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CARACTERIZACÃO DO MUNICÍPIO

O município de Canoinhas faz parte da Macrorregião Norte do Estado de Santa Catarina. Localizado na 

divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná, Canoinhas é limítrofe com os municípios de Três Barras, 

Major Vieira, Bela Vista do Toldo, Timbó Grande e Irineópolis, no estado de Santa Catarina, e São Mateus 

do Sul, Paula Freitas e Paulo Frontin, no estado do Paraná. Além disso, está inserido na região do Vale do 

Contestado, nome relacionado ao conflito ocorrido no início do século XX, a Guerra do Contestado.

A área total de Canoinhas é de 1.148,36 km², que se divide em 32,09 km² (2,79%) de área urbana e 1.116,27 

km² (97,21%) de área rural, e encontra-se a 370 km da capital catarinense, Florianópolis, e a 180 km da ca-

pital paranaense, Curitiba. O município está dividido em seis distritos: Marcílio Dias, Pinheiros, Campo do 

Água Verde, Paula Pereira, Felipe Schimdt e Canoinhas (Distrito da Sede Municipal).

De acordo com dados do último Censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população total de Canoinhas, em 2010, era de 52.765 habitantes, sendo que 74,4% da população vivia 

em área urbana, e sua densidade demográfica estimada em 2018 era de 46,27 hab/km².

No que se refere às condições econômicas, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

Canoinhas, de acordo com Atlas de Desenvolvimento Humano (2019) - que avalia os dados coletados pelo 

IBGE no último Censo (2010) - é de 0,757. O IDHM de Canoinhas encontra-se acima da média nacional, de 

0,727, porém abaixo da média estadual de Santa Catarina, que é de 0,774.

No tocante à renda, de acordo com IBGE (2018), o Produto Interno Bruto (PIB) per capita municipal em 

2016 foi de R$ 26.851,08, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,2 salários mínimos 

per capita e 24,5% da população estava ocupada em 2014.
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APRESENTAÇÃO
Nos últimos anos, a questão da mobilidade urbana tem adqui-

rido maior notoriedade no cenário nacional e internacional. As 

discussões relativas aos impactos decorrentes do uso exces-

sivo do automóvel e à busca por modais alternativos têm se 

tornado uma realidade em diversos locais ao redor do mundo 

e o município de Canoinhas acompanha essa tendência.

Em resposta às questões supracitadas, o Plano de Mobilidade  

busca adaptar seu ambiente urbano para garantir uma divisão 

mais igualitária do espaço para os diferentes meios de trans-

porte e mais áreas destinadas para a circulação de modais 

ativos. Dessa forma, este instrumento objetiva alcançar condi-

ções de deslocamento dos usuários no espaço de forma de-

mocrática. 

O presente caderno sintetiza o processo de elaboração do Pla-

no de Mobilidade de Canoinhas. Este, deriva do esforço con-

junto entre o poder público, a sociedade canoinhense e a con-

sultora na construção de propostas que otimizem a mobilidade 

local, conferindo maior qualidade de vida à população.  

A seguir são relacionadas as principais questões de cada uma 

das etapas de elaboração do Plano, desde a estruturação dos 

trabalhos até sua institucionalização. É necessário pontuar que 

a íntegra do conteúdo produzido pode ser consultado nos re-

latórios técnicos.
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O QUE É 
PLANO DE MOBILIDADE
O Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes gerais e os instru-

mentos da política urbana. Porém, como este instrumento não 

dispõe sobre a mobilidade urbana, o Executivo propôs a edição 

de um normativo autônomo para ampliar o conceito além dos 

transportes urbanos. A Política Nacional de Mobilidade Ur-

bana (Lei nº 12.587/2012) é um dos eixos estruturadores da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, objetivando a 

integração entre os diferentes meios de transporte e a melhoria 

da acessibilidade e mobilidade de pessoas e cargas pelas cida-

des. O artigo 24 desta lei determina que os municípios acima de 

20 mil habitantes, e os demais obrigados por lei, elaborem seus 

Planos de Mobilidade Urbana como requisito para que acessem 

recursos federais para investimento no setor. 

O Plano de Mobilidade trata-se da ferramenta do planejamento 

que define as linhas de ação que devem reger a mobilidade 

urbana nos próximos anos. Para sua realização são necessárias 

análises dos modos de deslocamento que ocorrem dentro ou 

têm impactos na circulação dentro do município, bem como a 

necessidade de infraestrutura pertinente a cada forma de des-

locamento para, dessa forma, identificar e planejar a implemen-

tação de ações de melhoria do Sistema de Mobilidade Urbana 

local. Para tanto, é fundamental que sejam consideradas as ca-

racterísticas dos modos de transporte e a infraestrutura que per-

mitem os deslocamentos de pessoas e cargas nos municípios.
URBTECTM, 2019
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01 ESTRUTURAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E 
METODOLOGIA

A primeira fase da elaboração do Plano de 

Mobilidade (PlanMob) consistiu na organiza-

ção e estruturação dos trabalhos e ativida-

des previstos no Termo de Referência. Neste 

momento, foram definidas as etapas do pro-

cesso, métodos e técnicas a serem utilizados 

em pesquisas e na produção de relatórios téc-

nicos, eventos a serem realizados e prazos. 

A definição e nomeação dos membros que 

compõem as diferentes instâncias de partici-

pação (grupos de trabalho e decisão) também 

ocorreu nesse momento. 

A partir do cronograma inicial apresentado, fo-

ram determinadas metas e o tempo a ser de-

sempenhado para elaboração dos relatórios e 

para a realização dos eventos de cada etapa. 

Os eventos também foram previstos na elabo-

ração das estratégias de comunicação traça-

das ao longo da primeira fase, as quais foram 

aplicadas para divulgação da elaboração do 

Plano. Essas ações foram fundamentais para 

o engajamento da população no processo 

participativo, principalmente nas Oficinas Co-

munitárias, Audiências Públicas e nas Pesqui-

sas de Campo realizadas no decorrer do de-

senvolvimento do plano. 
URBTECTM, 2019
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ESTRUTURAÇÃO, 

MOBILIZAÇÃO E 

METODOLOGIA

DIAGNÓSTICO

PROGNÓSTICO, 

CENÁRIOS E 

PROPOSTAS

MINUTAS DE 

LEI

PLANO DE AÇÃO 

E RESUMO

EXECUTIVO

Apresenta a metodologia adotada para elaboração do plano, descreve atividades referentes ao de-

senvolvimento dos trabalhos e pesquisas. É definido o cronograma, além de estratégias de comuni-

cação para engajamento da população.

Apresenta o Diagnóstico a partir dos levantamentos realizados. Trata-se de uma descrição minucio-

sa do estado atual de fatores que podem influenciar na mobilidade de Canoinhas.

Formula Diretrizes e Propostas para a mobilidade urbana. Leva-se em conta condições e possibili-

dades de locomoção no território de forma democrática, com efetividade e qualidade.

Legislações necessárias para viabilizar a implementação do Plano de Mobilidade.

Define ações e projetos necessários, categorizados por prioridade, para implementação do plano. 

Indica-se possíveis fontes de verba, prazos, responsáveis, e índices de monitoramento para análise 

de efetividade das propostas.

ETAPAS DO PLANO

A Elaboração do Plano de Mobilidade de Canoinhas está estruturada em cinco etapas, a saber:

ETAPA
 01

ETAPA
 02

ETAPA
 03

ETAPA
 04

ETAPA
 05
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PAPEL DOS ENVOLVIDOS

NÚCLEO DE GESTÃO (NG)

Sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, pos-
sui, dentre outras, a atribuição de Gestão Técnica e Política.

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO (GA)

Composto por representantes do Conselho Municipal do Plano Dire-
tor, da Câmara Municipal e outros segmentos da sociedade. O GA 
é responsável por participar dos espaços de colaboração, avaliar e 
monitorar o conteúdo técnico produzido.

COMISSÃO TÉCNICA (CT)

Formada por técnicos das secretarias municipais, tem como objetivo 
fiscalizar o processo e disponibilizar informações técnicas à consulto-
ra. 

COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO (CTA)

Formada por técnicos de diversas secretarias municipais possui, den-
tre outras atribuições, disponibilizar informações e documentos. 

O Plano de Mobilidade conta com diferentes instâncias de participação, compostas por: 

NG

GA CTA

CT

URBTECTM
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ETAPA 
02

RELATÓRIO 01 - PLANO DE 
TRABALHO

RELATÓRIO 02 - PARTICIPA-
ÇÃO DOS EVENTOS

OFICINA DE LEITURA TÉCNICA

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

ETAPA 
03

ETAPA 
01 Estruturação, 

Mobilização e 
Metodologia

Diagnóstico

Prognóstico, 
Cenários e 
Propostas

RELATÓRIO 03 - DIAGNÓSTI-

CO E ANEXOS

RELATÓRIO 04 - PARTICIPA-

ÇÃO DOS EVENTOS

1ª OFICINA COMUNITÁRIA

1ª OFICINA TÉCNICA

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

REUNIÃO APRESENTAÇÃO DA MODELAGEM 

DO SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLI-

CO PARA O GRUPO TÉCNICO GESTOR

REUNIÃO TÉCNICA DIAGNÓSTICO PARCIAL

RELATÓRIO 05 - PROGNÓS-

TICO, CENÁRIOS E PRO-

POSTAS

RELATÓRIO 06 - PARTICIPA-

ÇÃO DOS EVENTOS 

2ª OFICINA COMUNITÁRIA

3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

2ª OFICINA TÉCNICA

REUNIÃO APRESENTAÇÃO PROPOSTAS

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

REUNIÃO DISCUSSÃO PROPOSTAS

FÓRUM EMPRESARIAL

ETAPAS, PRODUTOS E EVENTOS
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ETAPA 
04
ETAPA 
05

Minutas de Lei

Plano de Ação
e Resumo
Executivo

RELATÓRIO 07 - MINUTAS DE LEI

RELATÓRIO 08 -  PLANO DE AÇÃO E INVESTIMEN-

TOS E SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E 

SISTEMA DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

RELATÓRIO 09 - PARTICIPAÇÃO DOS EVENTOS

4ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO TÉC-

NICA  E NÚCLEO GESTOR 

VÍDEO CONFERÊNCIA

5ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO TÉC-

NICA  E NÚCLEO GESTOR 

4ª AUDIÊNCIA PÚBLICAURBTECTM, 2019
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02 DIAGNÓSTICO

A elaboração do diagnóstico teve por ob-
jetivo a compreensão da dinâmica da mo-
bilidade em Canoinhas. A partir das aná-
lises produzidas, foi possível não apenas  
embasar tecnicamente as proposições 
feitas no âmbito da elaboração deste pla-
no, mas também identificar tendências 
futuras.

O diagnóstico foi estruturado em três es-
calas territoriais distintas de análise: re-
gional, municipal e intraurbana. O con-
teúdo produzido está fundamentado em 
informações fornecidas pela prefeitura e 
demais órgãos oficiais, tais como: cadas-

URBTECTM, 2019

tros, imagens, fotos aéreas, planos munici-
pais, legislações vigentes, além de levan-
tamentos remotos e em campo realizados 
pela consultora. 

Os levantamentos tiveram por finalidade 
descrever claramente comportamentos na 
circulação viária, na operação de trans-
porte coletivo e nas condições de ciclo-
mobilidade e de caminhabilidade.

As informações obtidas foram processa-
das, interpretadas e cruzadas, resultando 
na previsão de cenários e perspectivas 
futuras no aspecto da mobilidade em Ca-
noinhas. 
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Devido à sua localização no Planalto Norte do estado de Santa Catarina, Ca-

noinhas é um ponto de interesse nas movimentações ao longo da divisa do 

estado com o sul do Paraná, conectando a Região Metropolitana de Curitiba 

ao norte do estado de Santa Catarina. Em 2016, segundo o IBGE, 4,15% da 

população ocupada do município era envolvida em atividades relacionadas 

à logística.

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

Porto União-SC, Mafra-SC, Joinville-SC e São Francisco do Sul-SC. A 

ferrovia, mais conhecida como Ferrovia do Contestado, é uma conces-

são federal para a empresa Rumo-ALL e faz parte da Malha Ferroviária 

Sul, mas está desativada desde o final dos anos 1990. O trecho entre 

Marcelino Ramos-RS e Mafra-SC conta com 613 km de ferrovia.

Acessos hidroviários
O município de Canoinhas é limitado ao norte pelo Rio Iguaçu, o qual 

era utilizado para a transposição de balsas para o município de São 

Mateus do Sul. No momento o serviço encontra-se paralisado.

A principal rodovia que cruza o município é a BR 280. Com início em 

São Francisco do Sul, a BR 280 atravessa Joinville, Mafra, Canoinhas e 

segue para o oeste do estado, passando por Porto União até Dionísio 

Cerqueira, na divisa de Santa Catarina com a Argentina. A rodovia tem 

destaque em termos de transporte regional por conectar a divisa entre 

os estados de Santa Catarina e Paraná ao polo urbano de Joinville e ao 

porto de São Francisco do Sul. O município  conta ainda com o início da 

rodovia estadual SC 477, que o conecta a Blumenau e com trecho da 

SC 120, que o conecta com Três Barras.

Acessos rodoviários

CONTEXTO REGIONAL CONEXÕES REGIONAIS
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A Prefeitura Municipal realizou o transporte aquaviário 

por balsa até 2013, ano em que o serviço foi tempora-

riamente paralisado por conta de notificação da Agên-

cia Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Em 

2017 foi realizado processo licitatório para contratação 

de empresa para exploração comercial a título precário, 

através de permissão de uso, das balsas para o trans-

porte aquaviário. Em 2019, a contratação foi firmada, no 

entanto, até o momento o serviço não foi reestabelecido.

O Terminal Rodoviário é administrado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e abriga a operação de três 

empresas. É possível embarcar com destino a outros 

municípios da região através das linhas que fazem liga-

ção de Canoinhas com as capitais dos estados do Para-

ná e de Santa Catarina. A Linha Canoinhas – Porto União 

é a de maior frequência no terminal rodoviário.

As rotas de carga em perímetro urbano são estabeleci-

das pelo município, que define um itinerário para veícu-

los pesados e restringe a circulação destes em áreas 

urbanas centrais. A frequência diária de carga no pe-

rímetro central e periférico é considerável, exceto aos 

finais de semana e feriados. Há conflito entro o fluxo de 

veículos pesados e demais modais nas ruas tangentes 

à área central, sendo que o município não conta com um 

local de espera para o modal ou com centro logístico de 

distribuição para os transportes de cargas.

Transporte de cargas

Transporte intermunicipal rodoviário

Transporte intermunicipal hidroviário

PRINCIPAIS ACESSOS MUNICIPAIS 
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O município de Canoinhas é composto por seis 

distritos: Pinheiros, Felipe Schmidt, Paula Pereira, 

Campo d’Água Verde, Marcílio Dias e a sede Canoi-

nhas, totalizando a área de 1.144,8 km². Com exce-

ção dos distritos de Marcílio dias e Campo d’Água 

Verde, os quais encontram-se próximos à sede, os 

demais distritos e localidades rurais estão conecta-

dos através das rodovias estaduais e federal e es-

tradas rurais. O distrito de Paula Pereira, por exem-

plo, localizado a 20,5 km da Sede, é conectado à 

cidade pela estrada João Leandro Gonçalves.

Em 2010, segundo censo do IBGE, cerca de 25% da 

população habitava a área rural do município. Além 

do expressivo percentual de munícipes em área ru-

ral e da extensão significativa do território munici-

pal, as atividades rurais estão, historicamente, atre-

ladas à economia de Canoinhas. Nesse contexto, é 

notória a relevância da manutenção e qualificação 

das estradas rurais, tanto do ponto de vista econô-

mico, quanto do ponto de vista social. Para atender 

a população das áreas rurais, foram identificadas 

28  linhas de transporte coletivo rurais, as quais têm 

sua tarifa determinada por decreto municipal.

CONTEXTO 
MUNICIPAL

SEDE

FELIPE SCHMIDT

PINHEIROS

PAULA PEREIRA

4,01%
DO MUNICÍPIO

PRODUÇÃO DE 
FUMO, GRÃOS E 
MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO

MARCÍLIO DIAS

CAMPO 
D’ÁGUA VERDE

3,57%
DO MUNICÍPIO

PRODUÇÃO DE 
GRÃOS

6,67%
DO MUNICÍPIO

SILVICULTURA

... REGIÃO MENOS 
ANTROPIZADA E 
DE MAIS DIFÍCIL 
ACESSO, POSSUI 
REMANESCEN-
TES FLORESTAIS 
NATIVOS

52,02%
DO MUNICÍPIO

ALÉM DE 
ATIVIDADES 
URBANAS, 
DESTAQUE 
PARA  PECUÁ-
RIA LEITEIRA 
E SUINOCUL-
TURA, NA 
AGRICULTURA 
PRODUÇÃO DE 
SOJA E MILHO

4,43%
DO MUNICÍPIO

PECUÁRIA, 
AGRICULTURA E 
SILVICULTURA

... CONURBADO 
COM A SEDE, 
CONTÉM 
EDIFICAÇÕES DE 
VALOR 
HISTÓRICO

29,30%
DO MUNICÍPIO

... CONURBADO 
COM A SEDE, 
COMPREENDE 
PARTE DA ÁREA 
DE MANANCIAL 
PARA ABASTE-
CIMENTO DO 
MUNICÍPIO

Estrada Rural

Rodovia

PoPulação de 
Canoinhas 2010

urbana rural ToTal

39.273 13.492 52.765
FONTE: IBGE, ADAPTADO POR URBTECTM. Área Rural

Área Urbana

10 k
m

20 k
m

40 km

30 km

DADOS SOCIOESPACIAIS POR DISTRITO
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IDENTIFICAÇÃO DA FROTA VEICULAR E TAXA DE MOTORIZAÇÃO

A frota de veículos de um município está diretamente conectada às dinâmi-

cas econômicas e aos padrões de mobilidade da região. As análises indicam 

que a frota de Canoinhas, do estado e do país quase duplicaram nesta última 

década. Assim, pode-se dizer que o padrão de mobilidade do município é 

voltado para o automóvel, de maneira similar aos perfis do Brasil e do estado. 

A taxa de motorização de Canoinhas é extremamente alta, se comparada 

ao restante do estado ou do país, enquanto a taxa de crescimento da frota 

no município mantém uma média alta. Em conjunto, esses dados podem ser 

considerados um alerta para um possível cenário de alta motorização na ci-

dade a longo prazo.

Distribuição de veículos por tipologia - 2018

56,8%
Automóveis

4,2%
Caminhões

12,2%
Caminhonetes

0,7%
Ônibus

21,7%
Motocicletas

4,4%
Outros

2009
0%

2%

4%

5%

8%

10%

12%

2010 2011 2012

Canoinhas

CANOINHAS

Santa Catarina

SANTA
CATARINA

Brasil

BRASIL
Motocicletas

Automóveis

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,71

10,12

15,37

40,21

25,86

26,24

Taxa de motorização para cada 100 (cem) habitantes - 2018

Data Canoinhas Santa Catarina Brasil
2009 22.774 3.147.722 59.361.642

2010 24.900 3.414.195 64.817.974

2011 27.079 3.679.482 70.543.535

2012 29.385 3.940.467 76.137.191

2013 31.448 4.201.255 81.600.729

2014 33.482 4.445.951 86.700.635

2015 34.954 4.623.582 90.682.506

2016 36.120 4.772.160 93.867.016

2017 37.266 4.947.058 97.091.956

2018 38.540 5.152.615 100.746.553
BASEADO EM MCIDADES, DENATRAN, RENAVAM E SINET (2018), ADAPTADO POR URBTECTM.

Total de veículos entre 2008 e 2018

Brasil

Santa 

Catarina

Canoinhas

BASEADO EM MCIDADES, DENATRAN, RENAVAM E SINET (2018), ADAPTADO POR URBTECTM. BASEADO EM MCIDADES, DENATRAN, RENAVAM E SINET (2018), ADAPTADO POR URBTECTM.
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CONTEXTO 
INTRAURBANO
Independentemente da escala de análise, a ne-

cessidade de deslocamentos, seja de pessoas ou 

mercadorias, é um dos elementos estruturadores 

do espaço. Na escala intraurbana, as problemáti-

cas envolvendo a mobilidade tornam-se mais per-

ceptíveis para maior parte dos munícipes, uma 

vez que influenciam diretamente em sua qualida-

de de vida.

Os estudos a seguir têm como foco os modais e 

infraestruturas que compõem o cenário da mobili-

dade urbana de Canoinhas. O conteúdo está es-

truturado a partir dos seguintes temas:

URBTECTM, 2019

 ■ Sistema Viário; 

 ■ Sistema de Transporte Público Coletivo; 

 ■ Sistema para Pedestres;

 ■ Sistema Cicloviário.
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SISTEMA VIÁRIO

A hierarquização do sistema viário objetiva organizá-

-lo de forma a evitar o conflito entre diferentes mo-

dais, estabelecer a funcionalidade e as dimensões 

mínimas entre as categorias de vias, além de auxiliar 

na proposição de ações no planejamento urbano. De 

acordo com a Lei Municipal n° 064/2018, as vias que 

integram o sistema viário municipal são classificadas 

em:

Vias Marginais: são as vias localizadas às 
margens da BR 280, paralelas ao trecho que 
tange o perímetro urbano;
Vias Estruturais: são aquelas vias de trânsito 
mais fluido e que fazem ligações entre regiões 
mais distantes; 
Vias Conectoras: são vias suplementares às 
vias estruturais, e são corredores de ligação 
entre bairros; 
Vias Coletoras: são aquelas que conduzem 
o fluxo das vias locais às vias estruturais ou 
conectoras;
Vias Locais: possuem fluxo calmo e servem 
de acesso aos lotes;  
Vias Especiais: são aquelas de acesso a 
lotes enclausurados ou outras classificadas 
pelo poder público.

Hierarquia Viária Vigente (2018)

O sistema viário é um espaço público destinado à 

circulação de pessoas e de bens e cumpre com um 

papel de grande relevância na qualidade de vida dos 

citadinos. Na sequência serão abordados aspectos 

gerais da circulação dos modais no sistema viário ur-

bano de Canoinhas, bem como seus impactos físico-

-ambientais.
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1 R. Abrahão Mussi x R. Dona Francisca

2 Av. Expedicionários x R. Jacob Scheuer

3 Av. Rubens Ribeiro da Silva x BR 280

4 R. Bar. do Rio Branco x R. Vidal Ramos

5 R. Bar. do Rio Branco x R. Major Vieira

6 R. Bar. do Rio Branco x R. Frei Menandro Kamps

7 R. Fr. de Paula Pereira x R. Getúlio Vargas

8 R.Caetano Costa x R. São José

9 R. Fr. de Paula Pereira x R. Eugênio de Souza

10 Av. Expedicionário x R. Adolgo Bading 

11 R. Getúlio Vargas x R. Cel. Albuquerque

12 Estr. Dona Francisca x R. Ver. Moisés Damasco

13 R. Fr.  de Paula Pereira x R. Caetano Costa

14 R. Vidal Ramos x R. Eugênio de Souza

15 R. Felipe Schimdt x R. Vidal Ramos

16 R. Felipe Schmidt x R. Fr. de Paula Pereira

17 R. Vidal Ramos x R. Cel. Albuquerque

18 R. Duque de Caxias x R. Cidade de Jaú

19 R. Emílio Scholtz x R. Roberto Elke

20 R. Felipe Schmidt x R. Major Vieira

SISTEMA VIÁRIO -

PESQUISAS DE 

CIRCULAÇÃO:                                                                    

CONTAGEM 
VOLUMÉTRICA

Cruzamentos avaliados



25

As contagens volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a com-

posição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados 

do sistema viário, numa determinada unidade de tempo. 

Foram realizadas pesquisas nos períodos de maior pico de deslocamento: manhã 

- entre 06h30 e 09h30; meio-dia - entre 11h e 14h; e a tarde entre 16h30 e 19h30.  

O gráfico a seguir mostra perfil da demanda média de circulação nos dias úteis 

em Canoinhas.

As contagens volumétricas podem agrupar os vários tipos de veículos em clas-

ses. Foram consideradas as classes automóveis ou carros de passeio (A), ônibus 

(O), veículos de carga (C), motos (M) e bicicletas (B). Esta classificação permite 

representar cada tipo de veículo em unidade de carro de passeio (UCP), ou seja, 

número equivalente de carros de passeio que exerce os mesmos efeitos na capa-

cidade da interseção que o veículo referido.

Perfil da demanda - dias úteis

Tipologia de veículos em dias úteis - média de todos 
os pontos

84%
Automóvel

1,3%
Ônibus

4,4%
Caminhão

7,6%
Motocicleta

2,7%
Bicicleta

PONTOS UCP - HORA PICO
1 11.985
2 20.917
3 31.549
4 26.608
5 20.899
6 11.362
7 25.127
8 25.050
9 27.781
10 20.009
11 23.676
12 18.833
13 24.295
14 25.811
15 19.665
16 16.717
18 11.362
19 19.665
20 11.627

Contagens volumétricas

FONTE: URBTECTM,2019.

FONTE: URBTECTM,2019.

O ponto 03, av. Rubens 
Ribeiro da Silva x 
Rodovia BR 280, 
apresentou maior fluxo 
em dias úteis. Já o 
ponto 18, rua Duque 
de Caxias com a rua 
Cidade de Jaú, foi o de 
menor fluxo dentro dos 
horários pesquisados 
para dias úteis.

Na divisão modal identificada, há uma predominância 
do automóvel individual (84%) nos deslocamentos 
pesquisados.



26

SISTEMA VIÁRIO -

PESQUISAS DE 

CIRCULAÇÃO:

AVALIAÇÃO DE 
VELOCIDADE E 

RETARDAMENTO
Para identificação dos trechos de maior e 

menor velocidade em percursos urbanos 

por automóvel foram realizadas pesquisas 

de avaliação de velocidade e retardamento. 

As pesquisas avaliaram rotas previamente 

definidas, durante os períodos da manhã, 

tarde e noite. 

Rotas avaliadas

ROTA 01 2,7 km

Rua Coronel Albuquerque

Rua Duque de Caxias

ROTA 02 1,6 km

ROTA 03 1,7 km

Rua Adolfo Bading

Av. Rubens Ribeiro da Silva, 
Rua Caetano da Costa

Rua Roberto Elke,
Av. Senador Ivo D’aquino

ROTA 04 0,8 km

Rua Getúlio Vargas

Av. Expedicionários

ROTA 05 2,3 km

ROTA 06 1,3 km

Rua Barão do Rio Branco

ROTA 07 2,7 km

ROTA 08 0,3 km

Rua Francisco de Paula Pereira

ROTA 09 1,2 km

14,6 kmTOTAL
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PERÍODO DA TARDE

PERÍODO DA MANHÃ

Com relação aos pontos de congestionamento, há uma 

concentração de pontos de lentidão nas interseções da 

área central da cidade e nas interseções da Av. Expedi-

cionários com rua Adolfo Bading; da rua Caetano Costa 

com rua Paul Harris, e rua Roberto Elke. Na área central 

destacam-se pontos de lentidão no trecho da rua Barão 

do Rio Branco, entre a rua Francisco de Paula Pereira e 

a rua Cel. Albuquerque.

sentido centro

Quanto ao período da tarde, no-

ta-se pontos de lentidão na maio-

ria das interseções pesquisadas, 

com destaque para trecho de len-

tidão grande na parcela central 

da rua Caetano Costa.

No período da noite, intensificam-se os trechos de 

lentidão em toda a cidade, com destaque para os ei-

xos centrais: rua Cel. Albuquerque, rua Vidal Ramos, 

rua Francisco de Paula Pereira e rua Caetano Costa. 

Intensificam-se também os pontos de lentidão na in-

terseção entre a Av. Expedicionários com rua Adolfo 

Bading e na aproximação da rua Roberto Elke com o 

centro da cidade.

PERÍODO DA NOITE

0km/h - 15km/h

31km/h - 45km/h

16km/h - 30km/h

46km/h - 60km/h
> de 60km/h

sentido bairro

sentido centrosentido bairro

sentido centro sentido bairro

Velocidade média
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Nível de Saturação 
0,00 < SAT < 0,40
0,40 < SAT < 0,60
0,60 < SAT < 0,80
0,80 < SAT < 1,00

SAT > 1,00

SISTEMA VIÁRIO - PROGNÓSTICO
Para avaliar as condições de circulação no município de 

Canoinhas, bem como estabelecer propostas de interven-

ções, foram criados modelos de transporte que represen-

tam a dinâmica de circulação local e o comportamento 

dessa dinâmica com a implantação das intervenções 

propostas. 

Assim, foram estabelecidos dois métodos de análise que 

consistem nos modelos de macrossimulação e de micros-

simulação.

Os modelos de macrossimulação são utilizados para ve-

rificação de propostas e intervenções estruturais no muni-

cípio. A microssimulação avalia de forma específica cada 

cruzamento selecionado e possui como parâmetro de aná-

lise a relação nível de serviço, que considera os tempos de 

atraso de cada interseção. Quanto maior este valor, maio-

res serão os congestionamentos. 

Procura-se, com estes dois modelos, propor intervenções 

que melhorem o fluxo de veículos no município de Ca-

noinhas, de forma estrutural e operacional.
nível de saturação: relação enTre o volume de Tráfego que demanda a via e sua CaPaCidade máxima. 

Modelo Macroscópico - Demandas atuais de tráfego*

*o modelo de demandas esTá baseado nos dados de PoPulação e renda disPoníveis Pelo Censo do ibge de 2010, devidamenTe aloCados na 
rede de Tráfego do muniCíPio.  

O modelo aponta que o sistema viário 
de Canoinhas suporta a demanda atual 
de tráfego, e ainda apresenta estoque 
em sua capacidade viária. 

 
   

 
   

 
   

Macroscópica Mesoscópica Microscópica

Escalas de análise



29

Grau de saturação para a rede de simulação

Modelo microscópico

A microssimulação de tráfego é uma ferramenta que possibi-

lita a análise detalhada das intervenções propostas para um 

sistema em interseções críticas previamente selecionadas.

Os principais conflitos de tráfego identificados foram nas 

interseções:

• Av. Rubens Ribeiro da Silva e BR 280; 

• R. Barão do Rio Branco x Vidal Ramos x Duque de Caxias;

• R Francisco de Paula Pereira x R. Eugênio de Souza;

• R. Vidal Ramos x R. Eugênio de Souza.

Todas interseções supracitadas estão localizadas na área 

central da cidade, com exceção da primeira, principal inter-

seção entre uma via urbana e a BR 280. Tendo isso em vista, 

foram propostas interseções nestes eixos e proposição de 

novas rotas, apresentadas na sequência. 

Modelo Macroscópico - Prognóstico para 5, 10 e 15 anos*

Nível de Saturação 
0,00 < SAT < 0,40
0,40 < SAT < 0,60
0,60 < SAT < 0,80
0,80 < SAT < 1,00

SAT > 1,00

2029

2034

*a Projeção do aCrésCimo do volume de Tráfego é realizada Considerando a evolução dos asPeCTos soCioeConômiCos do muniCíPio.

Estima-se que a área central continue a apresentar elevado carregamento das vias, sen-
do que a partir de 2034, trechos de vias na região terão atingido alto grau de saturação, 
como da rua Cel. Albuquerque. 

2024
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A poluição sonora pode causar diversos impac-

tos negativos na saúde da população e sobre o 

meio ambiente. A exposição prolongada pode 

acarretar problemas, como, por exemplo, perda 

de audição, de concentração ou até mesmo au-

mento nos riscos de enfarte.

A Norma Brasileira (NBR) 10.151 especifica um 

método de medição de ruído, bem como aplica-

ção de correções quando este apresentar carac-

terísticas especiais. 

Os níveis de ruídos calculados para Canoinhas 

revelaram que todos os pontos pesquisados fi-

caram acima do valor recomendado para áreas 

mistas, com vocação comercial e administrativa 

(60 dB(A)). Cerca de 38% do total, isto é, cinco 

cruzamentos (pontos 05, 09, 10, 11 e 12), ficaram 

acima de 70 dB, o que pode, por exemplo, afetar 

a saúde das pessoas no entorno dessas vias.

Os maiores níveis de ruídos medidos na área 

central estão no Ponto 05 localizado entre a rua 

Major Vieira (via local) e rua Eugênio de Souza 

(via conectora), com 74,2 dB (A).

LOCALIZAÇÃO TIPO DE ÁREA VALOR DE REFERÊNCIA DB(A) DIFERENÇA

1 R. Francisco de Paula Pereira x R. Antônio Burgardt 

Área mista, com 

vocação comercial e 

administrativa

64,9 -4,9

2
R. Francisco de Paula Pereira x R. Sen. Felipe Schi-
midt

60,3 -0,3

3 R. Francisco de Paula Pereira x R. Getúlio Vargas 68,0 -8

4 R. Major Vieira x R. Getúlio Vargas 62,0 -2

5 R. Major Vieira x R. Eugênio de Souza 74,2 -14,2

6 R. Vidal Ramos x R. Eugênio de Souza 65,6 -5,6

7 R. Vidal Ramos x R. Getúlio Vargas 69,9 -9,9

8 R. Major Vieira x R. Caetano Costa 66,7 -6,7

9 R. Vidal Ramos x R. Caetano Costa 70,2 -10,2

10 R. Cel. Albuquerque x R. Caetano Costa 70,8 -10,8

11 R. Cel. Albuquerque x R. Barão do Rio Branco 71,4 -11,4

12
R. Francisco de Paula Pereira x R. Barão do Rio 
Branco

70,5 -10,5

13 R. Francisco de Paula Pereira x R. Caetano Costa 67,8 -7,8

Pontos Avaliados

SISTEMA VIÁRIO - 
AVALIAÇÃO DE 
RUÍDOS
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SISTEMA VIÁRIO - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Estima-se que os automóveis são grandes responsáveis pela 

emissão de poluentes na atmosfera de Canoinhas, principalmen-

te quando envolve monóxido de carbono, aldeídos, hidrocarbo-

netos não-metano, óxido nitroso e dióxido de carbono, enquanto 

as motocicletas são as principais responsáveis pela emissão do 

gás metano, correspondendo a 63% das emissões do gás. Os 

veículos movidos a diesel são os principais emissores de material 

particulado, de óxidos de nitrogênio, de óxidos nitroso e de dió-

xido de carbono. 

Percentual de emissões atmosféricas emanadas por veículos automotores em Canoinhas*
CO

RCHO

MP

NMHC

CH4

N2O

NOX

CO2

1%
Ônibus

1%
Automóveis

42%
Automóveis

9%
Automóveis

52%
Automóveis

39%
Automóveis

28%
Automóveis

12%
Automóveis

53%
Automóveis

82%
Automóveis

79%
Caminhões

11%
Caminhões 31%

Caminhões

32%
Caminhões

3%
Caminhões

71%
Caminhões

11%
Comerciais 

leves

2%
Comerciais leves

6%
Comerciais 
leves

11%
Comerciais leves

10%
Comerciais leves

4%
Comerciais leves

31%
Motocicletas

4%
Motocicletas

36%
Motocicletas 2%

Motocicletas
15%

Motocicletas

63%
Motocicletas

1%
Motocicletas

4%
Caminhões

14%
Ônibus

28%
Ônibus

4%
Ônibus

0%
Ônibus

12%
Ônibus

4%
Ônibus18%

Comerciais 
leves

Principais gases emanados por veículo automotor:

co - monóxido de Carbono; 

noX - óxidos de niTrogênio; 

nmHc - hidroCarboneTos não meTano; 

rcHo - aldeídos; 

mP - maTerial ParTiCulado; 

co2 - dióxido de Carbono; 

cH4 – meTano; 

n2o - óxido niTroso.

CO
RCHO

NMHC

N2O
CO2

MP

N2O
CO2

NOX

*meTodologia baseada nos dados do Primeiro invenTário naCional de emissões aTmosfériCas Por veíCulos auTomoTores rodoviários (2011) e o Programa “breve.Py” desenvolvido Pela universidade federal do Paraná. 

NMHC

CH4
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SISTEMA VIÁRIO - ACIDENTES VIÁRIOS
Entre os meses de janeiro e junho de 2019, as principais causas 

dos acidentes que ocorreram na BR 280 dentro do território de Ca-

noinhas foram relacionadas à imprudência ou distração do motoris-

ta, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em relação aos acidentes em área urbana, entre janeiro e maio de 

2019, foram registradas 246 ocorrências. Verifica-se que há uma 

concentração de acidentes no bairro Centro. 

Acidentes de trânsito nas rodovias federais em Canoinhas

Avenida dos Expedicionários

Rua Francisco de Paula Pereira

Rua Coronel Albuquerque

Rua Vidal Ramos

Rua Roberto Elke

Rua Major Vieira

Acidentes de Trânsito

Dados do período entre janeiro e junho de 2019 (PRF)

246
ocorrências 
registradas

30%
Acidentes envolvendo 
pessoas (feridas ou mortas)

17,5%
Incidentes ocorreram na 
sexta-feira

42%
Incidentes ocorreram no 
período da tarde

70%
Acidentes envolvendo 
apenas danos materiais

20,2%
falTa de aTenção à 

Condução

20,2%
não guardar 

disTânCia segura

18,3%
ingesTão de 

álCool

12,8%
desobediênCia às 

normas de TrânsiTo 
Pelo ConduTor

11,9%
falTa de aTenção 

do PedesTre

8,3%
defiCiênCia / não 

aCionamenTo do sis-
Tema de iluminação - 

sinalização

4,6%
objeTo 

esTáTiCo 
sobre 
leiTo 

Carroçável

2,8% 
defeiTo 

meCâniCo 
no veíCulo

0,9%
veloCidade 

inComPaTível

Acidentes na área urbana de Canoinhas

Dados do período entre janeiro e maio de 2019 (PMC)

Vias com maior número de acidentes:

ACIDENTES NA ÁREA URBANA DE CANOINHAS (2019)
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SISTEMA VIÁRIO - POLOS GERADORES DE VIAGENS

Inclui indústrias da região.

O Polo Gerador de Viagens (PGV), também conhecido como Polo 

Gerador de Tráfego (PGT), é todo local e ou empreendimento capaz 

de gerar grande fluxo de pessoas, podendo ser de diferentes usos, 

como industrial, residencial, comercial, institucional, serviços, entre 

outros, e ocasionar grande número de deslocamentos. 

Tendo em vista que tais localidades podem gerar transtornos à cir-

culação, são frequentemente vinculados a reflexos negativos. No 

entanto, com as devidas medidas mitigadoras tomadas, os empre-

endimentos são capazes de promover a valorização de uma região, 

impulsionando sua economia e diversificando as atividades locais.

Em Canoinhas, os PGVs estão espalhados pela área urbana e os 

usos mais frequentes são industriais e comerciais. Há uma concen-

tração desses empreendimentos nas vias principais, sendo portan-

to um aspecto positivo para a ordenação do sistema viário, e forta-

lecendo o plano de adensamento das vias estruturais previstas no 

Plano Diretor de 2007.

Inclui Instituições de Ensino Superior, equipamentos urbanos e 
templos religiosos.

Inclui estabelecimentos de comércio e prestação de serviços.

Inclui equipamentos públicos de segurança, lazer e transporte.

Inclui equipamentos de administração pública como Fórum e 
Prefeitura Municipal.

Industrial

Comunitário

Institucional

Infraestrutura

Comércio e Serviço

POLOS GERADORES DE VIAGENS DE CANOINHAS (2019)
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SISTEMA PARA 
PEDESTRES
Ainda que a mobilidade de pedestres seja uma forma 

básica de deslocamento, a ineficiência na criação de 

ambientes adequados ao caminhar persiste na maior 

parte das cidades brasileiras, influindo diretamente 

na qualidade de vida da população, sobretudo das 

pessoas portadoras de deficiência. 

Tendo por objetivo compreender as condições para a 

mobilidade de pedestres em área urbana, são apre-

sentadas a seguir as pesquisas de caminhabilidade 

realizadas em Canoinhas. 

As pesquisas consideram também indicadores refe-

rentes à acessibilidade, ou seja, buscam verificar se 

as condições ofertadas garantem o acesso de todos 

os cidadãos aos espaços públicos de forma segura e 

autônoma, inclusive àqueles que apresentem alguma 

restrição de locomoção, como portadores de defici-

ência, idosos, gestantes ou lactantes.

A análise das normas e legislações relativas à questão 

da acessibilidade em Canoinhas pode ser consultada 

no Relatório de Diagnóstico do Plano de Mobilidade.  
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No intuito de determinar as condições de caminha-

bilidade em Canoinhas, foram realizadas pesquisas 

para estimar os parâmetros de eficiência e conforto 

que oferecem a infraestrutura dedicada ao desloca-

mento dos pedestres. Para obter uma organização 

mais adequada dos dados a serem obtidos em cam-

po, optou-se por separá-los em duas perspectivas: 

o olhar técnico e o olhar do usuário.

PESQUISAS DE 

CAMINHABILIDADE 

Para a elaboração das PESQUISAS 

TÉCNICAS utilizou-se como referên-

cia o Índice de Caminhabilidade (iCam), 

criado em 2016 pelo Instituto de Políticas 

de Transporte e Desenvolvimento (ITDP).

Para levantamento da PERSPECTI-

VA DO USUÁRIO foram realizadas 

entrevistas na região central da cida-

de, identificando o perfil dos pedestres; 

frequência, tempo e motivo da viagem 

e a percepção dos mesmos no que 

se refere à qualidade das calçadas.   

URBTECTM, 2019
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SISTEMA PARA PEDESTRES

O índice de caminhabilidade é composto de 22 indicadores, divididos 

em cinco categorias de análise. A média das notas atribuídas aos trechos 

para cada uma das categorias avaliadas resultaram no índice de cami-

nhabilidade de Canoinhas. 

Existência de faixa de 
pedestres, semáforos e 
rampas de acessibilidade.

Quantidade de vagas de 
estacionamento nos recuos, existência 
de pontos de ônibus, condições 
de sinalização vertical e horizontal, 
iluminação e fluxo de pedestres.

ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE 

Resultados por categoria

Dimensões das calçadas e faixas de 
rolamento, qualidade da pavimentação, 
piso tátil e presença de obstáculos.

87% 6%
7%

CALÇADA

6%
20%

74%

TRAVESSIA

Quantidade de fachadas com acesso 
de pedestres, fachadas visualmente 
permeáveis, uso público diurno e uso 
misto.

ATRAÇÃO
18%

1%

25%
53%

Existência de arborização, 
marquises, mobiliário urbano 
e focos de lixo.

AMBIENTE

1%

66%

22%

11% SEGURANÇA

57%

1%

22%

20%

0,0 1,0 1,5 2,0 3,0

BomRegularRuimPéssimo
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As pesquisas em campo foram realizadas entre 

os dias 26 de julho de 2019 e 05 de agosto 

2019, na região central e nos eixos de comércio 

e serviço que foram identificados através dos 

dados de uso do solo, totalizando 250 trechos. 

ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE

Apenas um trecho obteve o Índice de 

Caminhabilidade positivo dentre todos os trechos 

avaliados. Este trecho é identificado na rua 

Francisco de Paula Pereira entre rua Eugênio de 

Souza e a rua Pedro Leal de Barros. Os trechos 

com as piores avaliações são identificados em 

grande parte na rua Roberto Elke. Além desta 

via, são identificados trechos com avaliação 

negativa também na rua Nazir Cordeiro; rua 

Bernardo Olsen; rua José Boiteux; entre outros.

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Legenda
Índice de Caminhabilidade

62%

16%22%
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SISTEMA CICLOVIÁRIO

A bicicleta trata-se de um modal ecologicamente correto, que não emite poluen-

tes, economicamente viável por ser de baixo custo e extremamente saudável 

por trazer benefícios relacionados à saúde física e mental. O sistema cicloviário 

deve dar suporte ao deslocamento dos ciclistas de forma segura e convidativa, 

promovendo este modo de transporte para o lazer, mas também para o traba-

lho/estudo. A rede de infraestrutura cicloviária pode ser composta de diferentes 

tipologias:

VIA COMPARTILHADA: são destina-
das à circulação de dois ou mais modais 
nos mesmos espaços, podendo ocorrer 
em forma de passeio compartilhado ou 
via de tráfego de veículos compartilhada.

CICLOFAIXA: estruturas que dão pre-
ferência aos ciclistas, mas sua segrega-
ção 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”.

CICLOVIA: estruturas que de-
vem ser implantadas na faixa 
de domínio das vias, na lateral 
ou no canteiro central, podem 
assumir um traçado indepen-
dente da malha viária existente. 
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FOTOGRAFIA: MOISÉS GONÇALVES, 2019
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SISTEMA CICLOVIÁRIO

A pesquisa de ciclomobilidade consiste na avaliação da infraestrutura 

cicloviária existente no município de Canoinhas. De maneira similar à 

pesquisa de caminhabilidade, a avaliação está estruturada em quatro 

categorias.

As pesquisas de ciclomobilidade foram realizadas entre os dias 05 

e 09 de agosto de 2019, em toda a rede de infraestrutura cicloviária 

existente em Canoinhas, um total de 13.211 m. Além do parecer 

técnico, foram realizadas análises a partir da opinião dos usuários. A 

média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias 

avaliadas resultaram no Índice de Ciclomobilidade. 

PESQUISAS DE CICLOMOBILIDADE 
Índice de Ciclomobilidade

5,56%

26%

68,52%

9,26%

90,74%

15% 22%

63%

100%

Resultados por categoria

Dimensões das ciclovias, 
qualidade da pavimentação 
e presença de obstáculos.

Quantidade de fachadas 
com acesso de pedestres, 
fachadas visualmente 
permeáveis, uso público 
diurno e uso misto.

Quantidade de vagas de 
estacionamento nos recuos, 
existência de pontos de 
ônibus, condições de 
sinalização vertical e 
horizontal, iluminação e fluxo 
de pedestres.

Existência de arborização, 
marquises, mobiliário urbano 
e focos de lixo.

CICLOVIA

ATRAÇÃO

SEGURANÇA 

AMBIENTE

0,0 1,0 1,5 2,0 3,0

BomRegularRuimPéssimo
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Os trechos com os melhores índices são identi-

ficados na avenida dos Expedicionários entre a 

rua Teodoro Humenhuk e a rua Nazir Cordeiro; 

entre a rua Fauri de Lima e a rua João Maria 

dos Santos; entre a rua João Maria dos Santos 

e a rua Adolfo Bading e entre esta última e a rua 

Otávio Tapalipa. Os piores trechos são identi-

ficados ao longo da rua Francisco de Paula e 

Silva, como pode ser observado no mapa.

Os resultados mostraram que, dos trechos pes-

quisados, 50% são avaliados como ruins e 50% 

como razoáveis. Nenhum dos trechos avaliados 

obtiveram um índice de ciclomobilidade consi-

derado bom ou péssimo.  

50% 50%

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Legenda
Índice de Ciclomobilidade

ÍNDICE DE CICLOMOBILIDADE
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SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO

Além de principal opção da população para 

deslocamentos de maiores distâncias, o trans-

porte coletivo configura-se também como alter-

nativa aos que não são cativos desse modal, 

possibilitando políticas de redução de conges-

tionamentos, poluição e acidentes de trânsito.

Legenda

Pontos de Ônibus

Linhas de Ônibus
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Para auxiliar o diagnóstico sobre o transporte coletivo 

de Canoinhas, foi realizada a pesquisa de opinião sobre 

a qualidade do serviço com passageiros do sistema. A 

pesquisa foi realizada ao longo dos dias 24 e 25 de julho 

e 14 e 15 de agosto de 2019, nos períodos de horário 

de pico. Os aspectos levantados em questionário, bem 

como os resultados obtidos, podem ser verificados nos 

gráficos ao lado. As entrevistas englobaram passagei-

ros de todas as linhas de ônibus do sistema de trans-

porte coletivo de Canoinhas.

PESQUISA QUALITATIVA

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 
EM PARADAS E VEÍCULOS

FREQUÊNCIA DE VEÍCULOS

CONSERVAÇÃO DOS 
VEÍCULOS

DESEMPENHO DOS 
OPERADORES

LOTAÇÃO DE VEÍCULOS

ESTADO DAS PARADAS

SEGURANÇA DENTRO DOS 
VEÍCULOS

TEMPO DE VIAGEM

ESTADO DAS VIAS

DISTÂNCIA ENTRE 
PARADA E DESTINO

CREDIBILIDADE DE 
HORÁRIOS

TARIFA X SERVIÇO

Os resultados das pesquisas apresentam, em ge-

ral, pouca insatisfação com os aspectos avalia-

dos do serviço de transporte coletivo. O item que 

obteve a avaliação mais baixa foi com relação às 

informações disponíveis em paradas e veículos.

A partir da exposição de cada ponto do questio-

nário, foi requisitado que o usuário avaliasse o as-

pecto do serviço fornecendo um índice entre 1 e 

5, sendo:

 Índice 3: Regular

 Índice 2: Ruim

 Índice 5: Excelente

 Índice 4: Bom

 Índice 1: Muito Ruim

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
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As pesquisas de origem e destino (O/D) têm por ob-

jetivo identificar as origens e os destinos das viagens, 

associados a dados socioeconômicos. Foram realiza-

das 851 pesquisas, no período entre 01 de julho e 05 

de julho de 2019 e no dia 17 de agosto do mesmo ano. 

A captura dos dados foi realizada durante os três perí-

odos de maior movimentação do sistema de transporte 

coletivo: manhã entre as 06h30 e as 09h30, no período 

do almoço entre as 11h e 14h e no período do final de 

tarde entre as 16h e as 19h30.

A partir desta pesquisa, foi possível analisar a deman-

da por sentido de viagem, que demonstra o horário de 

maior movimento do sistema como sendo no pico ma-

nhã, entre as 07h e as 08h, com uma demanda total de 

269 usuários/hora, sendo que no sentido centro para o 

bairro e 59 no sentido centro para o bairro. Em termos 

gerais, os passageiros utilizam mais o transporte cole-

tivo para viagens de retorno à residência.

PESQUISA DE ORIGEM-DESTINO

PERFIL DA DEMANDA - DIAS ÚTEIS POR SENTIDO

MOTIVOS DE VIAGEM
TOTAL

MOTIVOS DE VIAGEM
SENTIDO CENTRO

MOTIVOS DE VIAGEM
SENTIDO BAIRRO

TRABALHO ESTUDO

LEGENDA:

SERVIÇO E LAZER RESIDÊNCIA

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
COLETIVO
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Em termos de demanda total do sistema, o perí-

odo da tarde, considerado entre 11h e 14h para 

efeitos de estudo, é o mais movimentado no sis-

tema. Este quadro é usual em cidades de peque-

no porte devido à proximidade das residências 

aos postos de trabalho, serviço e estudo, possi-

bilitando que as pessoas realizem viagens, nos 

diversos sentidos, na hora do almoço. 

Quanto ao período da noite, verifica-se a tendên-

cia de maiores origens no centro e a distribuição 

destas viagens ao longo dos bairros residenciais, 

tais como Industrial I, Campo D’Água Verde e Alto 

das Palmeiras. Constata-se com maior peso tam-

bém as viagens de volta para Três Barras, muni-

cípio vizinho que tem relação de mobilidade com 

Canoinhas.

Conforme o gráfico apresentado, o horário de maior 

movimento do sistema como sendo no pico manhã, 

entre as 07h00 e as 08h00. Isso ocorre normalmente 

em grande parte das cidades, devido à maior con-

centração de passageiros com destino ao trabalho e 

ao estudo no período da manhã, caracterizando, por-

tanto, o momento com maior demanda de passageiros 

em um mesmo sentido. 

PESQUISA DE ORIGEM-DESTINO

  PICO MANHÃ

  PICO TARDE

  PICO NOITE

Origem

Destino

Origem

Destino

Origem

Destino

Bairros

                   I Alto da Tijuca I Alto das Palmeiras  I Boa Vista  I Campo D’Água Verde I Centro  I Industrial I 

 I Industrial III I Jardim Esperança    Piedade  I Sossego                     I Tricolin                        I Água Verde  
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O transporte coletivo de Canoinhas é constituído pelo transporte de 

passageiros por ônibus urbano e intermunicipal. Caracteriza-se como 

um sistema de linhas radiais, onde o principal ponto de destino é a 

área central da cidade. 

A acessibilidade ao sistema de Transporte Coletivo urbano pode ser 

verificada de diversas maneiras: fisicamente, através da cobertura 

espacial das linhas; temporalmente, através da regularidade e da fre-

quência das linhas que atendem os usuários; financeiramente, atra-

vés da comparação do valor da tarifa e da abrangência das isenções 

com a renda média da população que utiliza o transporte coletivo.

Em geral, o sistema de transporte coletivo de Canoinhas corres-

ponde a um sistema dentro dos padrões de cidades brasileiras 

de pequeno porte. Trata-se de um sistema simples e enxuto, mas 

que atende a média dos anseios dos passageiros  e que apresenta 

espaço para inovações tecnológicas e ações de incentivo ao uso 

deste modal.  

Distância

Apesar do atendimento irregular no tocante à frequência horá-

ria, a maior parte dos entrevistados o considera “bom”, indicando 

considerável satisfação em relação à acessibilidade temporal. 

Estima-se que existe em Canoinhas uma dinâmica anual de rea-

juste tarifário. Entretanto, comparativamente a outras cidades do 

mesmo porte ou da mesma região, a tarifa não representa um 

valor acima da média.

Cobertura temporal

Tarifa

De maneira geral, a cobertura espacial do sistema em área urbana 

é satisfatória. No entanto, verifica-se a falta de atendimento a par-

celas dos bairros Alto da Tijuca, Campo D’Água Verde e Boa Vista. 

Cobertura espacial

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO - PROGNÓSTICO

0 -  100m 100 - 200m 200 - 300m 400 - 500m300 - 400m

Cobertura Espacial do Sistema Atual

SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE CANOINHAS
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RESULTADOS OBTIDOS

2

4

6

8

NÚMERO DE
EMBARQUES

10

Número de viagens por hora

3 6 9 12 15

Frequência das linhas no sistema viário na hora pico manhã

Pontos de embarques iniciais do sistema

Pontos de desembarques finais do sistema

2

4

6

8

10

Conforme ilustrado na figura a seguir, é possível verificar maior frequência das linhas na hora 

pico manhã em trechos do centro da área urbana. Observa-se que a frequência das linhas 

nas regiões periféricas está abaixo de três viagens por hora nesse período. 

As figuras a seguir representam os pontos onde os usuários estão adentrando o 

sistema na hora pico manhã e os pontos onde o usuário realiza o desembarque 

final de sua viagem. Como esperado, os embarques são realizados de forma mais 

pulverizada ao longo da área urbana com destaque aos eixos de atendimento do 

transporte coletivo em direção ao centro.  

NÚMERO DE 
DESEMBARQUES
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CENÁRIOS
Para consolidação do diagnóstico e prognóstico da mobilidade em Canoinhas foram ela-

borados dois cenários para um horizonte de planejamento de 10 anos (atual e tenden-

cial), de modo a avaliar os diferentes caminhos que o município poderá seguir com base 

na complexidade do território e no grau de incerteza das transformações espaciais da 

região. A construção dos cenários para o PlanMob adotou a metodologia CDP (Condicio-

nantes, Deficiências e Potencialidades).  

Essa metodologia representa um método de ordenação criteriosa e operacional dos pro-

blemas e fatos, resultados de pesquisas e levantamentos, proporcionando uma apresen-

tação compreensível, facilmente visualizável e compatível com a situação das áreas de 

interesse para o planejamento. Os cenários Atual e Tendencial referentes à mobilidade são 

apresentados nas tabelas a seguir com uma análise descritiva dos fatores encontrados 

quanto a sua relevância.
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URBTECTM, 2019
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03 PROPOSTAS

A partir da realização do diagnóstico e do prog-

nóstico da mobilidade em Canoinhas, foram 

elaboradas diretrizes gerais e propostas para 

orientar as intervenções em mobilidade no 

município. 

As propostas se pautaram na busca pelas pos-

sibilidades de deslocamento de forma justa a 

todos, levando-se em conta efetividade e quali-

dade dos trajetos.

O conteúdo deste capítulo contempla as esca-

las territoriais de análise – municipal e urbana –, 

apresentando soluções para qualificar o des-
URBTECTM, 2019

locamento dos munícipes a partir dos diversos 

modais analisados.  

De maneira geral, o cenário que se busca inclui 

a relação harmoniosa entre os modais, de forma 

a promover: o tráfego contínuo e fluente para veí-

culos; a conexão de diferentes pontos de interes-

se da cidade por meio de uma rede de ciclovias, 

ciclofaixas e ciclorrotas, para os ciclistas; a  im-

plementação de calçadas e travessias seguras, 

que promovam  a acessibilidade universal para 

os pedestres; a otimização das rotas para veícu-

los de carga e o aprimoramento dos serviços de 

transporte coletivo.
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CONTEXTO MUNICIPAL HIERARQUIA VIÁRIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DAS ESTRADAS 
RURAIS

Em virtude da extensão territorial do município de Canoinhas, do pro-
tagonismo econômico desempenhado pelas atividades rurais, bem 
como do percentual de munícipes residentes da área, considerou-se 
pertinente propor uma organização e hierarquização das vias 
rurais, bem como ações estratégicas nesta escala.  

O programa prevê a realização de levantamento das estradas rurais, contem-

plando: 

 ■ Mapear e construir base de dados sobre as estradas rurais, incluindo tipo 
de pavimentação e dimensionamento da via;

 ■ Mapear e identificar pontes, bem como seu estado de conservação;
 ■ Identificar e mapear defeitos e o grau de severidade destes nas estradas 

rurais, determinando pontos críticos.

 A partir do levantamento, propõem-se que seja construído um Plano de Ação, 

priorizando as estradas rurais principais e que preveja, 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; 
 ■ 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 estra-

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

eventuais interessados em fornecer suporte para execução das obras descritas 

acima. 

      Rodovias
      Estradas Rurais Principais
      Estradas Rurais Secundárias

      Perímetro Urbano
      Área Rural
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CONTORNO OESTE DE LIGAÇÃO - BR 280 E 
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. Visando solucionar 

os conflitos viários decorrentes dessa situação, é proposto um anel 

viário no prolongamento da rua Francisco Bueno de Siqueira até a BR 

280. A implementação dessa infraestrutura reduzirá os riscos de aci-

dentes, diminuirá a poluição visual e sonora do bairro e vizinhança, 

além de garantir a ordenação do fluxo de automóveis não compatí-

veis a vias locais.

ROTA DE CICLOTURISMO DAS CAPELAS E ROTA DE CICLOTURISMO 
DO SALTO D’ÁGUA VERDE

Em 2016, foi inaugurada a Rota 

das Capelas de Canoinhas e a 

rota turística do Salto D’Água Ver-

de, localizada ao sul do perímetro 

urbano do município. Para promo-

ver as rotas citadas e fortalecer a 

atividade turística do local, pro-

põe-se a Rota Cicloturística das 

Capelas e a Rota Cicloturística do 

Salto D’Água Verde, a fim de es-

timular o ecoturismo local através 

da diversificação de atividades. 

Para o progresso do turismo ciclís-

tico na região não são necessá-

rios grandes investimentos, mas 

existem infraestruturas básicas a 

serem consideradas para o con-

forto dos ciclistas, como criação 

de informativos, mapas, sinaliza-

ção de indicação e segurança na 

via, iluminação, estrutura de apoio 

como lixeiras, pontos de parada, 

locais de venda de alimentos, en-

tre outros. 

Para isso, sugere-se uma co-

missão de técnicos que possam 

desenvolver os projetos de infra-

estrutura necessária para a con-

solidação dessa proposta.    Anel viário proposto    BR 280     Área industrial    

Paraciclos

Ciclorrota Turística  das Capelas

Ciclorrota Turística Salto D’Água Verde
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Via Expressa

Via Central

Via Eixo

Via Arterial

Via Coletora

Diretrizes Viárias

CONTEXTO 
INTRAURBANO 
Conforme mencionado anteriormente, é na esca-

la intraurbana que a questão da mobilidade se 

torna notória para a maior parte da população. 

Assim como no diagnóstico, as propostas no âm-

bito da escala intraurbana estão estruturadas a 

partir dos temas:

 ■ Sistema Viário; 

 ■ Sistema de Transporte Público; 

 ■ Sistema para Pedestres;

 ■ Sistema Cicloviário.



55

SISTEMA VIÁRIO
REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VIÁRIO

Para organizar o sistema viário de acordo com suas caracte-

rísticas atuais, foi proposta a redefinição da hierarquia viária 

de Canoinhas. A proposta de rede coloca também a neces-

sidade de ampliar acessos e conexões viárias na cidade. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece critérios 

para a identificação e hierarquização funcional das vias dentro 

de uma malha viária, através de premissas como: atividades 

lindeiras predominantes, tráfego local, estacionamento de ve-

ículos, acesso veicular ao uso do solo, movimento de pedes-

tres e característica das vias. 

Com base na classificação do CTB (Lei Federal nº 

9.503/1997), foram determinadas tipologias de vias urba-

nas,descritas ao lado. Cada uma das tipologias está relacio-

nada a aspectos de infraestrutura, sendo condicionada a um 

ou mais perfis viários, dependendo do espaço existente em 

cada via.  

VIA EIXO

VIA CENTRAL

VIA ARTERIAL

VIA COLETORA

VIA LOCAL

VIA ESPECIAL

VIA COMPARTIILHADA

15m

15m

20m

15m

15m

10m

10m

30m

20m

-

20m

20m

15m

15m

CLASSIFICAÇÃO
DIMENSÃO CAIXA DA VIA

       MÍNIMA            MÁXIMA

Classificação viária urbana proposta:

                           compreende as vias sem interrupção de tráfego por semáforos e com 
velocidade alta.
Via Expressa: 

                                são as vias que representam maior volume de tráfego diário na cidade, com 
características de geometria e pavimentação adequadas a este volume.
Vias Arteriais:         

                                 busca estruturar o município, abrigar os principais itinerários de transporte 
coletivo, promover a integração de diferentes modais de transporte e propiciar a ocupação a 
adensamento urbanos.

Via Eixo:    

                                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 Coletoras:

                                  vias centrais de tráfego calmo com compartilhamento e baixas velocidades. 
Velocidade regulamentar recomendada de 30 a 40 km/h.
Via Central:   

                                   é aquela que distribui o tráfego internamente ao bairro, destinada ao acesso 
local ou às áreas restritas;
Via Local:    

                        são aquelas pertencentes aos centros urbanos dos distritos e localidades 
reconhecidas por lei, cujos trechos da malha viária constituídos por vias exclusivas para acesso a 
lotes enclausurados ou já consolidadas, ficando a critério do poder público sua viabilidade ou não;

Via Especial: 

                               é aquela destinada ao acesso compartilhado entre veículos e pedestres na 
área central, com a priorização do deslocamento de pedestres;    
Via Compartilhada:
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VIA COLETORA

VIA LOCAL

Os perfis viários são estabelecidos com objetivo de orientar a abertura de novas vias 

para que estas estejam aptas a cumprir sua função na hierarquia viária. Os perfis 

também podem ser aplicados para a adequação das vias existentes, a partir do cum-

1,7 m 1,5 m 2,5 m 3 m 3 m 1,5 m 1,8 m

Passeio
faixa 

serviço
esTaCiona-

menTo
faixa de 
direção

faixa de 
direção

faixa 
serviço

Passeio

STREETMIX, ADAPTADO POR URBTECTM, 2019

STREETMIX, ADAPTADO POR URBTECTM, 2019

2,2 m 2,2 m 3 m 3 m 2,4 m 1,5 m

Passeio
esTaCiona-

menTo
faixa de 
direção

faixa de 
direção

CiClovia Passeio

0,7 m

faixa serviçofaixa serviço

primento das dimensões mínimas e máximas previstas na legislação. A seguir são apresen-

tados alguns exemplos de perfis viários propostos para as seguintes categorias de vias: 

Local, Coletora, Arterial e Eixo. 

SISTEMA VIÁRIO
PERFIS VIÁRIOS
SISTEMA VIÁRIO
PERFIS VIÁRIOS
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VIA ARTERIAL COM CICLOVIA

VIA EIXO

2,3 m        3,3 m 3,3 m 3,3 m 3,3 m 3 m 1,5 m

Calçada           faixa de 
direção

faixa de 
direção

faixa de 
direção

faixa de 
direção

CiClofaixa Calçada

3,8 2,5 3,5 3,3 3,2 3,8

Calçada
esTaCiona-

menTo
faixa de 
direção

faixa de 
direção

CiClofaixa Calçada

STREETMIX, ADAPTADO POR URBTECTM, 2019

STREETMIX, ADAPTADO POR URBTECTM, 2019

faixa serviço faixa serviço

faixa serviço faixa serviço
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Tendo por objetivo proporcionar a melhoria na fluidez do trânsito, diminuir a ocorrên-

cia de conflitos viários, aumentar a segurança de pedestres e ciclistas, é proposta a 

reorganização do sistema viário a partir de intervenções estruturais e operacionais.

INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS

As intervenções operacionais são aque-

las que têm a função de ajustar e cor-

rigir a operação de pontos específi-

cos 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 das intervenções 

estruturais e operacionais, foram utilizados 

modelos de macrossimulação e microssi-

mulação, respectivamente. O resultado das 

análises pode ser verificado no Relatório Téc-

nico 5 - Prognóstico, Cenários e Propostas.

As 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. 

Monitoramento, intervenção e controle do 
trânsito no município. 

Despertar a consciência e a responsabili-
dade em relação à atitudes  e regras de 
trânsito, de todos os que se locomovem e 
transitam pela cidade.

Proposta de  implantação de equipamentos de fiscalização eletrôni-
ca, monitorando e registrando os condutores que desrespeitam as 
leis de trânsito, com o objetivo não só de punir, mas também de edu-
car o condutor sobre o respeito à sinalização, contribuindo desta for-
ma, para a segurança e qualidade de vida de todos que utilizam a via.

Proposta de criação de um programa de  educação para o trânsito, 
inserido nas escolas já nas séries iniciais, aliando teoria e prática,  
com informações e valores ligados à ética e à cidadania.

PROGRAMA DE 
FISCALIZAÇÃO, 

EDUCAÇÃO E 
PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES

FISCALIZAÇÃO

EDUCAÇÃO E 
PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES

AÇÕES

AÇÕES

A proposta para reorganização do sistema viário também contempla a promoção de um 

trânsito seguro, em que se destaca a proposta de um Programa de Fiscalização, Educa-

ção e Prevenção de Acidentes, descrito na sequência.

SISTEMA VIÁRIO
REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS E OPERACIONAIS
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INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS

PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ARTERIAIS E COLETORAS

ESTRUTURAL 01 – PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO 
DAS VIAS ARTERIAIS E COLETORAS

Com a revisão da hierarquia viária, se coloca como necessidade a estruturação 

de vias arteriais e coletoras propostas, visando 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 em favor de maior fluidez e qualidade nos desloca-

mentos realizados pelo sistema viário. 

ESTRUTURAL 02 –  IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO: RUAS EU-
GÊNIO DE SOUZA E A GETÚLIO VARGAS

PROPOSTA RUAS EUGÊNIO DE SOUZA, 
TRÊS DE MAIO E ROBERTO ELKE

PROPOSTA RUAS ROBERTO 
ELKE E RUI BARBOSA

R. Eugênio de Souza

R. Getúlio Vargas

R.
 R

ui
 B

ar
bo

sa

R.
 F

co
. d

e 
Pa

ula
 P

er
eir

a

Asfalto

Lajotas

Paralelepípedo

Não 
Pavimentada

Sem 
Informação

Pavimentação 
da via por tipo:
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INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS

ESTRUTURAL 03 – IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÃO EM DES-
NÍVEL (VIADUTO) ENTRE A BR 280 E A SC 477 

ESTRUTURAL 04 – CONSTRUÇÃO DE VIA MARGINAL AO LON-
GO DO TRECHO URBANO DA BR 280

ESTRUTURAL 05 – IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO ENTRE AS 
RUAS ALFREDO MAIER E FREDERICO KOLHER

ESTRUTURAL 06 – IMPLANTAÇÃO DA PONTE DE ACESSO A 
TRÊS BARRAS

Av. Rubens R. da Silva

SC 477

BR 280

BR 280

R. Frederico Kolher

R. Alfredo Maier

Av. Expedicionários

BR 280

BR 280
Av. Expedicionários

R.
 C

el.
 A

lb
uq

ue
rq

ue
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INTERVENÇÕES 
OPERACIONAIS

R.
 V

id
al 

Ra
m

os

R.
 Jo

ão
 d

a 
Cr

uz

Av. Rubens R. da Silva
R. Barão do Rio Branco

R. Sen. Ivo D’Aquino

R. Getúlio Vargas

R. D
uque de Caxia

s

IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA

REMOÇÃO DE ROTATÓRIA

IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFORO

1

2 3

4

5

6

7

8

9

1 - R. Sen. Ivo D’Aquino X R. Henrique 
Sourg

2 - R. Roberto Elke X R. Rui Barbosa

5 - R. Francisco de Paula Pereira X R.       
Eugênio de Souza

9 - R. João da Cruz X R. Paulo Ritzmann

4 - R. Vidal Ramos X R. Eugênio de Souza

5 - R. Vidal Ramos X R. Barão do Rio      
Branco

7 - R. Barão do Rio Branco X R. Frei             
Menandro Kamps

8 - Av. Rubens R. de Souza X R. São José

3 - R. Três de Maio X R. Eugênio de Souza
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TRANSPORTE 
PÚBLICO DE 
PASSAGEIROS

Pontos propostos

Água Verde

Aparecida

Boa Vista

Campo D’Água Verde

Cohab I

Cohab II
Jardim Esperança

Marcílio Dias

Três Barras

Vila Fuck

As propostas para o sistema de transporte coletivo 

passam pelo aprimoramento da cobertura espacial e 

racionalização das linhas de transporte, visando maior 

eficiência das viagens e melhor qualidade de serviço 

prestado. 
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Extensão (km) 9,66
Intervalo (min.) 30

06 - VILA FUCK

Extensão (km) 6,50
Intervalo (min.) 40

05 - JARDIM ESPERANÇA

Extensão (km) 12,75
Intervalo (min.) 30

02 - APARECIDA

Extensão (km) 11,10
Intervalo (min.) 30

01 - ÁGUA VERDE

Extensão (km) 5,01
Intervalo (min.) 40

08 - BOA VISTA

Extensão (km) 8,84
Intervalo (min.) 60

07 - CAMPO D’ÁGUA VERDE

Extensão (km) 9,42
Intervalo (min.) 30

04 - COHAB II

Extensão (km) 9,06
Intervalo (min.) 60

03 - COHAB I

Extensão (km) 28,90
Intervalo (min.) 60

20 - TRÊS BARRAS

Extensão (km) 26,50
Intervalo (min.) 60

10 - D. MARCÍLIO DIAS

PLANO DE MELHORIA PARA O TRANSPORTE COLETIVO 

As principais estratégias utilizadas para otimização das linhas de transporte coletivo 

foram:

 ■ Redesenho dos itinerários e simplificação do traçado, otimizando percur-

sos.

 ■ Melhoria da cobertura espacial, reduzindo distâncias de caminhada e, con-

sequentemente, tempo despendido nessa etapa da viagem. 

 ■ Aumento do número de linhas e frequências de viagens, reduzindo o tem-

po de espera do usuário para embarcar.
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS

Implantação de um mini terminal para a realização 

de integração temporal, através da implantação de bi-

lhetagem eletrônica em todos os veículos do transporte 

coletivo no município. Com aproximadamente 16.000 m² 

de área total, a praça Lauro Muller possui capacidade 

significativa para implantação de um mini terminal em 

no máximo 50% da área total. A praça está localizada 

entre as vias rua Eugênio de Souza, rua Major Vieira, rua 

Getúlio Vargas e rua Vidal Ramos.

Com a implantação de sistemas de bilhetagem 

eletrônica, viabilizou-se tecnicamente a implanta-

ção da integração tarifária temporal. A integra-

ção seria possível somente entre linhas diferentes 

e com destinos diferentes da origem da viagem, 

portanto o usuário poderia, em qualquer localiza-

ção do sistema, realizar a troca de linha para fina-

lização e ou complementar a sua viagem.

LOCALIZAÇÃO PROPOSTA PARA MINI TERMINAL

URBTECTM (2019)

A bilhetagem eletrônica possibilita o monitora-

mento de demanda nas linhas e confere agilida-

de aos embarques. A implementação do serviço 

deve ocorrer de forma gradual, concomitante a 

uma política de disponibilização de cartões de 

embarque aos usuários.

Estruturação e padronização do mobiliário 
urbano, incluindo informações sobre as linhas. 

A frota de ônibus foi definida em midi-ônibus, 

com capacidade de 60 passageiros. Sugere-se 

também a instalação de sistemas de GPS nos ve-

ículos e dispositivos de acessibilidade universal, 

tal como elevador ou piso baixo. 

Sistema de informações ao usuá-
rio no qual, por meio de aplicativo ou 

site, reúnem-se todas as informações 

das linhas de ônibus, tais como itine-

rário, horários etc. Com a inclusão de 

sistemas de GPS nos veículos, seria 

possível interação em tempo real 

com o usuário.

Considerando a possibilidade de nova con-

cessão, são propostas diretrizes e orien-
tações gerais para o estabelecimento de 

novo contrato com empresa operadora, 

bem como parâmetros para fiscalização do 

sistema. 

Por se tratar de um transporte com menor demanda e com altas quilometragens, o transporte coletivo 
distrital apresenta outra dinâmica de oferta e demanda. Dessa forma, é proposto que a operação do 

transporte coletivo distrital seja objeto de contrato específico do município.

PLANO DE MELHORIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO: 

Propõe-se que a Linha Três Barras seja ob-

jeto 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.
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TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
A Lei Federal nº 12.587 de 2012 instituiu as diretrizes da Política de Mobilidade Ur-

bana 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. A seguir são apresentadas as ações 

propostas para este modal. 

Regulamentar o transporte 
de trabalhadores.

Implementar um ponto de táxi 
na rua Adolfo Bading e outro na 
rua Francisco de Paula Pereira, 
considerando a criação do 
Parque Urbano do Água Verde.

Estender benefício de isenção do pagamento de 
tarifa do estacionamento rotativo previsto no Decreto 
066/2019 aos motoristas que efetuam o transporte 
público individual. 

Mapear vagas destinadas a portadores de 
necessidade especiais, para haver o devido controle 
de quantidade e localização destas. 

E Pontos propostos

Mototáxi

Táxi

Regulamentar a atividade 
dos motoristas de aplicati-
vo.

Implementar ponto 
junto ao Parque Ur-
bano do Água Verde 
e realizar levantamento 
indicando se as vagas 
para o parque serão re-
sultado da alocação de 
pontos já existentes ou 
da criação de novos.

AÇÕES DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL:
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Considerando os resultados apresentados no diagnóstico, que in-

dicam a inadequação do sistema voltado à caminhabilidade no 

município, foi desenvolvida a legislação pertinente a ser aplicada, 

bem como as propostas de melhoria, objetivando incrementar o uso 

deste modal. As propostas consideram as mesmas questões levan-

tadas no diagnóstico, que resultaram em uma avaliação aquém da 

desejada para o município.  Portanto, as proposições visam solucio-

nar as problemáticas identificadas nos tema relacionados ao índice 

utilizado: Calçada; Travessia; Atração; Ambiente; e Segurança.

SISTEMA PARA 
PEDESTRES

Hierarquia 
Viária

Dimensão 
total Da Via

largura mínima 
total Da calçaDa

largura mínima Da 
faixa De serViço

largura mínima Da 
faixa liVre

largura mínima Da 
faixa De acesso

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

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

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

Central 20m 3,0m 0,7m 2,3m
Calçadas com 
largura >3,2m

Arterial s/ ciclovia 20m 2,5m 1,5m 2,0m livre

Arterial c/ ciclovia 20m 2,2m 0,7m 1,5m livre

Coletora s/ ciclovia 20m 5,2m 1,5m 2,5m 1,2m

Coletora c/ ciclovia 20m 4,0m 1,5m 2,5m livre

Coletora s/ ciclovia 15m 3,0m 1,5m 1,5m livre

Coletora c/ ciclovia 15m 2,2m 0,7m 1,5m livre

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

Local 15m 3,2m 1,5m 1,7m livre

CATEGORIA: CALÇADA
No que diz respeito à categoria Calçadas foram consideradas di-

mensões, setorização do passeio (faixa de serviço, faixa livre e fai-

xa de acesso), qualidade da pavimentação, piso tátil e presença 

de obstáculos. 

FAIXA DE
 SERVIÇO FAIXA DE ACESSO

URBTECTM, 2020

FAIXA LIVRE

CATEGORIA:
SEGURANÇA

Uma das propostas relacionadas 

à categoria Segurança diz res-

peito à correta implementação 

de pontos de ônibus nas calça-

das, definindo larguras mínimas, 

conforme as figuras a seguir.  

70
12

0
15

0

URBTECTM,2019

70
20

0

*medidas em Cm

Foram propostas adaptações à legislação municipal, como por exemplo, a revisão da Lei nº 5.954/2016, de 

modo que os parâmetros para o dimensionamento mínimo das calçadas sejam estabelecidos de acordo com 

a hierarquia viária.

Proposta de Adaptação da Lei Municipal nº 5.954/2016
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URBTECTM,2020

CATEGORIA: ATRAÇÃO

Para expansão de áreas de convívio e 

locação de mobiliário em áreas urba-

nas consolidadas, é proposta a regu-

lamentação do parklet. Este, trata-se 

de uma estrutura com uma plataforma 

sobre a área antes ocupada por veí-

culos na via pública, equipada com 

bancos, floreiras, mesas, cadeiras e 

guarda-sóis. Esse recurso poderá ser 

implantado por comerciantes median-

te aprovação com empreendimentos 

nas vias centrais e eixos de desenvol-

vimento urbano, em vias com veloci-

dade de até 40km/h.

CATEGORIA: TRAVESSIA
É proposta a melhoria das travessias nos trechos com 

avaliações ruim e péssima nessa categoria, priorizan-

do aqueles que apresentaram piores notas na avalia-

ção. Em virtude da espacialização dos trechos com 

piores avaliações, a solução mais adequada é a ado-

ção de padrões que possam ser aplicados em qual-

quer parte da cidade, com a mesma eficiência. Esses 

padrões podem variar entre faixas elevadas, pontos 

de estrangulamento, desvios das faixas de rodagem, 

extensões da calçada, entre outros.

Os trechos com as piores avaliações foram:

 Rua Duque de Caxias, entre Rua Angelo Alberti e Rua 
Lourenço Wrublevski 

 Rua Roberto Elke 
 Rua Coronel Albuquerque 
 Rua José Boiteux 
 Rua Bernardo Olsen 
 Rua Caetano Costa, entre Rua João da Cruz Kreiling e 

Rua 12 de Setembro 
 Rua Nazir Cordeiro, entre Av. dos Expedicionários e Rua 

Alinor Vieira Corte 
 Av. dos Expedicionarios, entre Rua Julio Budant Neto e 

Rua Nazir Cordeiro 
 Rua Barão do Rio Branco, entre Rua Francisco de Paula 

Pereira e Rua Duque de Caxias

CATEGORIA: AMBIENTE
Em virtude das condições naturais 

de alagamento em Canoinhas, são 

necessárias ações de prevenção e 

de mitigação. Propõe-se, portanto, a 

implementação de faixas de serviços 

permeáveis quando possível, com lar-

gura mínima de 70 cm, podendo che-

gar a 150 cm em vias com calçamen-

tos mais generosos. 

Além de qualificar a paisagem urba-

na, a faixa de serviço pode funcionar 

como ‘jardim de chuva’, facilitando a 

infiltração da água da chuva e redu-

zindo o volume da água que entra na 

rede pluvial em picos de chuvas.

URBTECTM,2020

Jardim de 
Chuva

Parklet
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VIAS CENTRAIS E EIXOS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
Canoinhas é conhecida em sua zona de influência por concentrar grande 

número de comércio e serviços. Estas atividades atraem visitantes das ci-

dades vizinhas e compõem a dinâmica econômica local. O principal núcleo 

comercial está localizado na área central da cidade. 

Tendo por objetivo qualificar os espaços para pedestres e fortalecer os es-

paços de lazer na cidade, propõe-se a revitalização das vias centrais e 

adequação do calçamento das vias eixos. As intervenções propostas têm 

impacto direto na paisagem urbana, podendo contribuir também para atra-

ção de mais investimentos nas atividades de serviços e comércios em Ca-

noinhas, gerando trabalho e receita ao município. As vias de intervenção 

centrais, bem como alguns dos parâmetros propostos, são descritos na 

tabela a seguir. 

URBTECTM,2019

URBTECTM,2019

FAIXA
LIVRE 

MÍNIMA (m)

LARGURA 
MÍNIMA 

TOTAL DA 
CALÇADA (m)

FAIXA
 MÍNIMA DE 

SERVIÇO (m)

DIMENSÃO 
TOTAL DA 

VIA (m)
VIA CENTRAL

COMPARATIVO CALÇADAS

FAIXA 
DE 

ACESSO (m)

20 4,1 0,7 2,5 0,9

20 3,1 0,7 2,4 livre

20 3,8 0,7 2,5 0,6

20 4,3 0,7 2,5 1,1

20 3,2 0,7 2,5 1,5 máx.

20 3,1 0,7 2,4 livre

20 4 0,7 2,5 0,8

20 3,8 0,7 2,5 0,6

20 3,9 0,7 2,5 0,6

R. FRANCISCO DE PAULA PEREIRA 
- PRAÇA OSWALDO DE OLIVEIRA

R. FRANCISCO DE PAULA PEREIRA

R. VIDAL RAMOS

R. MAJOR VIEIRA

R. EUGÊNIO DE SOUZA

R. GETÚLIO VARGAS

R. FELIPE SCHMIDT

R. CAETANO COSTA

R. BARÃO DO RIO BRANCO

SISTEMA PARA PEDESTRES
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CRUZAMENTO RUA FRANCISCO DE PAULA PEREIRA COM RUA ANTÔNIO BURGARDT
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CENTRO HISTÓRICO MARCÍLIO DIAS

O distrito de Marcílio Dias contém edificações de importância históri-

ca, tal como o Conjunto Ferroviário de Marcílio Dias - tombado como 

Patrimônio Cultural Ferroviário do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan). Em virtude da relevância histórica e do po-

tencial turístico da região, é proposto um circuito de vias com traçado 

específico para o local. 

Devido à estreita dimensão das vias locais, propõe-se 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. 

SISTEMA PARA PEDESTRES

URBTECTM,2019
STREETMIX, ADAPTADO POR URBTECTM,2019
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RUA JOÃO LADER
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SINALIZAÇÃO

É prevista a adequação da si-
nalização da infraestrutura ci-
cloviária existente. Os sinais de 
trânsito podem ser: verticais; 
horizontais; dispositivos de si-
nalização auxiliar; luminosos; 
sonoros; gestos do agente de 
trânsito e do condutor. Cada 
uma das sinalizações possui 
critérios distintos para sua ins-
talação, sendo apontadas em 
Relatório Técnico.

ILUMINAÇÃO

Visando ampliar a segurança 
na circulação com bicicletas, é 
proposta a implementação de 
iluminação pública ao longo da 
extensão das infraestruturas. 
Recomenda-se a colocação de 
hastes metálicas nos postes da 
rede elétrica, em posição infe-
rior ao normal utilizado na ilumi-
nação de toda a via, com altura 
entre 2,60 m e 3,20 m.

SISTEMA CICLOVIÁRIO

Para promover a integração da 
bicicleta com os demais modais, 
é proposta a instalação de equi-
pamentos de apoio ao ciclista, 
como espaços para a guarda em 
segurança da bicicleta, banhei-
ros, bebedouros e outros ele-
mentos que gerem atratividade. 
No caso dos paraciclos, sua lo-
calização está descrita no mapa 
a seguir. 

RAMPAS

Em relação às rampas, 
recomenda-se que incli-
nações superiores a 6% 
sejam evitadas. Caso 
não seja possível, suge-
re-se a ampliar a largura 
da estrutura cicloviária.

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

crementado em Canoinhas. Para que isso seja possível, além de providenciar 

a conexão do sistema existente, são necessárias ações que tornem o quadro 

resultante mais atrativo à população local. 

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

derados para infraestruturas cicloviárias, tais como cruzamentos, sinalização, 

iluminação, pavimentação e equipamentos de apoio.

CRUZAMENTOS

Tendo por objetivo ampliar a segurança 

dos ciclistas e pedestres, bem como 

promover a harmonia entre os modais 

que circulam por Canoinhas, é propos-

ta a adequação dos cruzamentos entre 

vias com infraestrutura cicloviária. A se-

guir são fornecidas diretrizes para ade-

quação dos cruzamentos conforme a 

tipologia de infraestrutura instalada:

CRUZAMENTO EM CICLOFAIXA

 ■ Deve ocorrer junto à faixa de pedestre, 
através de rampas e de sinalização 
vertical e horizontal;

 ■ A travessia de bicicletas deve ser para-
lela aos pedestres;

 ■ Quando houver paradas de ônibus, em 
vias de alto tráfego,  deve ser criada 
uma ciclovia que contorne a parada de 
ônibus.

CRUZAMENTO EM CICLOVIA

 ■ Deve ser devidamente sinalizado, sendo 
instalado um semáforo de bicicleta próxi-
mo ao cruzamento; 

 ■ Deve ser sinalizada horizontalmente com 
a continuação da ciclofaixa, para que 
o condutor do veículo automotor saiba 
onde será a passagem do ciclista; 

 ■ Quando houver paradas de ônibus, o 
compartilhamento pode ocorrer se o trá-
fego de veículos coletivos for baixo. 

A adequada pavimentação da malha ci-
cloviária garante segurança e conforto 
aos ciclistas. De acordo com o “Caderno 
de Referência para elaboração de Plano 
de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades”, 
elaborado pelo Ministério das Cidades 
em 2007, 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”.

PAVIMENTAÇÃOEQUIPAMENTOS 
DE APOIO
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PROPOSTA DE 
REDE CICLOVIÁRIA

A proposta do sistema cicloviário de Canoinhas tem 

como objetivo dar suporte ao deslocamento dos ci-

clistas de forma segura e convidativa, promovendo 

este modo de transporte para atividades cotidianas 

como trabalho e estudo, além das práticas de lazer. 

Para a elaboração da proposta foram adotados cri-

térios como a otimização da rede cicloviária existen-

te, hierarquia viária, inclinação das vias, identifica-

ção das maiores demandas através da análise do 

uso do solo atual e a localização dos equipamentos 

públicos de educação, saúde, assistência social e 

lazer. 

A partir destas análises cruzadas é proposta a ex-

pansão da malha cicloviária e locação de paraci-

clos. A malha cicloviária atual de Canoinhas é de 

aproximadamente 13 km de extensão, a proposta 

do Plano é a ampliação de ciclovias, ciclofaixas e 

ciclorrotas urbanas e ciclorrotas rurais.

CICLOVIAS E CICLOFAIXAS 

CICLOROTAS URBANAS

CICLOROTAS RURAIS

TOTAL

84,6

6

64,9

155,5

MALHA CICLOVIÁRIA PROPOSTA EXTENSÃO km

Paraciclos

Malha Cicloviária existente

Proposta Cicloviária
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      Av. Expedicionários
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     Proposta para Av. Expedicionários e Parque Urbano do Água Verde

URBTECTM,2019
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‘

04 MINUTAS 
DE LEI

Após a consolidação das diretrizes e propostas 

para a mobilidade de Canoinhas, foram 

elaboradas e revisadas as minutas de lei 

pertinentes à temática. Uma vez aprovadas, as 

minutas de lei irão viabilizar a aplicação do Plano. 

Tratando-se do primeiro plano de mobilidade 

de Canoinhas, a maior parte das minutas de lei 

foram produzidas no âmbito de elaboração do 

Plano, sendo que apenas a Lei do sistema viário 

básico já existia no município. Dessa forma, foram 

estabelecidas legislações sobre as diretrizes e 

os princípios que devem nortear a mobilidade 

no município, sobre a hierarquia e organização 

do sistema viário, sobre a regulamentação do 

transporte individual e dos parklets.

URBTECTM, 2019
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MINUTAS DE LEI

A Lei do Sistema Viário Básico dispõe 
sobre a hierarquia e organização do 
sistema viário local.  A Lei foi revisada e 
atualizada, incluindo em seu conteúdo os 
preceitos estabelecidos pela Lei n° 10.098/ 
2000, como Lei da Acessibilidade e Lei 
Federal 12.587/12, que instituiu a Política da 
Mobilidade Urbana.

LEI DO PLANO DE 
MOBILIDADE

LEI DO SISTEMA 
VIÁRIO

DECRETO QUE 
REGULAMENTA 
SISTEMA DE 
COMPARTILHAMENTO 
DE VEÍCULOS

DECRETO QUE 
REGULAMENTA PARKLET

LEI QUE 
REGULAMENTA 
INSTALAÇÃO E 
USO DE PARKLET

Tem por finalidade assegurar o 
direito de ir e vir a toda população, 
garantindo os deslocamentos de 
pessoas e cargas no seu território 
e o escoamento da produção urbana 
e rural com a melhor relação custo-
benefício social e ambiental.

SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DO 
PLANMOB

Integra o conteúdo da Lei do Plano de 
Mobilidade, estabelecendo as diretri-
zes para o acompanhamento e mo-
nitoramento de sua implementação, 
avaliação e revisão periódica, com o 
intuito de efetivar os objetivos espe-
cíficos, as diretrizes e programas es-
tratégicos por ele instituídos.

Considerando as novas tendências, como a 
crescente utilização de aplicativos de carona, 
foi elaborada minuta de lei que dispõe sobre 
o sistema de transporte privado individual a 
partir de compartilhamento de veículos. 

Regulamenta e dispõe sobre a instalação 
e o uso de extensão temporária de Pas-
seio Público denominada Parklet.

Regulamenta a legislação que dispõe 
sobre a instalação e o uso de extensão 
temporária de passeio público, denomina-
da parklet, e dá outras providências.

A legislação urbanística, em geral, deve observar 

a necessidade de estabelecer limites às atividades 

e ações humanas no espaço da cidade, com o ob-

jetivo de se preservar ou recuperar a qualidade de 

vida urbana. Isso também se reflete nas questões 

de mobilidade dentro de um município.

As minutas de lei relativas à mobilidade devem 

estar em conformidade com os preceitos esta-

belecidos no Plano Diretor e considerar os fato-

res políticos, econômicos, financeiros, culturais, 

ambientais, institucionais, sociais e territoriais do 

município. Dessa forma, as legislações podem 

transcender seu papel enquanto documentos ad-

ministrativos, para atuarem enquanto instrumentos 

de ordenamento e de desenvolvimento da mobili-

dade local. O arcabouço legal constitui-se pelas 

leis indicadas e brevemente resumidas a seguir.
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MINUTAS DE LEI E DECRETOS REVISADA NOVA
MINUTA

NOVO
DECRETO

Lei do Plano de Mobilidade

Lei do Sistema Viário

=1
LEIS

REVISADAS

+ 2
NOVAS MINUTAS 

DE LEI

+ 2
NOVAS MINUTAS 

DE DECRETO

5
TOTAL

Lei que regulamenta a Instalação e o Uso de Parklet

Decreto que regulamenta parklet

decreto que regulamenta o Sistema de Transporte Individual a 
partir do Compartilhamento de Veículos
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05 PLANO DE AÇÃO
E RESUMO 

EXECUTIVO

A presente etapa teve como objetivo apresen-

tar e indicar projetos e ações prioritárias para 

o município. As ações foram elaboradas tendo 

como base todas as etapas desenvolvidas do 

plano e foram estruturadas a partir de temas, 

indicando prazos, responsáveis e estimativas 

de custo. 

Além disso, são apresentados indicadores de 

monitoramento para viabilizar análises de efetivi-

dade das propostas e possíveis adaptações no 

período máximo de 10 anos. 

Apresenta-se ainda o Sistema de Planejamento 

e Gestão e Sistema de indicadores de monito-

ramento do Plano Municipal de Mobilidade para 

Canoinhas, ambos necessários para efetivação 

das propostas consolidadas durante este Plano.
URBTECTM, 2019
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PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS

O Plano de Ação indica as ações e projetos prio-

ritários para a implementação do Plano de Mobi-

lidade, propondo estratégias concretas para sua 

efetivação e possíveis adaptações necessárias 

durante o período de 10 anos, prazo máximo 

previsto para implantação das ações.

 

O Plano de Ação e Investimentos deve estar 

integrado ao orçamento municipal, sendo ne-

cessário ser levado em consideração durante a 

elaboração do Plano Plurianual (PPA), nas Leis 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento 

anual (LOA), dando, assim, meios para a efetiva-

ção do PlanMob. 

As ações foram agrupadas em tabelas, de acor-

do com a temática de cada eixo trabalhado des-

de o Relatório Técnico de Diretrizes e Propostas, 

são eles: Sistema para Pedestres, Sistema Ciclo-

viário, Transporte Público e Sistema Viário. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS: 

Ações que têm por objetivo final o cumprimento das 

diretrizes.

INDICADORES DE MONITORAMENTO: 

Relacionam-se ao acompanhamento contínuo da 

implementação das ações do Plano de Mobilida-

de pelos gestores municipais. Estes indicadores 

devem ser atualizados periodicamente e prover 

informações concisas, que possibilitem a tomada 

de decisão no horizonte temporal de implemen-

tação do Plano. Ou seja, devem ser atualizados e 

apresentados de maneira a facilitar a apropriação 

pelos gestores acerca da informação produzida, 

tornando viáveis possíveis correções das ações 

ao longo de sua execução (re-planejamento).

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:  

Têm por objetivo fornecer informações mais aprofun-

dadas acerca do processo de implementação e dos 

resultados obtidos por meio de determinada ação. A 

atualização dos indicadores de avaliação deve ob-

servar a etapa do ciclo em que a implementação da 

ação se encontra. Estes indicadores devem prover 

subsídio aos gestores para avaliar os resultados e 

impactos de determinada ação e para desenvolver 

soluções para o seu aperfeiçoamento, se necessário.

GRAU DE PRIORIDADE:  

Refere-se à pertinência de determinada ação – 

se comparada às demais -  para o  atingimento 

da diretriz especificada, sendo classificada em: 

baixa, média e alta. A classificação tem por ob-

jetivo orientar os esforços da administração muni-

cipal no cumprimento das diretrizes do PlanMob.

PRAZOS: 

Os prazos para execução de referida ação, sendo 

classificados em: curto prazo – até 2 anos; médio 

prazo – de 3 a 6 anos; longo prazo – até 10 anos. 

Há ainda ações que devem ser iniciadas em de-

terminado prazo, mas mantidas ao longo do tem-

po para o atingimento das diretrizes proposta, sen-

do seu prazo categorizado como “permanente”. 

CUSTOS ESTIMADOS: 

Estimativa dos investimentos necessários para 

execução de determinada ação, que devem ser 

indicados em valores correntes, quando necessá-

rio;

AGENTES RESPONSÁVEIS: 

O estabelecimento de agentes a partir da estrutura 

administrativa responsável pela execução e 

implementação de determinada ação. 

O detalhamento das diretrizes por temática se deu por meio da especificação de ações estratégicas, que 

considera:   
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ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS

 

Mobilidade
Considerar na elabo-
ração do Plano Pluria-
nual (PPA) e nas leis 
de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e Or-
çamento anual (LOA) 

Prioridade 
com relação 
às demandas 
apontadas no 
diagnóstico

Baixa / Média /
Alta

$$$As ações irão con-
cretizar as diretrizes x x x x x x x x x x x x x x x

TEMA:__________________

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO

AÇÕES
INDICADORES DE

 MONITORAMENTO PRIORIDADE
PRAZO 

EXECUÇÃO
CUSTO 

ESTIMADO R$
AGENTES 

RESPONSÁVEIS

ODS RELACIONADO
AGENDA ONU 2030

DIRETRIZ __________________

3

EIXO TEMÁTICO

Parâmetros de análise acerca do proces-
so de implementação e dos resultados 
obtidos por uma determinada diretriz.

Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável definidos pela ONU, servem 
como guia para o desenvolvimento 
das cidades.

Para sintetizar o conteúdo neste caderno, elaborou-se  um resumo das ações 
considerando-se Eixo, ODS, Ações, Prioridade de execução, Prazo e Custo 
estimado conforme apresentado a seguir.

O conteúdo completo do Plano da Ação e Investimentos pode ser consultado no 
Relatório Técnico 08 do Plano de Mobilidade de Canoinhas.

Curto / Médio / 
Longo / Permanente
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SISTEMA VIÁRIO

$
MENOR 
CUSTO

ODS 
RELACIO-
NADO  

IMPLANTAR  
BINÁRIO 

ENTRE A R. 
ALFREDO MAIER 
E R. FREDERICO 

KOLLHER

REORGANIZAR 
SISTEMA VIÁRIO 

A PARTIR DE 
INTERVENÇÕES 

OPERACIONAIS E 
ESTRUTURAIS

IMPLANTAR 
BINÁRIO ENTRE AS 
RUAS EUGÊNIO DE 
SOUZA E GETÚLIO 

VARGAS

ALTERAR
CRUZAMENTO 

ENTRE R. EUGÊNIO 
DE SOUZA, 

 R. TRÊS DE MAIO E 
ROBERTO ELKE

IMPLANTAR 
ROTATÓRIA 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R. ROBERTO 

ELKE E R. RUI 
BARBOSA 

IMPLANTAR 
SEMÁFORO 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R. VIDAL 

RAMOS E R. 
EUGÊNIO DE 

SOUZA

IMPLANTAR 
SEMÁFORO 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R. BARÃO DO 

RIO BRANCO E R. 
VIDAL RAMOS

IMPLANTAR 
SEMÁFORO 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R. FREI 

MENANDRO KAMPS 
E R. BARÃO DO 

RIO BRANCO

IMPLANTAR  
SEMÁFORO 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R. CAETANO 

COSTA E R. SÃO 
JOSÉ

IMPLANTAR 
ROTATÓRIA 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R.  FCO. DE 
PAULA PEREIRA E 

R. EUGÊNIO DE 
SOUZA

IMPLANTAR  
ROTATÓRIA 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE AV. SEN.

IVO D’AQUINO E R. 
HENRIQUE

SOURG

IMPLANTAR  
ROTATÓRIA 

NA INTERSEÇÃO 
ENTRE R. SÃO 

JOSÉ E R. PAULO 
RITZMAN
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$$$$
MAIOR
CUSTO

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

IMPLAN-
TAR ANEL 

VIÁRIO NA AV. 
FCO. BUENO 
ATÉ BR 280

IMPLANTAR  
VIADUTO NO 

CRUZAMENTO 
ENTRE BR 280 

E SC 477 E 
MARGINAIS

FECHAMENTO 
DE VIAS DE 

TRANSPOSIÇÃO 
SOBRE A BR 280 

SEM SINALIZAÇÃO 
ADEQUADA

IMPLANTAR 
INTERVENÇÕES NA 
TRANSPOSIÇÃO DA 

BR 280

ELABORAR E 
APROVAR LEI DO 

SISTEMA VIÁRIO NO 
MUNICÍPIO

REALIZAR 
PROGRAMA 

DE VIABILIDADE 
ECONÔMICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS URBANAS

REALIZAR 
MANUTENÇÃO 

VIÁRIA DAS 
ESTRADAS 

RURAIS

CONSTRUÇÃO DE 
PONTE SOBRE O 

RIO CANOINHAS NA 
CONTINUAÇÃO DA AV. 

EXPEDICIONÁRIOS 
PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE
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TRANSPORTE PÚBLICO + TRANSP. HIDROVIÁRIO

$
MENOR 
CUSTO

CRIAR 
SISTEMA 

DE INFOS. AO 
USUÁRIO POR 
APP OU SITE

ODS 
RELACIO-
NADO  

PADRONIZAR 
MOBILIÁRIO 

DOS PONTOS E 
INSERIR INFOS. 

SOBRE AS 
LINHAS

REALIZAR 
CONCORRÊNCIA 

DE SERVIÇO 
TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL

INSTALAR SISTEMA 
DE GPS NOS 

VEÍCULOS DA FROTA

ESTUDO TÉCNICO 
DE VIABILIDADE 

PARA NOVA 
CONCESSÃO DE 

TRANSPORTE

CRIAR 
SISTEMA 
ÚNICO DE 

DADOS

SIMPLIFICAR 
ITINERÁRIOS PARA 
DIMINUIR TEMPO DE 

ESPERA

PROJETO E 
REFORMA DA 
RODOVIÁRIA
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$$$$
MAIOR
CUSTO

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

FISCALIZAR 
SERVIÇO DE 

TRANSPORTE 
PRESTADO

IMPLANTAR MINI 
TERMINAL JUNTO 
A PRAÇA LAURO 

MÜLLER

ADAPTAR FROTA 
PARA PESSOAS 

COM MOBILIDADE 
REDUZIDA

IMPLANTAR 
BILHETAGEM 
ELETRÔNICAREAVALIAR 

O CONTRATO 
DA EMPRESA DA 

TRAVESSIA PAULA 
PEREIRA-SÃO 

MATEUS

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE
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SISTEMA DE PEDESTRES + SISTEMA CICLOVIÁRIO

$
MENOR 
CUSTO

INSTALAR 
MOBILIÁRIO 

URBANO

ODS 
RELACIO-
NADO  

MELHORAR  
CALÇADAS 
DO CENTRO 

HISTÓRICO DE 
MARCÍLIO DIAS 

MELHORAR E 
ADEQUAR AS 

CALÇADAS DAS 
VIAS DO EIXO 1

MELHORAR E 
ADEQUAR AS 

CALÇADAS DAS 
VIAS DO EIXO 2

MELHORAR E 
ADEQUAR AS 

CALÇADAS DAS 
VIAS DO EIXO 3

MELHORAR  
E ADEQUAR 

AS CALÇADAS 
DAS VIAS DO 

EIXO 4

INSTALAR 
SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA ADEQUADA 
AOS CICLISTAS

INSTALAR 
PARACICLOS 

NOS 
EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS E AO 
LONGO DA REDE 

CICLOVIÁRIA
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$$$$
MAIOR
CUSTO

AÇÕES SEM CUSTO 
ESTIMADO

FISCALIZAR NO-
VAS CALÇADAS E 

CALÇAMENTOS EXIS-
TENTES, GARANTINDO 
ACESSIBILIDADE E O 

ATENDIMENTO DA 
LEGISLAÇÃO

PRIORIDADE

ALTA

MÉDIA

BAIXA

PRAZO

LONGO

MÉDIO

CURTO

PERMANENTE

ELABORAR 
ESTUDOS PARA IM-

PLANTAÇÃO DE  ME-
CANISMOS QUE FACI-

LITEM A TRAVESSIA DE 
PEDESTRES EM TRE-

CHOS DA BR 280 E 
SC 120

REALIZAR O 
MELHORAMENTO 

DE CALÇADAS DAS 
VIAS CENTRAIS

REALIZAR 
MELHORIAS 

NAS TRAVESSIAS 
E CALÇADAS COM 
AVALIAÇÃO RUIM 

OU PÉSSIMA

IMPLAN-
TAR ROTAS 

TURÍSTICAS DAS 
CAPELAS E DO 
SALTO D’ ÁGUA 

VERDE

PROMOVER 
CAMPANHAS 
DE INCENTIVO 

AO USO DE 
BICICLETAS 

PROMOVER 
EXTENSÃO DE 

APROX. 84 KM DA 
REDE CICLOVIÁRIA 

URBANA
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SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O Plano de Mobilidade Urbana proposto para o Mu-

nicípio de Canoinhas estabelece as diretrizes para 

o acompanhamento e monitoramento de sua im-

plementação, avaliação e revisão periódica, com 

o intuito de efetivar os objetivos específicos, as 

diretrizes e programas estratégicos por ele ins-

tituídos.

O Plano atende às disposições das Leis Federais nº 

10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade) e nº 12.587 de 

2012 (Lei da Mobilidade Urbana), constituindo-se 

em um importante instrumento legal para o plane-

jamento de ações públicas no campo da mobili-

dade urbana, visando atender as necessidades 

da população e do desenvolvimento urbano.

É fundamental que o município se reestruture 

do ponto de vista interno e funcional para que 

possam ser implementadas as propostas de curto 

e médio prazo para atender as demandas cres-

centes de mobilidade de Canoinhas, de tal forma 

que a infraestrutura e os serviços disponíveis não 

venham a ser um obstáculo ao seu próprio desen-

volvimento urbano, social e econômico.

A adequação da infraes-
trutura às necessidades 
de circulação de pesso-
as a pé e por bicicleta, 
elevando estas formas 
de deslocamento a uma 
importância que hoje é 
dada às formas motori-
zadas;

A promoção do transpor-
te coletivo como forma 
preferencial de desloca-
mentos motorizados na 
cidade;

A ampliação do sistema 
viário, e sua melhor ar-
ticulação, como integra-
dor e distribuidor dos 
fluxos de viagem.

3

2

1

Em linhas gerais para atendimento do 
PlanMob, três elementos são considera-
dos estratégicos:

O Plano estabelece a necessidade de Canoinhas 

contar com novas tecnologias de transporte co-

letivo. Para isso, estudos e projetos neste sentido 

devem ser iniciados desde já, de modo que em  

10 anos, quando as soluções propostas já não se-

jam suficientes, o município já tenha encaminhado 

as providências para dispor de novas alternati-

vas de transporte, não excludentes àquelas já im-

plantadas.

Para que se possa atingir os objetivos estabeleci-

dos no Plano de Mobilidade Urbana o Município de 

Canoinhas deve reestruturar e realizar o aproveita-

mento da estrutura existente no DETRACAN criada 

pela Lei Municipal nº 4.2010/2007.

A gestão pública da mobilidade urbana estabele-

cida pelo PlanMob engloba mais que o transporte 

público e o trânsito: contempla o planejamento, a 

execução, o acompanhamento e coordenação da 

participação social em todo o processo, por isso 

se faz necessária alteração legislativa e estrutural 

do DETRACAN para que se efetive como órgão 

gestor do processo de execução continuada dos 

instrumentos relativos à mobilidade.

O DETRACAN deve ser responsável pelo levanta-

mento dos indicadores de planejamento e gestão 

do Plano de Mobilidade.
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SISTEMA DE INDICADORES E MONITORAMENTO
A partir da necessidade de monitorar e avaliar a im-

plementação da Política Municipal de Mobilidade Ur-

bana instituída pelo PlanMob Canoinhas foram defi-

nidos indicadores. Estes têm como base o Índice de 

Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) e enquanto 

os critérios para definição do score normalizador, e 

seus respectivos pesos redistribuídos estão funda-

mentados nas diretrizes e nos objetivos estabeleci-

dos.

De maneira geral, o IMUS é formado por nove “domí-

nios”, que representam enfoques mais abrangentes 

em relação ao conceito de mobilidade sustentável 

(COSTA, 2008). A seguir apresenta-se esses domí-

nios com alguns dos indicadores adotados para o 

município de Canoinhas.

Os indicadores apresentados buscam auxiliar o Mu-
nicípio de Canoinhas na tarefa de monitoramento, 
avaliação e gestão do Plano de Mobilidade Urbana, 
de forma que sua implantação tenha resultados efeti-
vos na vida dos cidadãos.

Destaca-se que o monitoramento exige sistema de 
informações integrado a outras bases de dados do 
Município para viabilizar a coleta e a extração de re-
latórios analíticos atualizados como instrumentos 
de planejamento e gestão da Política de Mobilidade 
Urbana.

ACESSIBILIDADE

Tem por finalidade garantir a acessibilidade ao trans-
porte público, transporte público para pesso-
as com necessidades especiais, despesas com 
transporte, acessibilidade aos espaços abertos, va-
gas de estacionamento acessíveis, acessibilidade 
a edifícios públicos e acessibilidade aos serviços 
essenciais.

ASPECTOS AMBIENTAIS

Estudos de Impacto Ambiental e de Vizinhança 
para obras de Mobilidade.

ASPECTOS SOCIAIS

Indicadores importantes neste domínio são: infor-
mação disponível ao cidadão; educação para o 
desenvolvimento sustentável; e participação na 
tomada de decisão.

ASPECTOS POLÍTICOS

Tem como critérios captação de recursos, investi-
mentos em sistemas de transporte, Política de Mo-
bilidade Urbana.

INFRAESTRUTURA

Tem como parâmetros densidade e conectivida-
de da rede viária, vias pavimentadas, vias para 
transporte coletivo.

MODOS NÃO MOTORIZADOS

Foram estabelecidos os indicadores extensão e co-
nectividade de ciclovias, vias com calçada, ações 
para redução do tráfego motorizado.

Observa-se acidentes com pedestres e ciclistas, 
acidentes de trânsito, prevenção de acidentes, 
educação para o trânsito, velocidade média do 
tráfego, índice de motorização.

TRÁFEGO E CIRCULAÇÃO 
URBANA

Estabelecem-se como critério nível de formação de 
técnicos e gestores, capacitação de técnicos e 
gestores, transparência e responsabilidade, vazios 
urbanos, crescimento urbano, ocupações irregula-
res, efetivação e continuidade de ações, parques 
e áreas verdes, equipamentos urbanos (escolas e 
postos de saúde), cumprimento da legislação ur-
banística.

PLANEJAMENTO INTEGRADO

Tem como indicadores extensão da rede do trans-
porte público, frequência de atendimento do trans-
porte público, pontualidade, velocidade média do 
transporte público, idade média da frota de trans-
porte público, índice de passageiros por quilôme-
tro, passageiros transportados anualmente, satis-
fação do usuário, contratos e licitações, integração 
do transporte público, tarifas de transporte.

SISTEMA DE TRANSPORTE 
URBANO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este caderno sintetiza todo o processo de elaboração do Plano de Mobilidade de Canoi-

nhas, sendo que a íntegra do conteúdo pode ser consultada nos Relatórios Técnicos e 

de Participação. 

Em linhas gerais, o plano propõe a estruturação do sistema viário do município, visando 

promover relações harmônicas entre os modais que compõem a dinâmica da mobilida-

de de Canoinhas. Foram propostas novas ciclovias, que conectam diversas áreas de 

interesse do município, e rotas de cicloturismo, a fim de estimular o ecoturismo local. Já 

para os pedestres, buscam-se rotas alternativas e calçadas com qualidade, que promo-

vam a acessibilidade através de equipamentos e alternativas para PcD’s (pessoas com 

deficiência). Para o transporte público individual, buscou-se a devida regularização dos 

serviços. Enquanto que transporte de cargas, foi prevista uma área adequada para a 

circulação destes, sem que interfiram na qualidade dos outros meios.

O plano apresentou as ações estratégicas do Plano de Ações e Investimentos (PAI) a 

serem implementadas, devidamente relacionadas às leis orçamentárias municipais, bem 

como à adequada instrumentalização e estruturação administrativa municipal para o 

cumprimento das ações definidas, avaliando-as e monitorando-as ao longo de sua im-

plementação.

Destaca-se que o alcance das condições e possibilidades de deslocamento dos usu-

ários no espaço de forma democrática, bem como da efetividade e da qualidade dos 

trajetos para os usuários é possível somente quando as diretrizes e proposições se ma-

terializarem no território. 

Espera-se que o conteúdo aqui apresentado auxilie na sensibilização dos técnicos da 

Prefeitura Municipal e dos cidadãos canoinhenses em relação às diretrizes e proposições 

desenvolvidas ao longo desta elaboração do Planmob. É a partir do engajamento dos 

diversos setores representativos da sociedade, dos técnicos municipais e da população 

em geral que o plano transcende seu caráter legislativo e propositivo e se efetiva enquan-

to melhoria na qualidade da vida dos cidadãos.
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