$  

Taunay 8,85R$    

Capão do Herval 7,16R$    

Parado 2,90R$    
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transporte coletivo de qualidade e com frequência, uma vez que os moradores dessas 

localizações necessitam se deslocar até a sede do município com certa frequência.  

Assim, destaca-se que a operação do transporte coletivo distrital deve ser 

objeto de contrato específico do município e que é vetada a utilização de veículos que 

não estejam amparados por um contrato de prestação de serviço com a prefeitura a 

partir deste objeto específico. 

2.3.1.5 BILHETAGEM ELETRÔNICA 

Propõe-se a implantação de sistema de bilhetagem para a cobrança de tarifa 

no município de Canoinhas em todas as linhas. Tal proposta aprimora a possibilidade de 

monitorar a demanda e a oferta nas linhas do sistema, assim como confere agilidade 

nos embarques.  

A utilização de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte público deve ser 

implementada de forma gradual e concomitante a uma política de disponibilização de 

cartões de embarque aos usuários. Isso facilita a gestão tarifária e possibilita a 

implantação de políticas tarifárias diversas, desde descontos a estudantes e idosos, até 

integrações temporárias. 

2.3.1.6 ASPECTOS DA FROTA E PONTOS DE ÔNIBUS 

A frota do sistema de transporte coletivo de Canoinhas foi alinhada ao 

dimensionamento das linhas em termos de demanda, sendo portanto definida em midi-

ônibus, com capacidade de 60 passageiros. Sendo assim, esta frota é adequada em 

termos de capacidade à demanda atual e futura, além de dispor de conforto para os 

usuários do transporte coletivo da cidade.  

De acordo com a Lei Federal 10.098/2000 Artigo 16º, a acessibilidade de 

pessoas com deficiência em transportes coletivos deve ser garantida a partir do 

atendimento da norma técnica específica NBR 14022/1997, que dispõe de dispositivos 
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de acessibilidade em sistemas de transporte coletivo urbano e intermunicipal. Além 

disso, em 2015 foi promulgada a Lei Federal 13.146/2015 que institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, visando assegurar e promover, em condições de igualdade, os 

direitos e liberdades fundamentais, visando a inclusão social e cidadã da pessoa com 

deficiência.  

Desta forma, 100% da frota de transporte coletivo de Canoinhas deve conter 

dispositivos de acessibilidade universal, tal como elevador ou piso baixo, que possibilita 

o acesso direto da calçada ao veículo. Além disso, todos os dispositivos constituintes da 

infraestrutura de transporte coletivo de Canoinhas devem ser adaptados para pessoas 

com deficiência, de acordo com a NBR 14022/1997. 

De acordo com o diagnóstico, foram constatadas carências na questão dos 

pontos de ônibus no que se refere à padronização e à estrutura de apoio aos usuários. 

Propõe-se, portanto, a padronização dos pontos de ônibus em termos de mobiliário 

urbano, além da implantação de cobertura e informações sobre as linhas. Além disso, é 

aconselhável que haja, nos pontos de ônibus, informações referentes a serviços públicos 

e um número de contato para reclamações e sugestões sobre o serviço.  

2.3.1.7 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO USUÁRIO 

O transporte coletivo de Canoinhas deve poder se comunicar diretamente com 

seu usuário, visto que isso confere credibilidade e confiabilidade ao serviço. Neste 

sentido, é preciso que existam formas de comunicação e de disponibilização de 

informações aos usuários, seja pela internet, por uso de aplicativos ou em placas e 

totens físicos.  

Sendo assim, propõe-se a inauguração de um sistema de informações ao 

usuário no qual, por meio de aplicativo ou site, reúnem-se todas as informações das 

linhas de ônibus, tais como itinerário, horários etc. Além disso, com a possibilidade de 
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instalação de sistemas de GPS nos veículos da frota, é possível a interação em tempo 

real com o usuário, alertando possíveis atrasos ou alterações imprevistas nos itinerários.  

 DIRETRIZES DE NOVO CONTRATO E PARÂMETROS DE FISCALIZAÇÃO DO 

SISTEMA 

A combinação de atividades técnicas e administrativas exercidas para o 

acompanhamento e fiscalização do serviço contratado, com a finalidade de garantia do  

cumprimento, pelas empresas contratadas, das obrigações estabelecidas em contrato 

durante sua execução (conforme estabelecido no artigo 67 da Lei das Licitações, no 

8.666/1993) pode ser entendido como gestão do contrato. Para adequado desempenho 

dessa função, serão a seguir conceituadas algumas questões e parametrizados alguns 

aspectos relativos a este serviço. 

A Associação Nacional de Transportes Públicos1 aponta que bons resultados 

referentes à gerência e operação deste tipo de serviço desponta já com a exposição clara 

da Política de Mobilidade Urbana, alinhada aos planos existentes (Plano Diretor, Plano 

de Mobilidade), que permite o entendimento claro de todos os interessados 

(stakeholders) e seus papéis e serve como base de orientação para solução de eventuais 

desajustes futuros. 

Quanto mais preciso o objetivo da contratação, mais claro o balizamento que 

definirá a conformidade ou não do serviço prestado. É essencial que estes objetivos 

estabeleçam como peça central o usuário do sistema e, por conseguinte, os principais 

 

 

 

1 Associação Nacional de Transportes Públicos. Guia básico de gestão operacional para melhoria da 

qualidade do serviço de ônibus. Brasília, DF, 2019. 
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indicadores representem o benefício a ele destinado. A precisão mencionada é 

compatível com o que prevê o Artigo 7o
 da Lei 8.666/19932 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e 
para a prestação de serviços obedecerão ao 
disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
sequência: 
I - projeto básico; 
II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 
 

É desejável que o desenho da rede a ser operada esteja consistentemente 

estabelecida, que os custos e políticas tarifárias estejam corretamente estimados, que 

a forma de remuneração e responsabilidades das partes do contrato estejam 

claramente identificadas.  

De maneira geral, pode-se sintetizar que o Poder Concedente é responsável 

pelo fornecimento, gestão e manutenção da infraestrutura necessária para a execução 

dos serviços, controlando a operação do tráfego e de atividades na via pública, visando 

assegurar e priorizar o transporte público; que o Operador é incumbido do fornecimento 

e gestão da frota de veículos necessários para a execução dos serviços e gerenciamento 

de recursos humanos úteis às especificações ditadas pelo contrato. Reestabelecimentos 

de papéis podem ser definidos, sendo imprescindível que estejam explícitos e que 

quaisquer alterações sejam acordadas entre as partes. 

 

 

 

2PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências. Brasília, DF, 1993 
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2.3.2.1 CONTRATOS PARA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO POR ÔNIBUS 

Em um primeiro aspecto a ser mencionado, o contrato de operação de 

transporte público deve atender toda legislação hierarquicamente superior ao contexto 

no qual se encontra. Isso significa que, minimamente, deve atentar-se aos documentos 

e leis a seguir: 

• Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL). 

• Constituições dos Estados Brasileiros (BRASIL). 

• Lei Federal nº 8.666 de 1993 Compilada (BRASIL). 

• Lei das Concessões – Lei Federal nº 8.987 de 1995 Compilada (BRASIL). 

• Lei Federal nº 9.074 de 1995 Compilada (BRASIL). 

• Lei das Parcerias Público-Privadas – PPP – Lei Federal nº 11.079 de 2004 

(BRASIL). 

• Lei dos Consórcios Públicos – Lei Federal nº 11.107 de 2005 Compilada 

(BRASIL). 

• Lei da Mobilidade Urbana – Lei Federal nº 12.587 de 2012 Compilada 

(BRASIL). 

• Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – “Lei Anticorrupção”. 

• Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 – “Lei das Estatais”. 

 

Para exemplificar, a Constituição Federal compete aos municípios a delegação 

de serviços, incluindo o transporte coletivo (entre outros de caráter essencial), o que 

legaliza todo este processo de contratação aqui discutido. Ela também garante o direito 

de organização em regiões metropolitanas para garantir esse serviço de maneira 

adequada à população daquela região. 

Sobre os regimes de contratação previstos, a concessão é indicada, já que se 

configuram as seguintes características nesse contrato: 
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• remuneração dos serviços pela tarifa arrecadada dos usuários; 

• inclusão de investimentos como obrigações do concessionário, 

cobertos pela modelagem econômico-financeira do contrato com a 

participação ou não do Poder Concedente; 

• prazos de duração mais longos, que permitem que os investimentos 

feitos pelos concessionários possam ser amortizados ao longo da 

execução do contrato; 

O processo licitatório deve atender a todas as recomendações legais, mas 

destacam-se aspectos essenciais: 

2.3.2.2 OBJETO, METAS E PRAZO DA CONCESSÃO 

Deve-se incluir descrição sucinta do objeto do contrato e as principais 

atividades por ele abrangidas. Em compatibilidade com este Plano de Mobilidade, 

recomenda-se a adoção de um prazo de validade do contrato de 10 anos. 

2.3.2.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

Além do atendimento às diretrizes do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade, 

recomenda-se uma descrição das competências legais dos órgãos envolvidos e as 

atribuições que lhes são conferidas, principalmente em relação ao planejamento e à 

delegação das outorgas, à regulação e à gestão econômico-financeira do serviço a ser 

concedido. O protocolo a ser seguido para adaptação de serviço pode ser delineado. 
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2.3.2.4 FORMA DE PRESTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

REMUNERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Deve ser determinado, em linhas gerais, os direitos e obrigações das partes. A 

fiscalização se dará por indicadores apontados a seguir no Item 2.3.3. (QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS DE ÔNIBUS) que indica parâmetros de qualidade do serviço. 

2.3.2.5 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

A empresa a assumir o serviço deve comprovar viabilidade operacional, ou seja, 

sua capacidade de atender às demandas do contrato. Além disso, sugere-se que seja 

verificada sua idoneidade e ética na prestação de eventuais serviços anteriores 

2.3.2.6 PRAZOS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E 

ASSINATURA DO CONTRATO 

Os períodos previstos no cronograma de execução da licitação devem 

possibilitar ampla participação e concorrência. 

2.3.2.7 GARANTIAS EXIGIDAS DOS LICITANTES E PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

Devem ser solicitadas em conformidade e como indicativo comprobatório do 

atendimento das condições para participação no processo. 

2.3.2.8 INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PARA OS LICITANTES E FORMA DE OBTÊ-LAS 

Minimamente, deve ser disponibilizado o projeto básico de operação do 

sistema (no caso da licitação incluir o desenvolvimento do projeto executivo) 
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2.3.2.9 CONTEÚDOS, FORMA E REGRAS DE ENTREGA DOS ENVELOPES QUE 

COMPORÃO AS PROPOSTAS 

Em termos gerais, deve ser indicado o protocolo de participação no processo. 

2.3.2.10 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

Como será estabelecido qual participante do processo será o concessionário do 

serviço. 

2.3.2.11 PROCESSO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO, 

HOMOLOGAÇÃO 

A definição de participação e protocolo de avaliação das propostas, o que 

inviabilizaria uma candidatura e quem será o responsável por julgamento de questões 

pendentes. 

2.3.2.12 PRAZO DA CONCESSÃO E VALOR CONTRATUAL 

Conforme já mencionado, recomenda-se compatibilidade entre a validade do 

Plano Diretor e do Plano de Mobilidade e da concessão do serviço, ou seja, 10 anos. As 

políticas de remuneração também devem ser estabelecidas, incluindo taxas internas de 

retorno previstas pela empresa candidata à concessão. 

2.3.2.13 REGRAS PARA O INÍCIO DA OPERAÇÃO 

Configuração dos prazos e períodos de comunicação e adaptação de serviços 

previstos pelo projeto executivo da operação do transporte coletivo. 
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2.3.2.14 REGRAS PARA OS REAJUSTES CONTRATUAIS E PARA O REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

Estruturação que deve estar compatível com os prazos de início de serviço e em 

concordância com as políticas de remuneração previstas, apoiadas pelas indicações de 

condições e garantias para participação do processo licitatório e, caso vencedora, 

assinatura do contrato. 

2.3.2.15 REGRAS PARA SUBCONCESSÃO, TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

Caso prevista e autorizada pela equipe técnica responsável pela fiscalização do 

serviço, é importante apontar quais as etapas que podem ser terceirizadas, ou sob quais 

condições podem ser transferidas. Além disso, é importante determinar quais 

indicativos podem sustentar uma eventual quebra de contrato. 

 QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÔNIBUS  

Antes da apresentação de alguns parâmetros que podem ser aplicados como 

indicadores de uma operação compatível com a contratada, é essencial destacar que há 

duas configurações da qualidade dos serviços que podem, por vezes, serem 

incongruentes entre si, mas que devem ser equilibradas: de um lado, a satisfação do 

público e, do outro, a eficiência do sistema. Para ambos, há técnicas de quantificação, 

mas sem dúvida a satisfação do usuário é potencialmente mais subjetiva, por depender 

de contexto de medição. A medição de desempenho costuma ser mais quantitativa, e 

por consequência, de mensuração mais prática. A Figura 64, a seguir, demonstra as 

relações entre estas perspectivas e como buscar equilibrá-las. 
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Figura 64: Representação esquemática das medições de satisfação e desempenho do serviço 

Fonte: ANTP (2011)3 

 

É papel do órgão gestor deste sistema entender quais indicadores de 

desempenho afetam com correlação mais forte a qualidade percebida na perspectiva 

dos usuários. Com base no projeto executivo, devem ser estabelecidos indicadores a 

respeito do desempenho operacional, mas apenas controlados aqueles que resultam 

em melhor percepção do serviço ofertado ao usuário. Para isso, pesquisas qualitativas 

aplicadas à amostragem de usuários podem investigar alguns fatores de qualidade. 

 

 

 

3 ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Pesquisa de Imagem dos Transportes na 

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP - 2011. São Paulo-SP. 2011. Disponível em: <http://files-

server.antp.org.br/_5dotSystem/ userFiles/pesquisa-imagem/apresentacao_Imprensa.pdf> 
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Figura 65: Fatores de qualidade na perspectiva do usuário 

 

Fonte: ANTP (2011) 

 

A seguir, são discriminados parâmetros que devem ser estimados no projeto 

básico e dentre os quais podem ser escolhidos onde serão estipuladas metas e 

restrições, passíveis, eventualmente, de políticas de autuação, tais como advertências 

formais ou multas. 

2.3.3.1 DENSIDADE DAS LINHAS – FROTA MÉDIA EM OPERAÇÃO POR LINHA  

Representa a quantidade média de ônibus operando por rota do sistema e 

indica distribuição da frota entre todas a linhas. 
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2.3.3.2 DENSIDADE DE PASSAGEIROS – PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR VEÍCULO 

POR DIA ÚTIL 

Indica o grau de ocupação médio dos ônibus ao longo de um dia útil, e tanto é 

um indicativo de conforto, como de eficiência do sistema, em direções antagônicas. 

2.3.3.3 PERCENTUAL DE COBERTURA DE FAIXAS EXCLUSIVAS 

É uma medida de referência, que verifica quanto do sistema viário utilizado 

pelo sistema de transporte coletivo conta com faixas exclusivas. Tem alta correlação 

com eficiência, velocidades operacionais e tempos de viagens e, conforme discutido, por 

demandar infraestrutura, depende da disponibilidade ofertada pelo gestor público 

(contratante). 

2.3.3.4 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS 

Definido pelo percentual de viagens constantes da programação que foram 

realizadas integralmente (registradas a partida e a chegada do veículo no terminal 

(ponto) de origem). É um parâmetro de regularidade, de fácil medição e importante 

controle, por ser significativo no aspecto de confiabilidade do sistema. São desejáveis 

percentuais acima de 95%. 

2.3.3.5 ÍNDICE DE PONTUALIDADE DE PARTIDAS 

Conceitualmente semelhante ao tópico anterior, mas referenciando a 

pontualidade prevista pelas tabelas horárias definidas no projeto. Costuma ser mais 

rigoroso que o índice de cumprimento de viagens, já que viagens não ofertadas são 

naturalmente consideradas “não-pontuais” e geram atrasos significativos. São definidas 

tolerâncias, costumeiramente a metade do intervalo entre partidas na linha ou 10 

minutos, prevalecendo o menor dos dois valores. Recomenda-se valores acima de 90%. 
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2.3.3.6 ÍNDICE PASSAGEIROS POR QUILÔMETRO 

Parâmetro muito usual no meio técnico do transporte urbano, indica a 

produtividade do sistema ou de uma linha através da relação do número de passageiros 

transportados num determinado período pela sua extensão. Densidades mais elevadas 

indicam maior eficiência do sistema, já que significam mais passageiros (ou mais 

rotatividade deles) na oferta. 

Deve ser observada, na contextualização deste indicador, casos de baixa 

renovação de passageiros (em linhas de longo percurso e demandas pendulares) e a 

variação de extensão das linhas (sem aumento das demandas). 

2.3.3.7 PERCURSO MÉDIO MENSAL – PMM 

O indicador representa a quantidade média de quilômetros percorrida num 

mês por veículo da frota. 

2.3.3.8 LOTAÇÃO SUPERIOR À CAPACIDADE MÁXIMA DO ÔNIBUS EM OPERAÇÃO 

Tanto um aspecto negativo na condição de conforto ao usuário como indicativo 

de potencial restrição de capacidade: poderia ter mais demanda – em outras palavras, 

maior arrecadação – não atendida por ter atingido um limite operacional. 

2.3.3.9 TEMPOS DE VIAGEM EMBARCADA 

Representa o tempo médio de percurso dos ônibus de uma linha, de um 

conjunto de linhas ou ainda da rede. Não representa o tempo total, que ainda deve 

contemplar tempos de caminhada, espera e transferência. Mas é um importante 

indicativo de qualidade ao usuário, e relevante até como aspecto de competitividade do 

sistema em relação a modalidades privadas de transporte. 
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2.3.3.10 VELOCIDADE COMERCIAL NA LINHA 

A velocidade de percurso para o conjunto da linha em um determinado sentido. 

Deve ser acompanhada, para que sejam efetuadas, quando necessárias, 

compatibilizações na programação dos serviços. 

2.3.3.11 QUILOMETRAGEM MÉDIA ENTRE INCIDENTES 

Identifica o espaçamento, representado em quilometragem percorrida pela 

frota, de incidentes acontecidos que prejudiquem a velocidade, ofertas de viagens, mas 

sem considerar ocorrências de vítimas. Devem ser entendidos os aspectos de 

responsabilidades no incidente para uso deste parâmetro como justificativas para os 

aspectos de confiabilidade (cumprimento e pontualidade de viagens). 

2.3.3.12 OUTROS PARÂMETROS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Outros elementos podem ser embutidos na fiscalização, em particular aspectos 

que resultarão em impacto a outros indicadores primários. Exemplifica-se com 

indicadores de manutenção, que, por falhas, podem significar descumprimento de 

viagens ou atrasos; são eles: Quilometragem Média entre Falhas, Tempos Médios entre 

Falhas, Tempo Médio por Reparo, Disponibilidade de Frota Reserva. 

Há ainda indicadores relativos à segurança dos passageiros, que remetem às 

condições de circulação, mas também significam usabilidade e atratividade do sistema. 

De uma ou outra maneira, o estabelecimento de indicadores busca sempre o 

fortalecimento e a qualificação da gestão municipal da mobilidade urbana, capacitando 

o órgão gestor dessas políticas, integrando a administração das principais atividades que 

interferem nas condições de transporte e de circulação e, assim, viabilizando uma 

operação eficiente de longo prazo. 
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 TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL 

A Lei Federal 12.587 de 2012 instituiu as diretrizes da Política de Mobilidade 

Urbana e definiu transporte público individual como aquele “serviço remunerado de 

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

a realização de viagens individualizadas.” Dessa forma, pode-se entender como 

transporte público individual os serviços efetuados por táxis, motoristas de aplicativos 

de carona e transporte especial (fretamento, transporte escolar e de trabalhadores).  

De acordo com a Secretaria Nacional de Mobilidade, a responsabilidade pelo 

planejamento e regulamentação do serviço de transporte público individual é do 

município (POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, 2019). Em Canoinhas, a 

regulamentação da atividade de táxis é prevista na Lei n° 2608/93, e última alteração na 

Lei n° 5505/2015.  

Importante frisar que as cidades podem fixar previamente os pontos de táxi em 

locais considerados polos de passageiros, com acesso seguro, condições rodoviárias 

apropriadas e com oferta de equipamentos urbanos. 

Em Canoinhas, há 56 vagas de táxi, previstas na Lei 5.428/2014, distribuídas em 

19 pontos, sendo eles próximos à universidade, pronto atendimento, terminal 

rodoviário, hospital, praça e dentre outros, todos próximos a locais que possuem grande 

fluxo de pessoas. Portanto, a criação de um local que potencialmente atrairá usuários 

com frequência deve observar a possível necessidade da existência de algum ponto de 

táxi próximo. Assim, considerando que um dos objetivos da proposta de criação do 

Parque Urbano Água Verde de Canoinhas, além da contenção de cheias, é o 

estabelecimento de áreas de lazer para a população e que, portanto, possivelmente 

criará um fluxo importante de frequentadores, serão necessários pontos de táxi 

próximos ao parque. Dessa forma, para atender os usuários do local, sugere-se a fixação 

de um ponto de táxi na rua Adolfo Bading e outro na rua Francisco de Paula Pereira, 

conforme o mapa abaixo. 
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Mapa 6: Proposta pontos de táxi e mototáxi
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Já o serviço de   é regulamentado pela Lei nº 3040/1999, alterada pelo 

Decreto 126/2001. O Art. 3º do referido decreto prevê o máximo de 38 vagas para 

motocicletas de aluguel, sendo identificados dois, conforme o mapa acima. 

Ressalta-se que deve ser avaliada a demanda pelo serviço de transporte público 

individual de passageiros para verificar se os pontos próximos ao parque serão resultado 

da alocação de pontos já existentes ou da criação de novos. 

No que se refere aos aplicativos de carona, observa-se nas cidades brasileiras o 

uso cada vez mais frequente do serviço. Em Canoinhas, a Uber começou a operar em 

novembro de 2018 (JORNALISMO DIGITAL, 2019). 

Apesar do serviço ser ofertado há mais de um ano, ele ainda não foi 

regulamentado pela prefeitura, conforme orienta a Lei 13.640/2018. Portanto, 

recomenda-se a devida regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativos para 

garantir assim benefícios, tanto à população quanto aos motoristas. 

O transporte especial, por sua vez, é constituído por fretamento, transporte 

escolar e de trabalhadores, conforme Art. 3º, §3º, II, da Lei 24/2008. Os procedimentos 

de autorização, operação, controle e fiscalização de fretamento escolar e extraordinário, 

são regulamentados pela Lei 3.678/2004. Importante ressaltar que o transporte escolar, 

destinado a atender alunos do ensino fundamental da rede estadual, conforme o Art. 1º 

do Decreto 255/1998, deve ser efetuado pelo Poder Executivo Municipal, segundo Art. 

1º da Lei 2.955/1998.  

Já o transporte de trabalhadores não foi regulamentado em lei própria, sendo 

necessário, portanto, a devida regulamentação do serviço. 

 ESTACIONAMENTO 

O estacionamento rotativo de veículos em vias públicas, denominado Rotativo 

Canoinhas, é regulamentado pela Lei 6.320/2018 e pelo Decreto 066/2019, 

posteriormente alterado pelo Decreto 230/2019, com o intuito de racionalizar o tráfego 
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de veículos, conforme exposto no Art. 1º daquele decreto. As ruas de abrangência do 

sistema estão elencadas no Anexo I do decreto 066/2019. 

 Conforme Art. 13 do Decreto 066/2019, as vagas que compõem o 

Rotativo Canoinhas são destinadas a veículos de passageiros e de carga com PBT (Peso 

Bruto Total) até 3,5 toneladas; veículos de carga com PBT (Peso Bruto Total) entre 3,5 

toneladas e 10 toneladas para operação de carga e descarga; vagas de curta duração e 

vagas destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais. 

 Para facilitar o trânsito, bem como melhorar o acesso ao comércio e à 

prestação de serviços, o Art. 26, §3º, do Decreto 066/2019 isenta os veículos de 

vendedores ambulantes e de empresas que efetuam entregas rápidas do pagamento da 

tarifa pelo período de permanência de no máximo 15 minutos na vaga de duas horas, 

desde que devidamente cadastrados e legalizados. 

No entanto, deve-se atentar que não são apenas os serviços de entregas rápidas 

e dos vendedores ambulantes que causam impacto no trânsito. O transporte público 

individual também possui influência, uma vez que implica em embarque e desembarque 

de passageiros. Sendo assim, considerando também a tendência do uso cada vez mais 

recorrente dos aplicativos de carona. Para facilitar o trânsito e permitir embarques e 

desembarques mais seguros, recomenda-se a extensão do benefício da isenção do 

pagamento previsto no Decreto 066/2019 aos motoristas que efetuam o transporte 

público individual. 

No tocante às vagas destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais, 

ressalta-se que é necessário mapeá-las para haver o devido controle de quantidade e 

localização delas para aplicação do indicador correspondente quando necessário. Frise-

se que as vagas reservadas aos idosos foram devidamente identificadas, no entanto o 

mesmo não ocorreu com a dos portadores de necessidades. Dessa forma, recomenda-

se o mapeamento e a consequente quantificação destas vagas. 
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 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

 PROPOSTA DE REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO FUNCIONAL 

DO SISTEMA VIÁRIO. 

A fixação de uma determinada hierarquia ao sistema viário deve levar em conta 

não somente a função que a mesma cumpre para a realização dos deslocamentos, mas 

eventuais interconexões a deslocamentos futuros previstos, devido à expansão da 

cidade, ao crescimento da demanda e às mudanças na organização viária, seja para 

aumento da capacidade viária, priorização ao transporte coletivo e/ou priorização ao 

transporte não motorizado. 

Vários aspectos, tais como fluxo de tráfego, tipos de veículos, velocidade de 

operação, necessidade de vagas de estacionamento, intensidade do fluxo de pedestres 

e tipo de ocupação dos terrenos lindeiros, devem ser levados em consideração para tal. 

O Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece critérios para a identificação e 

hierarquização funcional das vias dentro de uma malha viária. 

2.5.1.1 CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA 

O sistema viário de um município pode se apresentar como instrumento de 

indução à ocupação e adensamento em determinadas áreas e fator preponderante na 

ocupação do solo, obedecendo os moldes previstos pela municipalidade. Entretanto, 

dependendo das condições físicas e operacionais existentes e/ou implantadas para 

determinada via, os efeitos podem ser nocivos, provocando a degradação do uso do solo 

lindeiro e do espaço público. Por exemplo, elevados índices de saturação e 

congestionamentos, associados às condições geométricas desfavoráveis, normalmente 

ocasionam a evasão de diversas atividades locais.  

Em contrapartida, uma malha viária funcionalmente bem organizada, 

geometricamente bem dimensionada, que facilite as condições de deslocamento de 

bens, mercadorias e pessoas, especialmente as que se deslocam a pé e embarcadas em 
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veículos de transporte público coletivo, é fator local decisivo para atração de 

investimentos. 

Isto posto, podemos definir Classificação Viária como modo de distinguir, em 

conjunto, as ruas que apresentem características semelhantes, em termos de uso do 

espaço destinado à mobilidade, bem como de uso e ocupação das propriedades 

lindeiras. A classificação viária é em função da natureza das vias, suas características 

geométricas anteriores - largura e extensão, nível de articulação interurbana e regional, 

dinâmica do trânsito gerado por atividades instaladas ao longo das vias, existentes e 

previstas. 

As vias urbanas são classificadas considerando suas características funcionais e 

físicas. Segundo o CTB são quatro tipos (Art. 60). 

▪ Vias Expressas ou Vias de Trânsito Rápido - sem interseções em nível, controle 

de acesso e sem travessia de pedestres em nível. 

▪ Vias Arteriais - com interseções em nível (normalmente semaforizadas), 

travessias de pedestres e acesso a imóveis lindeiros. 

▪ Vias Coletoras - Vias destinadas a distribuir o tráfego oriundo de vias arteriais e 

expressas para as zonas da cidade (ex.: bairros). 

▪ Vias Locais - caracterizadas por transposições em nível não semaforizadas, 

acesso local. Ideais para utilização de elementos de segurança viária para 

controle de velocidade (traffic calming). 

A via, de acordo com sua classificação, deverá ter sua velocidade 

regulamentada através de sinalização vertical. De acordo com o CTB - Código de Trânsito 

Brasileiro, somente a sinalização vertical regulamenta a velocidade da via. A sinalização 

horizontal deve ser inserida somente de forma a complementar a sinalização vertical e 

de advertência.  
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Tabela 16: Velocidades apropriadas a cada via conforme classificação 

 

Fonte: CTB – Artº 61. 

As entidades ou órgãos de trânsito podem regulamentar velocidades 

superiores ou inferiores àquelas pré-estabelecidas pelo CTB, por meio de sinalização. 

2.5.1.2 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

As vias classificadas apresentam funções relacionadas à acessibilidade e à 

circulação na malha urbana: 

▪ Função Circulação: consiste nas vias que propiciam grandes deslocamentos, tem 

a função de realizar a ligação entre bairros, predominantemente possuem 

tráfego de passagem. 

▪ Função Acesso: consiste nas vias de circulação nos bairros que permitem acesso 

a centralidades específicas (áreas comerciais, terminais de integração, 

equipamentos urbanos, etc...) e o acesso local a edificações. 

 

  

Funcional Operacional

expressas ou de 
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ligação entre os 

bairros
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Classificação pelo 
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Figura 66: Pesos relativos das funções circulação e acesso em função da tipologia. 

 

Fonte: Manual de Planejamento das Acessibilidades e da Gestão Viária, CCDRN, Portugal 

 

2.5.1.3 CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VIÁRIO 

A definição de uma determinada hierarquia ao sistema viário deve levar em 

conta não somente a função que a mesma cumpre para a realização dos deslocamentos, 

mas eventuais interconexões a deslocamentos futuros previstos, devido à expansão da 

cidade, crescimento da demanda e mudanças na organização viária, seja para aumento 

da capacidade viária, priorização ao transporte coletivo e/ou priorização ao transporte 

não motorizado. 

Devem ser levados em consideração, para a definição da hierarquia, aspectos 

como fluxo de tráfego, tipos de veículos, velocidade de operação, necessidade de vagas 

de estacionamento, intensidade do fluxo de pedestres e tipo de ocupação dos terrenos 

lindeiros. 

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, estabelece critérios para a identificação 

e hierarquização funcional das vias dentro de uma malha viária, através das premissas 

apresentadas na tabela abaixo. 
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Tabela 17: Função das vias classificadas 

 

Fonte: Adaptado CTB (2016) 

 

Os critérios apresentados pelo Código Brasileiro de Trânsito consistem em uma 

recomendação para as novas vias a serem implantadas no município. Devido à dinâmica 

de ocupação do município no passado, algumas características físicas não correspondem 

às prerrogativas do CTB, porém, é importante ressaltar que, além das características 

físicas, a função da via no contexto do município é o principal elemento para a sua 

classificação viária. 

2.5.1.4 PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA 

Para organizar o sistema viário de acordo com suas características atuais, foi 

proposta a redefinição da hierarquia viária de Canoinhas. Tal medida trata de reler a 

hierarquia viária encontrada no Plano Diretor vigente, que não se refere ao sistema 

VIAS LOCAIS VIAS COLETORAS VIAS ARTERIAIS

Atividades 

Predominantes

Caminhada a pé, 

acesso de veículos, 

veículos lentos em 

movimento

Movimentos veículares 

no início e fim de 

v iagens, paradas de 

coletivos

Tráfedo para v ias 

expressas, operação 

de coletivos, trajetos 

de média e curta 

Tráfego Local
Comum (função 

essencial)
Grande Pequeno

Estacionamento de 

Veículos

Permitido (exceto em 

locais inseguros)

Permitido e muito 

utilizado

Restrito (em função 

das condições do 

tráfego)

Acesso Veícular ao 

Uso do Solo

Permitido (função 

essencial)

Diciplinados (locais 

seguros)

Restrito e protegido 

(polos geradores de 

tráfego)

Movimento de 

Pesdestres

Livre com 

cruzamentos 

aleatórios

Controle em faixas de 

pedestres

Protegido canalizado 

(interferência mínima 

no trafego)

Características da Via
Pista simples sem 

div isão

Pista simples ou 

separadores simples

Pistas separadas com 

canteiro largo, faixas 

largas e baias de 

conversão
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viário urbano, e adaptá-la para a realidade atual do município. A proposta de redefinição 

da hierarquia viária coloca também a necessidade de ampliar acessos e conexões viárias 

na cidade.  

Neste sentido, e com base na classificação do CTB, foram determinados cinco 

tipos de vias no município, sendo elas: 

● Vias Expressas: compreende as vias sem interrupção de tráfego por 

semáforos e com velocidade alta.  

● Vias Arteriais: são as vias que representam maior volume de tráfego 

diário na cidade, com características de geometria e pavimentação 

adequadas a este volume. 

● Vias Coletoras: são as vias que coletam o tráfego de vias locais para vias 

arteriais. São vias de volume de tráfego razoável, mas que apresentam 

características intermediárias de geometria e pavimento e influenciam na 

estruturação viária de bairros e regiões residenciais. 

● Vias Calmas: vias centrais de tráfego calmo com compartilhamento e 

baixas velocidades. Velocidade regulamentar recomendada de 30 a 40 

km/h. 

● Vias Locais: possuem a função de possibilitar o acesso às unidades 

residenciais e às demais atividades do âmbito local distribuídas ao longo 

da malha urbana. 

● Pedestre: consiste nas vias destinadas exclusivamente para o 

deslocamento de pedestres, também denominados calçadões. 

O mapa a seguir apresenta a classificação viária proposta para o município de 

Canoinhas.
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Mapa 7: Propostas Hierarquia Sistema Viário 
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Cada tipologia viária pode ser relacionada a aspectos de infraestrutura, sendo 

condicionada a um ou mais perfis viários, dependendo do espaço existente em cada via. 

Além disso, as interseções entre diferentes vias hierarquizadas revelam uma relação de 

prioridade, indicando a necessidade de dispositivos de sinalização ou geométricos que 

possam conferir maior segurança e fluidez para o sistema viário. Para isso, foi elaborado 

um conjunto de perfis viários para cada tipo de via, considerando as dimensões máximas 

e mínimas das vias hierarquizadas e a possibilidade de implantação de ciclovias nestas. 

A Tabela 18 mostra tais dimensões por classificação das vias.  

Tabela 18: Dimensões máximas e mínimas para os perfis viários propostos 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Junto às definições de dimensões mínimas e máximas dos perfis viários, 

propõe-se que as vias existentes e que não se enquadram nos perfis propostos, se 

adequem sob as características dos perfis aqui traçados e sob a possibilidade de seguir 

as dimensões mínimas. Nesse sentido, propõe-se que as novas vias que vierem a ser 

abertas no futuro sigam as dimensões máximas de acordo com sua classificação na 

hierarquia viária.  

As figuras a seguir demonstram alguns perfis viários correspondentes à 

hierarquia viária proposta para Canoinhas.  

Mínima Máxima

Contorno Rodoviário 60 60

Via Eixo 20 30

Via Central 15 20

Via Arterial 20 30

Via Coletora 20 25

Via Local 15 20

Via Especial 5 15

Via Compartilhada 10 15

Rodovias 60 60

Estrada 30 30

Classificação
Dimensão da Caixa de Via (m)
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 Figura 67: Perfil viário de via arterial de Canoinhas (20 m) 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 68: Perfil viário de via arterial com ciclovia de Canoinhas (20 m) 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 69: Perfil viário Eixo com ciclovia de Canoinhas (30 m) 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 70: Perfil viário Eixo com ciclovia de Canoinhas (20 m) 
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Figura 71: Perfil viário Eixo com ciclovia de Canoinhas (15 m) 
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Figura 72: Perfil viário de via coletora com ciclovia de Canoinhas (20 m) 

  

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 73: Perfil viário de via coletora com ciclovia de Canoinhas (25 m) 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 74: Perfil viário de via local de Canoinhas (15 m) 

  

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 75: Perfil viário de via local com ciclovia de Canoinhas (20 m) 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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 INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS 

Com o objetivo de proporcionar melhoria na fluidez, nível de serviço adequado, 

diminuição de conflitos viários, aumento da segurança nas travessias de pedestres e 

viabilidade de melhor acomodação de novos modais na via pública, em especial 

pedestres e ciclistas, propõe-se a reorganização do sistema através da implantação de 

intervenções viárias operacionais e estruturais. 

Intervenções estruturais são aquelas capazes de reestruturar a circulação viária 

local, como, por exemplo, abertura de novas vias, implantação de obras de arte 

especiais, anéis viários de circulação e vias de pedestres. São utilizados, para a 

verificação da eficiência das propostas, os modelos de macrossimulação, através do 

parâmetro volume sobre capacidade. 

As intervenções operacionais são aquelas que têm a função de ajustar e corrigir 

a operação de pontos específicos do sistema viário. São exemplos de intervenções 

operacionais as alterações de preferência de passagem, sentido de fluxo, tempos 

semafóricos e dispositivos de controle. Para análise da eficiência da intervenções 

operacionais é utilizada a microssimulação, pois analisa 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.  

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

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

O conjunto de propostas de intervenções apresentados neste plano é resultado 

dos diagnósticos e levantamentos realizados no município, bem como de reuniões e 

oficinas técnicas. A apresentação das intervenções seguirá primeiramente expondo as 

intervenções estruturais e seus resultados na macrossimulação e, posteriormente, as 

intervenções operacionais e seus resultados na microssimulação.  
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2.5.2.1 INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS 

• Estrutural 01 – Programa de pavimentação das vias arteriais e coletoras 

propostas para o município 

 

Com a revisão da hierarquia viária em Canoinhas, se coloca como necessidade 

a estruturação de vias arteriais e coletoras propostas, no sentido de fomentar a 

utilização da nova hierarquia e compatibilizar seu uso em termos de infraestrutura de 

pavimento. Portanto, propõe-se um programa de pavimentação de vias arteriais e 

coletoras propostas para o município, no sentido de empenhar a nova hierarquia viária 

em favor de maior fluidez e qualidade nos deslocamentos realizados pelo sistema viário. 

A Figura 76 mostra as diretrizes de pavimentação do programa proposto. 

Figura 76: Programa de pavimentação de vias arteriais e coletoras 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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• Estrutural 02 – Implantação do binário entre as ruas Eugênio de Souza e a 

Getúlio Vargas 

 

No sentido de conferir maior fluidez na área central da cidade, propõe-se a 

implantação de um binário entre as ruas Eugênio de Souza e Getúlio Vargas. Esta 

proposta aproveita o fato das ruas centrais de Canoinhas serem dispostas paralelamente 

e com boa capacidade viária, possibilitando intervenções estruturais de baixo custo e de 

alto ganho de fluidez. A Figura 77 mostra a extensão do binário proposto, assim como 

sua localização.  

Figura 77: Proposta de binário entre a Rua Eugênio de Souza e a Rua Getúlio Vargas 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

• Porém, para a reestruturação e maior eficiência desta implantação, faz-se 

necessário melhorar as principais intersecções desta proposta, evitando conflitos e 

congestionamentos da intersecções.  
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• Para a intersecção da rua Eugênio de Souza com as ruas 3 de Maio e Roberto 

Elke, é proposta a retirada da rotatória e implantação de intersecção não semaforizada 

e atualização de seu desenho geométrico, conforme croqui apresentado na Figura 78 . 

Figura 78: Proposta de atualização geométrica ruas Eugênio de Souza, 3 de Maio e Roberto Elke. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

• Para a intersecção das ruas Roberto Elke e Rui Barbosa, é proposta a implantação 

de rotatória e atualização de seu desenho geométrico conforme croqui apresentado na 

Figura 79. 
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Figura 79: Proposta de atualização geométrica ruas Roberto Elke e Rui Barbosa 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

 

• Estrutural 03 – Implantação de interseção em desnível (viaduto) entre a BR-

280 e a BR-470 

 

Propõe-se a implantação de um viaduto na interseção entre a BR-280 e a BR-

470. Esta interseção, hoje em nível, representa a conjunção de duas vias expressas no 

município, o que confere às vias uma velocidade praticada acima do usual para o 
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restante da cidade. A interseção também representa um acesso importante para a 

cidade pela av. Rubens Ribeiro da Silva.  

A implantação de uma interseção em desnível no local, no caso um viaduto, 

permitiria maior segurança e fluidez nos movimentos entre as rodovias, facilitando o 

acesso ou a transposição de forma segura e rápida ao usuário. A Figura 80 mostra a 

localização da proposta. 

 

Figura 80: Proposta de viaduto entre a BR-280 e a BR-470 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

• Estrutural 04 – Construção de via marginal ao longo do trecho urbano da BR-

280 

 

Propõe-se a construção de vias marginais de dois sentidos ao longo do trecho 

urbano da BR-280, desde a interseção desta rodovia com a av. Rubens Ribeiro da Silva 

até a interseção com a estrada Dona Francisca. Além disso, propõe-se o fechamento das 

transposições viárias ao longo deste trecho. O trecho com previsão de construção de 
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vias marginais conta com cerca de 4 km de distância, por onde seriam necessários cerca 

de 8 km de vias marginais de dois sentidos e o fechamento de quatro pontos de 

transposição em nível entre vias urbanas e a rodovia BR-280. A Figura 81 mostra as 

características da proposta.  

Figura 81: Proposta de construção de vias marginais ao longo do trecho urbano da BR-280 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Esta proposta está amparada no Artigo 50 do Código de Trânsito Brasileiro, que 

diz: “o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias 

obedecerá as condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade 

com circunscrição sobre a via”. Sendo assim, o DNIT, órgão público com circunscrição 

sobre as rodovias federais, no Manual de Projetos Geométricos de Travessias Urbanas 

(DNIT, 2010), determina que é desejável que as vias expressas no nível do solo sejam 

providas de vias marginais em um ou dois sentidos.  

Além disso, o Guia de Redução de Acidentes com Base em Medidas de 

Engenharia de Baixo Custo (DNER, 1998) coloca a interseção em nível entre vias urbanas 
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e vias expressas como uma situação de perigo por si só. O guia propõe diversas medidas 

educativas e de aumento de visibilidade para que estas interseções não representem 

risco à segurança do transeunte, entre elas a possibilidade de redução de velocidade e 

conversões e acessos seguros, propostas estas que estão contempladas na construção 

de vias marginais ao longo da BR-280.  

Do ponto de vista do nível de serviço, o método DNIT de cálculo de nível de 

serviço de rodovias, amparado no método HCM 2000, conta com um Fator de Ajuste de 

Acessos. Este fator de ajuste interfere diretamente na velocidade média da rodovia, 

sendo que, quanto mais acessos existirem na rodovia, menor será a velocidade média 

praticada nela e, portanto, pior será o nível de serviço no trecho. Desta forma, a 

construção de vias marginais no trecho destacado e o fechamento de transposições à 

rodovia, representam não só uma medida de segurança viária no trecho, mas também 

o aprimoramento do nível de serviço na rodovia e de sua fluidez.  

• Estrutural 05 – Implantação do Binário entre as ruas Alfredo Maier e Frederico 

Kollher 

 

No sentido de conferir maior fluidez na região da av. Expedicionários, propõe-

se a implantação de um binário entre as ruas Alfredo Maier e Frederico Kolher. Esta 

proposta aproveita o fato das ruas de Canoinhas serem dispostas paralelamente e com 

boa capacidade viária, possibilitando intervenções estruturais de baixo custo e de alto 

ganho de fluidez. A Figura 82 mostra a extensão do binário proposto, assim como sua 

localização.  
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Figura 82: Proposta de binário entre a Rua Alfredo Maier e a Rua Frederico Kollher 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

• Estrutural 06 – Implantação da ponte de acesso à Três Barras 

 

Como citado anteriormente, Canoinhas possui forte influência de tráfego do 

município de Três Barras. Portanto, propõe-se como alternativa a longo prazo, a ponte 

sobre o rio Canoinhas na extensão na av. dos Expedicionários para a ligação do bairro 

Campo do Água Verde ao município vizinho (Figura 83).  
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Figura 83: Proposta ponte sobre o Rio Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

2.5.2.2 RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS NA MACROSSIMULAÇÃO 

As intervenções estruturais impactam diretamente o cenário mais global da 

circulação viária de Canoinhas, mostrando resultados no âmbito do sistema como um 

todo. Nesse sentido, cabe analisar quais são os efeitos das propostas de intervenções 

estruturais na organização do sistema viário de Canoinhas dentro da macrossimulação 

de tráfego. 

Comparando a simulação realizada para o cenário atual com a nova simulação, 

que agrega as propostas de intervenções estruturais, observa-se maior equilíbrio dos 

volumes de tráfego nas vias urbanas da cidade, como mostram a  Figura 84 e a Figura 

85. É possível analisar também o nível de saturação das vias que compõem o sistema 

viário da cidade, observando a partir da Figura 86 e Figura 87 uma diminuição no nível 

de saturação, o que indica um aproveitamento maior da capacidade viária da cidade.  

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; 
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• tempo médio de viagem dos usuários; 

• tempo máximo de viagem dos usuários; 

• distância total percorrida pelos veículos; 

• velocidade média. 

É possível verificar que existe um benefício na implantação de ações 

estruturais, considerando a diminuição do tempo médio e total de viagem dos usuários.  

Tabela 19: Dados operacionais do sistema viário de tráfego para o cenário atual do município de Canoinhas. 

 
Fonte: URBTECTM (2019) 

Atual - 2019 5 Anos - 2024 10 Anos - 2029 15 Anos - 2034 Proposta % Proposta/Atual

Demanda Hora Pico Tarde viagens 8.795 10.190 11.806 13.678 8.795 -

Tempo total de v iagens min. 20.231,00 20.234,70 20.240,00 20.251,00 19.876,60 -1,75%

Tempo médio de v iagens min. 8,093 8,094 8,096 8,101 7,951 -1,75%

Tempo máximo de v iagem min. 57,399 57,400 57,402 57,405 57,405 0,01%

Distância Total Percorrida km 36.328,21 42.086,65 48.757,62 56.441,76 37.159,07 2,29%

Velocidade Média km/h 30,95 30,95 30,95 30,94 32,56 5,20%

Parâmetro Unidade
Dados Operacionais
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Figura 84: Cenário futuro, com intervenções estruturais, da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 85: Cenário futuro, com intervenções estruturais, da alocação de viagens (volume) rede de simulação do município de Canoinhas, na região central. 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Figura 86: Cenário futuro, com intervenções estruturais, da 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 87: Cenário futuro, com intervenções estruturais, da 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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2.5.2.3 INTERVENÇÕES OPERACIONAIS  

As intervenções operacionais se referem às propostas de alterações em 

interseções na escala de operação, disciplinando o tráfego no sentido de fornecer maior 

segurança e fluidez aos transeuntes. Neste sentido, as intervenções operacionais  se 

dividem entre a implantação de semáforos e de rotatórias em interseções específicas. A 

Figura 88 mostra a localização de cada uma das sete intervenções operacionais 

propostas neste item.  

Figura 88: Intervenções operacionais em interseções de Canoinhas 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 
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Para cada intervenção operacional apresentada, será analisada a 

microssimulação desta interseção, no âmbito de observar as melhorias que a proposta 

reflete no sentido de melhora do nível de serviço.  

 

• Operacional 01 – Implantação de semáforo na interseção entre as ruas Vidal 

Ramos e Eugênio de Souza 

 

Propõe-se a implantação de um semáforo no encontro das ruas Vidal Ramos e 

Eugênio de Souza.  Esta proposta está de acordo com os critérios de implantação de 

semáforos em interseções urbanas, que serão expostos posteriormente. A 

semaforização é uma solução que condiciona a passagem em intervalos de tempo, uma 

vez que a interseção apresenta movimentos conflitantes com fluxo relevante. A Figura 

89 mostra o diagrama de movimentos na interseção. 

 

Figura 89: Diagrama de movimentos na interseção entre a Rua Vidal Ramos e a Rua Eugênio de Souza 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

Os parâmetros operacionais desta interseção serão alterados em dois 

movimentos, elevando o nível de serviço destes movimentos de F para A e B, como é 

possível observar na Tabela 20. 
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Tabela 20: Parâmetros operacionais da interseção entre a Rua Vidal Ramos e a Rua Eugênio de Souza 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

•  Operacional 02 - Implantação de semáforo na interseção entre as ruas Barão 

do Rio Branco e Vidal Ramos 

 

Propõe-se a implantação de um semáforo na interseção entre as ruas Barão do 

Rio Branco e Vidal Ramos. A Figura 90 mostra o diagrama de movimentos na interseção. 

Figura 90: Diagrama de movimentos na interseção entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Vidal Ramos 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

As alterações dos parâmetros operacionais desta interseção mostram a 

melhora no nível de serviço de um dos movimentos, de F para B, como mostra a Tabela 

21.  

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

Volume Hora Pico (VHP) 6 193 405 217 168 194 36 HCM Atraso Médio 14,1

Atraso (s/lane group)* 6,2 12,2 21,1 HCM Nível de Serviço B

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

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

Nível de Serviço HCM

Volume Hora Pico (VHP) 405 217 238 200 HCM Atraso Médio 11,7

Atraso (s/lane group)* 6,4 18,9 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM A B ICU - Capacidade Utilizada 38,0%

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

Nível de Serviço HCM B

Cenário 

Proposta 

Curto Prazo 6,2 12,2 21,1

A B C

014 - 1401
014 - 1401

Cenário
→ 

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

F

2019 - 

Cenário 

Atual 113,0

F

155,9

Cenário 

Proposta 

Longo Prazo 6,4 18,9

A

→

Resultados HCM - P ico Tarde



3,6

A
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Tabela 21: Parâmetros operacionais da interseção entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Vidal Ramos 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

• Operacional 03 - Implantação de semáforo na interseção entre as ruas Frei 

Menandro Kamps e Barão do Rio Branco 

 

É proposta a implantação de um semáforo na interseção entre as ruas Frei 

Menandro Kamps e Barão do Rio Branco. A Figura 91 mostra o diagrama de movimentos 

na interseção. 

Figura 91: Diagrama de movimentos na interseção entre a Rua Frei Menandro Kamps e a Rua Barão do Rio Branco 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

As alterações dos parâmetros operacionais desta interseção indicam uma 

melhora do nível de serviço de dois movimentos, de F para B em ambos, como mostra 

a Tabela 22. 

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

Volume Hora Pico (VHP) 196 687 263 236 56 HCM Atraso Médio 16,4

Atraso (s/lane group)* 15,7 19,4 HCM Nível de Serviço B

Nível de Serviço HCM B B ICU - Capacidade Utilizada 57,2%

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

Nível de Serviço HCM

Cenário 

Proposta 

Curto Prazo 15,7 19,4

B B

 004 - 401
Cenário

004 - 401

2019 - 

Cenário 

Atual

→

322,1

F

 

1,7

A

→

Resultados HCM - P ico Tarde

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno
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Tabela 22: Parâmetros operacionais da interseção entre a Rua Frei Menandro Kamps e a Rua Barão do Rio Branco 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

• Operacional 04 - Implantação de semáforo na interseção entre as ruas 

Caetano Costa e São José 

 

Propõe-se a implantação de um semáforo na interseção entre as ruas Caetano 

Costa e São José.  A Figura 92 mostra o diagrama de movimentos na interseção. 

Figura 92: Diagrama de movimentos na interseção entre a Rua Caetano Costa e a Rua São José 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

As alterações dos parâmetros operacionais desta interseção mostram uma 

elevação do nível de serviço em um dos movimentos de F para B, como mostra a Tabela 

23. 

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

Volume Hora Pico (VHP) 98 328 30 36 111 30 9 55 18 19 94 37 HCM Atraso Médio 12,6

Atraso (s/lane group)* 14,1 8,6 12,8 14,6 HCM Nível de Serviço B

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

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

Nível de Serviço HCM

Cenário 

Proposta 

Curto Prazo 14,1 8,6 12,8 14,6

B A B B

016 - 1601
016 - 1601

Cenário
→  →

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

A F

2019 - 

Cenário 

Atual 1,8

A

2,8 147,1

Resultados HCM - P ico Tarde



63,0

F
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Tabela 23: Parâmetros operacionais da interseção entre a Rua Caetano Costa e a Rua São José 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

• Operacional 05 - Implantação de rotatória na interseção entre as ruas 

Francisco de Paula Pereira e Eugênio de Souza 

 

Propõe-se a implantação de uma rotatória na interseção entra as ruas Francisco 

de Paula Pereira e Eugênio de Souza, no sentido de mitigar o conflito entre os 

movimentos de tráfego no local. A proposta de implantação da rotatória disciplina os 

movimentos da interseção em favor de maior segurança, sem prejudicar a fluidez. A 

Figura 93 apresenta o diagrama de movimentos atual e o proposto a curto e longo prazo.  

Figura 93: Diagrama de movimentos na interseção entre a Rua Francisco de Paula Pereira e a Rua Eugênio de Souza 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

Avaliando os parâmetros operacionais da interseção entre as ruas Francisco de 

Paula Pereira e Eugênio de Souza, é possível verificar que a proposta altera o nível de 

serviço de um dos movimentos de F para A, como mostra a Tabela 24. 
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Tabela 24: Parâmetros operacionais da interseção entre a Rua Francisco de Paula Pereira e a Rua Eugênio de Souza 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

• Operacional 06 - Implantação de rotatória na interseção entre a av. Sen. Ivo 

D'Aquino e a rua Henrique Sourg 

 

Na interseção entre a av. Sen. Ivo D'Aquino e a rua Henrique Sourg, propõe-se 

também a implantação de uma rotatória, no sentido de mitigar o conflito entre os 

movimentos de tráfego no local. Como essa interseção é formada pelo encontro de duas 

vias que serão arteriais a partir da nova hierarquia viária, a proposição de implantar uma 

rotatória se baseia em disciplinar os movimentos nesta interseção, com vistas à maior 

segurança de tráfego. Como essa interseção não foi simulada para o diagnóstico, aqui 

não será mostrado seu diagrama de movimentos ou os parâmetros operacionais 

referentes à proposta. 

 

• Operacional 07 - Implantação de rotatória na interseção entre as ruas Roberto 

Elke e Rui Barbosa  

 

Propõe-se a implantação de uma rotatória na interseção entre as ruas Roberto 

Elke e Rui Barbosa no sentido de disciplinar os movimentos do tráfego no local. A seguir, 

o fluxograma atual e o proposto a curto e longo prazo. 
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Figura 94: Diagrama de movimentos na interseção entre a Rua Roberto Elke e a Rua Rui Barbosa 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 

A alteração dos parâmetros operacionais da interseção indica a melhora no 

nível de serviço de dois movimentos de F e D para C e A, respectivamente, como mostra 

abaixo. 

Tabela 25: Parâmetros operacionais da interseção entre a Rua Roberto Elke e a Rua Rui Barbosa 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

• Operacional 08 - Implantação de rotatória na interseção entre as ruas São 

José e Paulo Ritzmann 

Na interseção entre as ruas São José e Paulo Ritzmann, propõe-se também a 

implantação de uma rotatória, no sentido de mitigar o conflito entre os movimentos de 

tráfego no local. Como esta interseção é formada pelo encontro de duas vias que serão 

coletoras a partir da nova hierarquia viária, a proposição de implantar uma rotatória se 

baseia em disciplinar os movimentos nesta interseção, com vistas a maior segurança de 

tráfego. Como esta interseção não foi simulada para o diagnóstico, aqui não será 
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mostrado seu diagrama de movimentos ou os parâmetros operacionais referentes à 

proposta. 

• Operacional 09 – Intervenções na transposição da BR-289  

A intervenção mais indicada para as travessias urbanas na BR-280 foram 

apresentadas no item Intervenções Estruturais, que consistem em implantação de 

marginal e proibição de transposição da BR-280. Porém, devido ao tempo de 

implantação de marginais e do custo elevado para execução, são propostas intervenções 

paliativas e de curto prazo a serem implantadas no prazo máximo de até cinco anos. 

Dentre estas propostas, está a implantação de rotatória nas interseções: 

• Rua João Müler x BR-28 

• Rua Mal. Deodoro x BR-280 x rua Sérgio Gapski 

Considerando que estas intersecções são as principais vias de transposição, é 

proposto o fechamento das ruas: 

• Rua Antonio Moreski x BR-280 x rua Frei Manadro Kamps 

• Rua Francisco de Paula Pereira x BR-280 

A Figura 95 apresenta a localização das propostas de intervenções para a 

transposição da BR-280. 
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Figura 95: Propostas operacionais de curto prazo para transposição da BR-280 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

2.5.2.1 SÍNTESE E DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

Apresentadas as intervenções estruturais e operacionais para o sistema de 

mobilidade de Canoinhas, assim como suas alterações na macro e microssimulação, 

cabe agora abordar a síntese destas propostas e definir as prioridades de implantação, 

de acordo com o horizonte traçado para o plano.  

É possível observar que as intervenções estruturais e operacionais em 

Canoinhas possibilitam expandir a fluidez do tráfego e ao mesmo tempo torná-lo mais 

seguro, sem necessariamente empenhar altos investimentos. Isso porque a cidade conta 

com um estoque de capacidade viária relativamente alto, assim como uma disposição 

racional do sistema viário, o que possibilita a implantação de binários e o estudo 

aprofundado de interseções.  
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Levando em conta a viabilidade financeira das propostas apresentadas neste 

item, foi elaborada uma tabela mostrando os prazos de implantação de cada proposta, 

incluindo aqui a Revisão da Hierarquia Viária como uma intervenção estrutural. Neste 

sentido, priorizou-se a revisão da hierarquia, a pavimentação de vias arteriais e coletoras 

e a implantação dos semáforos e de parte das rotatórias para execução em curto prazo.  

Em médio prazo, foram priorizados o restante das rotatórias e a implantação 

do binário entre as ruas Eugênio de Souza e Getúlio Vargas. Por fim, como medida de 

longo prazo, foi considerada a construção do viaduto na interseção da BR-280 e BR-470. 

A Tabela 26 mostra as intervenções propostas e os prazos estipulados de implantação.  

Tabela 26: Síntese das intervenções estruturais e operacionais de acordo com prazo de implantação 

 

Fonte: URBTECTM (2019) 

 SINALIZAÇÃO VIÁRIA – CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS 

De acordo com González-Roldan (2008), a instalação de semáforos em vias 

urbanas supõe uma diminuição da prioridade de passagem, além do condicionamento 

Propostas

Descrição Curto Médio Longo

1 Revisão da Hierarquia Estrutural x

2 Programa de Pavimentação das vias arteriais e coletoras propostas para o município Estrutural x x x

3 Implantação de Binário Rua Eugênio de Souza/ Rua Getúlio Vargas Estrutural X

4 Viaduto BR-280 x BR 470 Estrutural X

5 Construção de via marginal ao longo do trecho urbano da BR-280 Estrutural X

6 Implantação do Binário Rua Alfredo Maier/ Rua Frederico Kollher Estrutural X

7 Implantação da Via Parque - acesso Três Barras Estrutural X

8 Implantação de Semáforo - Rua Vidal Ramos x Rua Eugênio de Souza Operacional x

9 Implantação de Semáforo - Rua Barão do Rio Branco x Rua Vidal Ramos Operacional x

10 Implantação de Semáforo - Rua Frei Menandro Kamps x Rua Barão do Rio Branco Operacional x

11 Implantação de Semáforo - Rua Caetano Costa x Rua São José Operacional x

12 Implantação de Rotatória - Rua Francisco de Paula Pereira x Rua Eugênio de Souza Operacional x

13 Implantação de Rotatória - Av. Sem. Ivo D'aquino x Rua Henrique Sourg Operacional x

14 Implantação de Rotatória - Rua Roberto Elke x Rua Rui Barbosa Operacional x

15 Implantação de Rotatória - Rua São José x Rua Paulo Ritzmann Operacional x

16 Reconfiguração Geométrica Rua Eugênio de Souza x Rua 3 de Maio Operacional x

17 Implantação de Rotatório - 	Rua João Müler x BR-28 Operacional x

18 Implantação de Rotatório - 	Rua Mal. Deodoro x BR-280 x Rua Sérgio Gapski Operacional x

19 Bloqueio de Transposição - Rua Antonio Moreski x BR-280 x Rua Frei Manadro Kamps Operacional x

20 Bloqueio de Transposição - Rua Francisco de Paula Pereira x BR-280 Operacional x

Prazo
# Tipo
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do fluxo a um intervalo de tempo determinado. Portanto, um semáforo deve ser 

instalado quando houver a garantia de que tal dispositivo melhorará a fluidez e a 

segurança do tráfego. Caso contrário, os semáforos podem causar maiores 

congestionamentos e um fluxo ineficiente do ponto de vista da engenharia de tráfego.  

Assim, e com base no Manual de Semáforos do DENATRAN (1984) e no trabalho 

de González-Roldan (2008), pode-se determinar critérios para a instalação de semáforos 

na cidade de Canoinhas. Estes critérios podem ser divididos em nove, como segue: 

1. Volumes veiculares mínimos em todas as aproximações da interseção. 

2. Interrupção de tráfego contínuo. 

3. Volumes conflitantes em interseções de cinco ou mais aproximações. 

4. Volumes mínimos de pedestres que cruzam a via principal. 

5. Índice de acidentes e os diagramas de colisão. 

6. Melhoria de sistema progressivo. 

7. Controle de áreas congestionadas. 

8. Combinação de critérios. 

9. Situações locais específicas. 

Para o primeiro critério, de volumes veiculares mínimos nas aproximações, 

deve-se observar o fluxo horário nas aproximações e compará-los à tabela de referência. 

Esta tabela mostra volumes horários mínimos, em ao menos oito horas por dia, nas 

aproximações da interseção, dependendo do número de faixas desta aproximação, e a 

classificação da via em relação à outras aproximações. A Tabela 27 mostra os volumes 

mínimos. 
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Tabela 27 : Volumes veiculares mínimos. 

 

 

Quanto ao critério de interrupção de tráfego contínuo, este considera que, 

mesmo a via secundária não atingindo os volumes mínimos de tráfego, esta 

aproximação pode apresentar dificuldades para entrar ou atravessar o fluxo principal. 

Para isso, adota-se outros valores de volumes mínimos, como demonstra a Tabela 28. 

Tabela 28 : Volumes veiculares mínimos para critério de interrupção de tráfego contínuo 

 

 

Pode-se decidir por instalar um semáforo quando em uma interseção com 

cinco ou mais aproximações o volume equivalente exceder 800 veículos/hora. Neste 

caso, essa solução é admissível, desde que não seja possível transformar a interseção 

em equivalente de quatro aproximações.  

O quarto critério é o que considera um volume mínimo de pedestres na 

interseção. Para que este critério seja usado, deve-se atender a três condições: 

Número de 

Faixas

Número de 

Faixas

Veículos 

equivalentes1/hora2

Veículos 

equivalentes1/hora2

(via preferencial) (via secundária) (via preferencial) (via secundária)

1 1 500 150

2 ou mais 1 600 150

2 ou mais 2 ou mais 600 200

1 2 ou mais 500 200
¹ UCP – unidades de carros de passeio, convertidos segundo fatores de equivalência apropriados a este tipo de cálculo   

² Volume médio de 8 horas de maior volume na interseção, obtido de contagem que, preferencialmente, seja realizada no 

período das 7:00 às 20:00 horas

Número de 

Faixas

Número de 

Faixas

Veículos 

equivalentes
1/hora2

Veículos 

equivalentes
1/hora2

(via preferencial) (via secundária) (via preferencial) (via secundária)

1 1 750 75

2 ou mais 1 900 75

2 ou mais 2 ou mais 900 100

1 2 ou mais 750 100
¹ UCP – unidades de carros de passeio, convertidos segundo fatores de equivalência apropriados a este tipo de cálculo   

² Volume médio de 8 horas de maior volume na interseção, obtido de contagem que, preferencialmente, seja realizada no 

período das 7:00 às 20:00 horas



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 215 
                                                           

 

• 250 pedestres/h em ambos os sentidos de travessia. 

• 600 Volume/hora (nos dois sentidos), quando a via é de mão dupla e não há 

canteiro central ou o canteiro central tem menos que 1 m de largura. 

• 1.000 Volume/hora (nos dois sentidos), quando há um canteiro central de no 

mínimo 1 m de largura. 

O quinto critério considera o número de acidentes e as condições geométricas 

em que estes acidentes acontecem. Sendo assim, este critério determina que um 

semáforo deve ser instalado para evitar acidentes quando todas outras formas de 

prevenção foram consideradas e descartadas, tais como: melhorar a visibilidade, limitar 

a velocidade, proibir movimentos, melhorar a sinalização fixa, instalar ilhas de refúgio, 

etc. Se as alternativas de segurança viária foram utilizadas e mesmo assim foi decidido 

pela semaforização, a interseção deve ainda apresentar um número mínimo de cinco 

acidentes com vítima por ano.  

O sexto critério se refere à melhoria do sistema progressivo, isso é, quando a 

semaforização de uma interseção representa uma melhora de um sistema progressivo 

de semáforos. Neste caso, o novo semáforo deve ser justificado com diagrama espaço-

tempo da progressão.  

Pode-se decidir por instalar um semáforo quando é necessário controlar áreas 

de congestionamento constante, onde o critério é definido por entrelaçamentos 

complexos, de capacidade inferior à demanda. Outro caso para se considerar este 

critério é quando existe aproximação com capacidade inferior à demanda, com 

formação de fila externa e bloqueio da interseção anterior. Neste caso, o semáforo seria 

colocado nesta última interseção.  

Dados estes critérios, pode haver uma combinação entre eles, o que deve seguir, 

segundo o DENATRAN (1984), duas regras: podem ser combinados dois critérios (de 1 a 

5) a partir de indicadores mínimos de 80% ou três critérios (de 1 a 5) com indicadores 

mínimos de 70% do recomendado nos critérios.  
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O nono e último critério, de situações locais específicas, determina que, dadas 

as condições de visibilidade, os indicadores dos critérios já mencionados devem ser 

majorados ou minorados de acordo com a seguinte regra:  

• Indicadores 20% menores nos casos de má visibilidade, isto é, 80% dos valores 

mínimos. 

• Indicadores 20% maiores nos casos de boa visibilidade, isto é, 120% dos valores 

mínimos. 

Dados os critérios de instalação de semáforos, importa colocar que, ao seguir 

este manual, evita-se a semaforização precoce de uma interseção. Isso fornece ganhos 

no processo de planejamento e gestão urbana, além de configurar como uma 

ferramenta de análise do próprio espaço urbano em suas diversas variedades.  

Em relação à travessia de pedestres em interseções semaforizadas, considera-

se que é necessário um estágio exclusivo para travessia de pedestres quando esta 

interseção apresentar movimentos conflitantes a todo o momento, limitando a travessia 

de pedestres em determinadas brechas de tempo. Para o cálculo de tempo deste estágio 

de verde somente para os pedestres, considera-se a largura da travessia e a velocidade 

média de pedestres, diferenciando: 

• 0,9 m/s para travessia de idosos. 

• 1,0 m/s a 1,2 m/s para travessia de outros usuários. 

Estes valores de referência são da Universidade de São Paulo e presumem uma 

estruturação viária de acessibilidade para o transeunte. Isto quer dizer que obstáculos, 

como a falta de rampas de acesso ou crateras, podem dificultar os movimentos e reduzir 

a velocidade dos pedestres. O cálculo do tempo de verde para pedestres é determinado 

pela equação: 

𝑇𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 =  
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑖𝑎 (𝑚)

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (
𝑚

𝑠
)
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 CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIOS 

A circulação de pessoas e bens nas cidades depende da oferta de infraestrutura 

viária. Na medida que a demanda por viagens por automóveis cresce, existe a tendência 

de se investir em infraestrutura viária. No entanto, esses investimentos encontram 

limites físicos e orçamentários. Para abordar esta questão, o estudo da circulação viária 

é essencial no sentido de tornar a mesma mais eficiente em termos de capacidade das 

vias, sem necessariamente ampliar a estrutura viária física.  

Para ordenar a circulação em sistemas viários, são estabelecidos sentidos 

únicos em vias de mão dupla e de altas taxas de fluxo. As vantagens deste tipo de solução 

são a redução dos pontos de conflito em interseções, a melhor coordenação de sistemas 

semafóricos, maior segurança para pedestres, mais espaço para estacionamentos, 

aumento da velocidade do transporte coletivo e redução de perdas de tempo em geral. 

As desvantagens se apresentam enquanto necessidade dos motoristas de estabelecer 

itinerários alternativos, necessidade de conexões com outras vias de sentido único, 

itinerários maiores, alterações de itinerários de transporte público, conflitos com 

comércio local etc.  

González-Roldán (2008) estabelece quatro critérios para justificar o 

estabelecimento de vias com sentidos únicos. O primeiro critério explora a existência de 

duas vias paralelas separadas por não mais que 300 m, onde se constata 

congestionamentos frequentes devido a excessivos movimentos de curva, quadras 

curtas ou uma diferença grande de fluxo entre as vias.  

O segundo critério se refere à largura das vias, quando estas são muito estreitas 

e não possibilitam o tráfego em mão dupla. O critério seguinte é na ocasião de existência 

de interseções complexas em que se adota sentido único em vias de aproximação para 

ordenar os movimentos. E, por fim, o critério de movimentos indesejáveis, onde, por 

exemplo, para evitar que vias locais e secundárias residenciais sejam utilizadas como 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 218 
                                                           

 

alternativa a uma interseção semaforizada, se instalam sentidos únicos para ordenar a 

circulação.  

O sentido único, quando elaborado em forma de rede, possibilita a 

implementação de binários – conjunto de duas vias paralelas com sentidos únicos e 

opostos entre si. Antes de considerar a implementação de binários, devem ser seguidas 

as seguintes etapas: 

• Análise das características das vias, volumes, horários, término das vias e 

possíveis alterações de sentido nas vias que as conectam. 

• Contagem volumétrica classificatória em cada via, por sentido e das 

principais interseções, assim como em vias transversais que serão afetadas pela 

mudança de sentido. 

• Capacidade das vias, interseções, vias transversais e demais vias que 

podem ser afetadas pela mudança de sentido. 

• Estudos de velocidade e atraso em horas pico e entre picos. 

• Estudo de programação semafórica. 

• Estudo de itinerários adicionais que se impõem ao tráfego local e a 

ordenação de sentidos das vias transversais e paralelas adjacentes. 

• Efeitos da nova disposição viária nos itinerários de transporte público e 

na nova situação das paradas de ônibus. 

• Estudo de reforma necessárias nas interseções. 

• Plano gradual de alteração de sentidos, principalmente em trechos 

longos de binários que costumam, em primeiro momento, causar confusão e podem 

aparentar certo fracasso na adoção de sentidos. 

 

Os sistemas binários podem representar grande produtividade na circulação 

viária, sem necessariamente representar altos investimentos em infraestrutura e 

desapropriações. No entanto, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana            
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(2012), devem ser priorizadas estruturas viárias para pedestres e bicicletas, assim como 

vias para o transporte público e passageiros. Condiciona-se, portanto, a instalação de 

binários a um estudo de viabilidade de construção de passeios acessíveis e ciclovias 

seguras ao ciclista. 

 RESOLUÇÕES SOBRE TRAVESSIAS ELEVADAS  

As travessias elevadas devem ser implantadas, quando necessárias, de acordo 

com Resolução nº 738/2018 do CONTRAN. Tal resolução estabelece que a construção 

de uma travessia elevada para pedestres não pode ser instalada de forma isolada, tendo 

que vir acompanhada de outra forma de redução da velocidade na via. Além disso, vias 

com declividade longitudinal superior a 6%, pista não pavimentada ou curvas não 

podem receber travessia elevada para pedestres. A resolução lista uma variedade de 

critérios que impossibilitam a instalação de travessias elevadas, os quais estão listados 

abaixo: 

 

(...) 

I - isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam 

que os veículos se aproximem com uma velocidade segura da 

travessia; 

II - com declividade longitudinal superior a 6%; 

III - em via rural, exceto quando apresentar características de via 

urbana; 

IV - em via arterial, exceto quando justificado por estudos de 

engenharia; 

V - em via com faixa ou pista exclusiva para ônibus; 

VI - em trecho de pista com mais de duas faixas de circulação, 

exceto em locais justificados por estudos de engenharia; 
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VII - em pista não pavimentada ou inexistência de calçadas; 

VIII - em curva ou situação com interferências visuais que 

impossibilitem visibilidade do  dispositivo à distância; 

IX - em locais desprovidos de iluminação pública ou específica; 

X - em obra de arte e nos 25 metros anteriores e posteriores a 

estas; 

XI - defronte ao portão de entrada e/ou saída de escolares; 

XII - defronte a guia rebaixada para entrada e saída de veículos. 

XIII - em esquinas a menos de 12m do alinhamento do bordo da 

via transversal, exceto quando justificado por estudo de 

engenharia. 

(...) 

 CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE 

O estudo para definição do tipo de redutor de velocidade a ser adotado deve 

considerar análise de fatores como a ocupação do solo, o volume e composição do 

tráfego de veículos, a velocidade operacional, o fluxo de pedestres transversal e ao 

longo da via, as rotas de transporte público, transporte de carga e veículos de 

emergência, características físicas da via que podem indicar outras medidas de 

engenharia de trânsito, entre outros. 

A aplicação equivocada dos dispositivos de redução de velocidade - seja por 

não observar as características da via e do tráfego ou as medidas recomendadas - pode 

levar ao aumento do número de acidentes e impactar de forma significativa na fluidez 

do tráfego, além dos impactos específicos que cada medida gera em termos de conforto 

aos passageiros, contaminação do ar e desgaste do veículo. A Tabela 29 apresenta as 

vantagens e desvantagens na implantação de medidores eletrônicos, ondulações 

transversais e travessias elevadas. 
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Tabela 29: Vantagens e desvantagens na implantação de redutores de velocidade.  

   

Medidores eletrônicos 
(lombada eletrônica, pardal) 

Ondulações transversais 
(lombada, quebra-molas) 

Travessias elevadas 

Previsão Legal 

O uso é previsto no artigo 
280, §2° do CTB e 
regulamentado pela 
Resolução do Contran nº 
396/11. 

O uso é previsto no artigo 94 
do CTB e regulamentado pela 
Resolução do Contran nº 
39/98. 

O uso é regulamentado pela 
Resolução do Contran nº 
495/14. 

Indicação 

Indicados para qualquer 
velocidade regulamentada e 
para qualquer tipo de via. 

A velocidade impressa no 
ponto deve ser de 20 km/h e 
30 km/h. E são indicadas 
para vias locais e coletoras e 
rurais. 

Indicada para velocidade 
máxima de 40 km/h e para 
vias locais e coletoras. 

Aspectos positivos 

Podem ter estrutura 
ostensiva ou discreta. São 
instalados em calçadas, 
canteiros ou ilhas, não 
obstruem a via e não causam 
danos aos veículos ou geram 
riscos a motociclistas e 
ciclistas. Podem ajudar a 
canalizar o tráfego e favorecer 
a travessia de pedestres. 

A redução pontual é 
garantida. Pois, se o veículo 
passar em alta velocidade, 
pode gerar acidentes. 

Favorece a travessia de 
pedestres e facilita o acesso 
de cadeirantes e pessoas 
com carrinhos. 

Principais desvantagens 
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Quando instalados em 
calçadas, podem reduzir o 
espaço destinado ao 
pedestre. Se não estiverem 
em funcionamento ou forem 
mal sinalizados podem ser 
ignorados pelo condutor e 
não geram o comportamento 
esperado. 

O veículo consome duas 
vezes mais combustível e 
também duplica a liberação 
de gases poluentes como o 
gás carbônico para frear e 
acelerar, segundo estudo 
da Automobile Association. 
Se mal projetadas, podem 
causar acidentes e danos aos 
carros, motos e bicicletas, 
especialmente quando não 
estão claramente visíveis. 
Causam desconforto aos 
ocupantes do veículo. Não 
são recomendadas em vias 
que são rotas de linhas de 
ônibus e prejudicam o 
trânsito de veículos de 
emergência. 

Semelhantes às das 
ondulações transversais, 
mas com impactos menos 
significativos. 

Restrições à instalação 
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Recomenda-se que a 
estrutura esteja bem afixada 
ao solo, para não tombar 
sobre a via. E, no caso de 
pórticos e semipórticos, o vão 
livre deve ter uma altura 
mínima de 5,5 m. 

Só pode ser usadas quando a 
via não apresenta rampas 
com declive superior a 6% 
em áreas urbanas e a 4% em 
rodovias, e se no trecho não 
houver curvas. Não são 
recomendadas se o fluxo de 
tráfego superar 600 veículos 
por hora. Há medidas 
diferenciadas de acordo com 
a classificação da via e a 
velocidade regulamentada. 
Tipo I: vias locais, onde não 
circulem ônibus, para 
velocidade até 20 km/h. Tipo 
II: vias coletoras, trechos 
urbanos de rodovias com 
ocupação lindeira e vias 
locais com velocidade até 30 
km/h. Requer ampla 
sinalização e manutenção da 
mesma: placa de advertência 
indicando a presença do 
dispositivo; pintura de listras 
amarelas no obstáculo; etc. 

Não são recomendadas em 
vias que são rotas de linhas 
de ônibus. Requerem que a 
pista seja pavimentada, que 
haja calçadas em ambos os 
lados da via e que o trecho 
seja iluminado. O 
comprimento deve ser igual 
à largura da pista e é 
recomendado que a 
plataforma tenha no mínimo 
4 m e que as rampas - que 
variam de acordo com a 
altura - apresentem 
inclinação entre 5% e 10%. 
Não aplicável em vias com 
curva vertical e declividade 
superior a 6% (justificar o uso 
em porcentagens maiores) 
ou curva horizontal. 

 

 PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

a. Fiscalização 

O trânsito é um tema que se faz presente no cotidiano das pessoas, 

especialmente nas grandes cidades. Neste contexto, a Prefeitura Municipal sofre 

cobrança de todos os lados no que tange à educação, à engenharia e especialmente à 

fiscalização de trânsito. 

Dentre os trabalhos realizados pelo Departamento de Trânsito de Canoinhas, 

reforçam-se como proposta a fiscalização, monitoramento, intervenção e controle do 

trânsito no município. 



  
 
 

 

                
 

P á g i n a  | 224 
                                                           

 

Dentre a atividades a serem executadas contemplam: 

• Atendimento a reclamações de munícipes. 

• Atendimento a acidentes de trânsito sem vítimas. 

• Atendimento a órgãos da administração pública e empresas privadas. 

• Controle de trânsito em grandes eventos. 

• Controle de trânsito em pontos críticos. 

• Fechamento de vias para eventos diversos. 

• Operação Blitz. 

• Operação Radar Estático. 

• Operação 'CEP' Fiscalização de: Circulação, Estacionamento e Parada. 

Propõe-se a implantação, a médio e longo prazo, de equipamentos de 

fiscalização eletrônica. 

A fiscalização eletrônica monitora e registra os condutores que desrespeitam 

as leis de trânsito, com o objetivo não só de punir mais também de educar o condutor 

sobre o respeito à sinalização e contribuir, desta forma, para a segurança e qualidade 

de vida de todos que utilizam a via. 

O Código de Trânsito Brasileiro - Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

determina no seu art. 280, § 2º:  

“A infração de trânsito deverá ser comprovada por declaração da autoridade 

ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento 

audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível 

previamente regulamentado pelo CONTRAN”. 

Os tipos de equipamentos propostos são: 

• RADAR FIXO: equipamento computadorizado, instalado em local definido e em caráter 

permanente, que registra automaticamente infrações de excesso de velocidade e 

também registra infrações de avanço semafórico e parada sobre a faixa de pedestre. 
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• RADAR ESTÁTICO: equipamento conhecido como 'móvel' instalado em suporte 

apropriado, adequado para locais e períodos que necessitem de fiscalização eventual 

do respeito à velocidade regulamentada. 

b. Educação e Prevenção de Acidentes 

No processo educativo, o ensino, as habilidades e os conhecimentos são 

transferidos para as crianças, jovens e adultos, sempre com o intuito de desenvolver o 

raciocínio e auxiliar no crescimento intelectual e na formação integral do ser humano, 

colaborando para a formação de um cidadão capaz de gerar transformações positivas 

na sociedade. 

Partindo dessa premissa, é notável o quanto a educação para o trânsito se faz 

necessária. Sendo assim, a mesma deve começar nas séries iniciais e sempre aliar a 

teoria com a prática, visto que os indivíduos de todas as faixas etárias contemplam o 

sistema de trânsito e transporte de um município.  

Diante de tais fatos, a educação para o trânsito tem o objetivo de despertar a 

consciência e a responsabilidade de todos ao se locomoverem e transitarem pela cidade. 

A educação para o trânsito requer ações comprometidas com informações, 

mas, sobretudo com valores ligados à ética e à cidadania. Dessa forma, as crianças, as 

famílias e a comunidade começam a adquirir valores e atitudes compatíveis ao cotidiano 

da sociedade e, assim, perceberão que o trânsito não necessita somente de leis e 

normas, mas também de educação, gentileza e respeito ao próximo.  

Portanto, para atingir este objetivo são propostas atividades como: 

• Palestras: Escolas/Universidades  

• Palestras: Empresas/Instituições Religiosas  

• Blitz Educativa 

• Orientação de Trânsito  

• Mostra de Projetos de Educação para o Trânsito  

• Volta às Aulas  
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3 RESUMO DAS DIRETRIZES E PROPOSTAS 

Tabela 30: Diretrizes e ações para mobilidade de Canoinhas 

DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

PEDESTRES 

Calçadas com avaliação 
negativa quanto à 

atratividade, segurança 
e ambiência, sendo que 

em muitos locais não 
são identificados  a 

pavimentação 

  

Reconhecer a importância 
do deslocamento dos 

pedestres, valorizando o 
caminhar como um modo de 
transporte para a realização 

de viagens curtas 

Implementar da 
proposta do Circuito 

Comercial e 
Gastronômico  

Médio  

Perímetro urbano 
compacto, 

possibilitando grande 
parte dos 

deslocamentos a pé 

Realocar faixas de 
estacionamento para 
o avanço da extensão 

da faixa de serviço 

Médio 

  
Instalar mobiliário 

urbano 
Médio 

  

Realizar melhorias 
nas travessias e 

calçadas com 
avaliação ruim ou 

péssima 

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

Dificuldade de travessia   

Melhorar e adequar 
calçadas do centro 

histórico de Marcílio 
Dias  

Médio 

   O município é 
transpassado pela BR-
280 e pela SC-120 e as 

interseções neste 
segmento são em nível, 
com risco à população 

local. 

  

Implantar 
mecanismos para 

facilitar a travessia de 
pedestres em trechos 
críticos da BR-280 e 

SC-120 

Curto 

    

Fiscalizar a execução 
de calçamento, a fim 

de garantir 
acessibilidade e o 
atendimento dos 

parâmetros 
estabelecidos pelo 

código de obras 

Contínuo  
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

SISTEMA 
CICLOVIÁRIO 

Falta de conexão entre a 
rede cicloviária 

implantada Existência de vários 
trechos de ciclovias e 

ciclofaixas  
 

Topografia plana, 
favorável para utilização 

do modal 

Reestruturar e ligar a rede 
cicloviaria  existente 

Promover a extensão 
de aproximadamente 

54 km da rede 
cicloviária  

Médio  

Oferecer suporte ao 
deslocamento  seguro dos 

ciclistas  

Instalar sinalização 
viária adequada aos 

ciclistas 
Curto 

Ausência de 
equipamentos de apoio ao 

ciclista como paraciclos 

Instalar paraciclos nos 
equipamentos públicos 
da cidade e ao longo da 

rede cicloviária 

Curto 

Implantar as rotas 
Cicloturística das 

Capelas e do Salto d' 
Água Verde 

Médio 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

Priorizar os modos de 
transportes não motorizados 

sobre os motorizados e 
valorizar, incentivar e 

reconhecer a bicicleta como 
meio de transporte, 

integrando-a aos modos de 
transporte coletivo 

Promover campanhas 
de incentivo ao uso de 

bicicletas  
Contínuo  

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

   Na divisa com o 
município de Três Barras, 
há movimentação do tipo 
metropolitana, mas este 
tipo de serviço não seja 

regulamentado 

   Terreno praticamente 
plano, sem implicações 

de acidentes geográficos 
como restrições ou 

gargalos de 
movimentação 

Regulamentar serviço de 
transporte intermunicipal 

Abrir  licitação de 
concorrência de 

prestação de serviço de 
transporte 

intermunicipal   

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

   Os pontos de parada não 
são padronizados e em 

sua maioria não dispõem 
de infraestrutura de apoio 
e informativa aos usuários 

  

Disponibilizar informações 
aos usuários 

Criar sistema de 
informações ao 

usuário, através de 
aplicativo ou site 

Curto 

  

Instalar sistemas de 
GPS nos veículos da 

frota para alertar 
possíveis  atrasos ou 

alterações 
imprevistas nos 
itinerários aos 

usuários  

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

    

Implantar o terminal 
de pequeno porte 

junto à praça Lauro 
Muller 

Longo 

  Padronizar os pontos de ônibus 

Padronizar o 
mobiliário urbano 

dos pontos de 
ônibus, além da 

implantar  cobertura 
e informações sobre 

as linhas 

Médio 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

   A modalidade de 
contratação da empresa 

operadora está 
estabelecida com base em 

um contrato de 
emergência 

  
Observar a Lei de Licitações (nº 

8666/93) e a Lei de Serviços 
Públicos (nº 13460/2017) 

Realizar estudo técnico 
para realização de 
Plano de Outorga e 

verificar viabilidade de 
eventual licitação para 

nova concessão de 
transporte público 

Curto 

   A prefeitura e suas 
secretarias enfrentam 

dificuldades de 
comunicação ao 

solicitarem dados 
operacionais 

  

Melhorar gerenciamento e 
armazenamento de dados 
relacionados à mobilidade 

urbana 

Criar sistema único de 
dados  

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

     A demanda de viagens 
é relativamente baixa, em 

partes devido à baixa 
atratividade do sistema, 

com frequências de 
viagens muito baixas 

(intervalos entre viagens 
muito grandes) 

  
Estimular o uso do transporte 

público  

Fiscalizar o serviço 
prestado do transporte 

público 
Contínuo  

   Não há operação nos 
domingos 

  

Promover melhorias na 
infraestrutura e serviço de 

transporte público  

Simplificar os 
itinerários, afim de 

diminuir o tempo de 
espera 

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

   Os veículos não são 
dimensionados conforme 
o padrão de viagem, ou 
seja, o tipo de veículo 

utilizado independe da 
demanda e 

quilometragem executada, 
o que pode resultar em 
um sistema ineficiente; 

tampouco os veículos são 
adaptados para atender 

questões de acessibilidade 
de pessoas com 

necessidades especiais 
(PNEs) 

  
Tornar a frota acessível a 

pessoas com necessidades 
especiais 

Adaptar toda a frota 
com infraestrutura 
para pessoas com 

mobilidade reduzida 

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

   Não há protocolos claros 
de fiscalização, 

monitoramento do serviço 
ou coleta de dados 

indicadores 

   O valor cobrado (tarifa) 
é relativamente baixo 
quando comparado a 
outros municípios de 

porte similar 

Monitorar oferta e demanda 
das linhas 

Implantar bilhetagem 
eletrônica 

Curto 

TRANSPORTE 
HIDROVIÁRIO 

Desligamento da balsa que 
ligava Canoinhas a São 

Mateus do Sul 
  Retomar serviço de balsa  

Reavaliar condições do 
contrato em vigência 

com empresa 
operadora 

Curto 

SISTEMA VIÁRIO 

   Alguns semáforos são 
instalados em interseções 
onde possivelmente sua 

presença é desnecessária. 
Nesse caso, aumenta o 

tempo de viagem do 
usuário, sem agregar 

melhorias na circulação 

  
Adequar sinalização semafórica 

da área urbana 
 

Diminuir tempo de 
deslocamento dos usuários do 
sistema viário do município de 

Canoinhas 

Implantar semáforo na 
interseção entre as 
ruas Barão do Rio 

Branco e Vidal Ramos 

Curto 

  

Implantar semáforo na 
interseção entre as 
ruas Frei Menandro 

Kamps e Barão do Rio 
Branco 

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

  

Implantar  semáforo na 
interseção entre as 

ruas Caetano Costa e 
São José 

Curto 

  

Implantar rotatória na 
interseção entre as 

ruas Francisco de Paula 
Pereira e Eugênio de 

Souza 

Curto 

 

Implantar rotatória na 
interseção entre as 

ruas São José e Paulo 
Ritzmann 

Médio 

  

Implantar rotatória na 
interseção entre as 

ruas Roberto Elke e Rui 
Barbosa 

Médio 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

      

Implantar rotatória na 
interseção entre a Av. 
Sen. Ivo D'Aquino e a 
Rua Henrique Sourg 

Médio 

  
   O município é 

transpassado pela BR-280 
e pela SC-120 e as 
interseções neste 

segmento são em nível, 
com risco aos habitantes 

locais 

    

Realizar o fechamento 
de vias de transposição 

sobre a BR 280 sem 
sinalização adequada 

Curto 

SISTEMA VIÁRIO   
Adequar os trechos de 

interseção de risco  
Implantar viaduto e 

marginal 
Longo 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

  

   As caixas das vias são 
largas, o que facilita o 

processo de 
planejamento de 

circulação 

Dar caráter ao sistema viário  
de acordo com a hierarquia 

viária  
  Longo 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

   Alguns semáforos 
instalados possuem 

programação semafórica 
inadequada, oferecendo 

tempos de ciclo 
inadequados às 

interseções e aumentando 
desnecessariamente os 

tempos de viagem 

   Em sua maioria, as vias 
possuem fluxos menores 

que os seus limites de 
capacidade, ou seja, 

apresentam bons níveis 
de serviço 

Proporcionar melhoria na 
fluidez, nível de serviço 
adequado e diminuir os 

conflitos viários 

Reorganizar o sistema 
viário através da 
implantação de 

intervenções viárias 
operacionais e 

estruturais 

Curto e Médio 

Muitas vias não possuem 
pavimentação adequada 

  Adequar a pavimentação viária 

Realizar programa de 
viabilidade econômica 
para pavimentação de 

vias urbanas 

Curto 
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DIRETRIZES MOBILIDADE 

TEMA DEFICIÊNCIAS POTENCIALIDADES DIRETRIZES AÇÕES PRAZO 

      

  
Realizar manutenção 

viária das estradas 
rurais 

Contínuo 

Congestionamento ao 
acesso a Três Barras 

  Criar novo acesso a Três Barras 

Construção da ponte 
sobre o rio Canoinhas 
na continuação da av. 
dos Expedicionários 

Longo 
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