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APRESENTAÇÃO
Os estudos referentes à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de
Videira/SC, objeto do Contrato de Prestação de Serviço nº 123/2017 e da Dispensa de
Licitação nº 26/2017, firmados entre o Município de Videira e a Fundação de Estudos e
Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) compreendem a execução de serviços, pesquisas,
e estudos de campo na área urbana do Município de Videira, abarcando o
levantamento e estruturação de informações, o diagnóstico, a avaliação, e a
proposição de diretrizes, metas, ações e medidas no tocante às estratégias municipais
e medidas de apoio alinhadas com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Dentre os diversos objetos deste estudo, podemos citar: a avaliação das
infraestruturas de transporte, o estudo de implantação de novas vias, o
estabelecimento de eixos de transporte, medidas de incentivo ao transporte não
motorizado e ao transporte público urbano, ações mitigadoras dos impactos negativos
do transporte de cargas, políticas de estacionamento, a análise integrada dos sistemas
de mobilidade.
O estudo está estruturado em sete partes (cada uma englobando levantamento
de dados, diagnóstico e proposições), descritas a seguir, conforme o Plano de Trabalho
do projeto:
Parte 1: Perfil da mobilidade;
Parte 2: Pedestres;
Parte 3: Bicicletas;
Parte 4: Transporte público de passageiros;
Parte 5: Transporte público individual (táxis);
Parte 6: Transporte privado (cargas e estacionamentos);
Parte 7: Circulação viária.

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

Este relatório apresenta a análise integrada do diagnóstico, o prognóstico e o
plano de ações e monitoramento que compreendem diretrizes, metas e ações
detalhadas para o município de Videira.
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1. Análise Integrada
Este capítulo pretende oferecer uma visão global do estado da mobilidade do
município. Para tal, será realizada uma análise SWOT, procedente da área de
administração. Esta análise foi criada pelos professores Kenneth Andrews e Roland
Cristensen da Harvard Business School (HUMMER; SILVEIRA, 2016). Esse método
sintetiza as seguintes variáveis:
» Strengths (Forças – os pontos fortes da cidade em cada eixo temático);
» Weaknesses (Fraquezas – as fraquezas da cidade em cada eixo temático);
» Opportunities (Oportunidades – as oportunidades para a cidade se destacar
positivamente em cada eixo temático) e;
» Threats (Ameaças – situações que podem impedir ou prejudicar o plano de
metas).

A Figura 1 apresenta um esquema ilustrativo da metodologia na análise SWOT.
Figura 1 – Análise SWOT

Forças

Fraquezas

Pontos fortes da
cidade em cada
eixo temático

As fraquezas da
cidade em cada
eixo temátivo

Oportunidades

Ameaças

As oportunidades
da cidade em
cada eixo
temático

Situações que
podem impedir
ou prejudicar o
plano de metas

Fonte: Elaboração própria.

1.1. FORÇAS
a. Sistema de circulação em bicicletas
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 Fluxos de deslocamentos a distâncias consideráveis (Pesquisa de Origem e
Destino).
b. Sistema de cargas e estacionamento
 Estacionamentos atendem às demandas no cenário atual.
c. Circulação viária
 Poucos casos de congestionamentos encontrados nas pesquisas de campo.

1.2. FRAQUEZAS
a. Sistema de circulação de pessoas a pé
 Pouca infraestrutura para o pedestre, principalmente no Bairro Amarante
(diagnosticado pela Pesquisa de Origem e Destino com maiores fluxos
internos de pedestres);
 Índice de caminhabilidade considerado suficiente. No entanto, são
apresentados índices baixos nas categorias estudadas, sendo estas as mais
afetadas: calçadas (pavimentação e largura), segurança viária (tipologia da
via e travessias) e segurança pública (iluminação e fluxos de pedestres
diurno/noturno);
 Irregularidades nas medidas de acessibilidade implantadas, principalmente
na área central da cidade;
 Falta de áreas públicas de lazer que estimulem a interação e atividade
física;
 Percursos irregulares, com calçadas descontínuas ou que apresentem
obstáculos (postes, estacionamentos irregulares, etc.) e;
 Irregularidades nos pisos táteis implantados e descontinuidade dos
mesmos.
b. Sistema de circulação de pessoas em bicicletas
 Inexistência de uma rede cicloviária no interior da cidade, existindo apenas
trechos descontínuos ao longo do Parque do Rio do Peixe e na SC-303.
c. Sistema de circulação de pessoas no transporte público coletivo
 Distribuição das linhas de maneira desigual pelo município;
 Superposição de linhas e itinerários;
 Falta de atendimento em alguns bairros da cidade: Marafon, Carelli,
Farroupilha, Aeroporto, Cibrazém e Sesi;
 Dimensionamento desiquilibrado da oferta frente à demanda em diferentes
linhas e;
 Baixo uso do cartão do STPP.
d. Sistema de pessoas no transporte público individual (táxi)
 Baixa densidade de táxi/habitantes (1táxi /10.859 hab.).
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e. Sistema de cargas e estacionamento
 Presença de estacionamentos com nível de serviço não satisfatórios e;
 O modo rodoviário é o único meio para o transporte de cargas na região.
f. Circulação viária
 Alto volume de automóveis frente aos outros modos;
 Alta concentração de fluxo viário na região central;
 Maiores índices de acidentes nas ruas Saul Brandalise e XV de Novembro –
área central;
 Sinalização deficiente em algumas interseções e;
 O transporte individual motorizado transporta poucas pessoas,
promovendo uma alta contribuição à poluição.

1.3. OPORTUNIDADES
a. Sistema de circulação de pessoas a pé
 Potencial para áreas car-free;
 Aproveitar a localização central do rio de forma a aproximar a cidade de
seus aspectos naturais, promovendo áreas agradáveis de convívio e;
 Pré-existência de projetos para espaços públicos (o Parque Linear do Rio do
Peixe), que poderiam criar um estímulo e demanda para o deslocamento a
pé.
b. Sistema de circulação de bicicletas
 Potencial para implantação de ciclovias em determinadas áreas da cidade;
 Utilização de bicicletas, nos bairros de classe de renda baixa, como um meio
acessível economicamente de locomoção;
 Concentração de polos geradores de viagens (PGVs) no centro da cidade;
 Cidade compacta, de forma a grande parte dos deslocamentos se
encontrarem na faixa de 4 km (máximo ideal para deslocamentos por
bicicleta);
 Existência de longos trechos em vias principais com declive adequado e;
 Presença de uma demanda já existente, com fluxos intensos de ciclistas em
alguns bairros específicos da cidade.
c. Sistema de circulação de pessoas no transporte público coletivo
 Implantação do novo Terminal Urbano.
d. Sistema de pessoas no transporte público individual (táxi)
 Crescimento populacional – estimular o crescimento do sistema.
e. Sistema de cargas e estacionamento
 Nova concessão de estacionamento rotativo.
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f. Circulação viária
 Reestruturação de alguns pontos do sistema viário;
 Incentivo a reestruturação do STPP a fim de torná-lo mais atrativo e
eficiente;
 Distâncias curtas de deslocamento nas regiões de maior fluxo de veículos –
incentivo aos modos ativos;
 Facilidade na identificação do principal eixo de deslocamento do município
e;
 A elaboração do plano de mobilidade no momento atual poderá contribuir
com a prevenção de possíveis problemas de circulação no futuro.

1.4. AMEAÇAS
a. Sistema de circulação de pessoas em bicicletas
•

Topografia acentuada;

•

Declividade e;

•

Vias estreitas.

b. Sistema de circulação de pessoas no transporte público coletivo
• Idade avançada da frota;
• Sazonalidade da demanda e;
• Competição com o automóvel.
c. Sistema de cargas e estacionamento
•

Ocorrência alta de nível de serviço D nos estacionamentos – com
crescimento da demanda, pode aumentar esta incidência ou passar para
níveis E ou F e;

•

Fluxo de veículos de carga concentrado na área central da cidade.

d. Circulação viária
•

Praça Nereu Ramos cercada pelas ruas com maiores fluxos de tráfego do
município;

•

Proximidade entre as interseções mais críticas constatadas no estudo de
contagem de tráfego;

•

Qualidade ambiental – intenso uso do automóvel e;

•

Uso do espaço viário urbano – intenso uso do automóvel.

e. Gestão da mobilidade
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•

Concentração de atribuições em apenas um órgão (Órgão executivo de
trânsito de Videira - ORTRAVI).
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2. Objetivo geral
O objetivo geral para a mobilidade urbana de Videira é promover a
acessibilidade universal com prioridade aos modos ativos, transporte público e
integração modal, tornando a cidade acessível e agradável.
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aumento da oferta de infraestrutura e atratividade aos modos ativos na
tentativa de proporcionar o fomento do uso dos mesmos;
2. Integração entre os modos de transporte;
3. Qualificar os deslocamentos a pé;
4. Aumento do índice de deslocamentos por bicicletas;
5. Aumento do índice de deslocamentos por transporte público coletivo e
oferta dos mesmos em todos os bairros da cidade;
6. Diminuição do índice de deslocamentos por modo individual motorizado;
7. Conduzir as políticas públicas e estratégias de desenvolvimento urbano de
forma que considerem a mobilidade urbana;
8. Priorização da gestão da demanda sobre a oferta;
9. Priorização do pedestre e do ciclista sobre o automóvel;
10. Fomentação da vivência no espaço público;
11. Aumento do índice de segurança pública das vias;
12. Garantir que mudanças nos sistemas de circulação possam contribuir com
a qualidade ambiental e com o fortalecimento do consumo energético;
13. Incentivar a instituição de sistema de informação sobre a mobilidade
sustentável com alcance em todas as regiões da cidade;
14. Reestruturação parcial do sistema viário.
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3. Prognóstico
O estudo do prognóstico da cidade de Videira/SC compreende a projeção das
viagens em cenários futuros de modo a avaliar a solicitação do sistema viário. Neste
prognóstico serão demonstradas as projeções de população e frota de veículos para
diferentes horizontes de planejamento, um estudo acerca das capacidades viárias no
município, as alocações dos fluxos diários atuais e, por fim, uma análise de cada
cenário futuro.
3.1. ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO E FROTA
O crescimento da população é definido como o aumento da quantidade de
indivíduos em uma população ao longo dos anos. Para estimar o crescimento
populacional foram considerados três horizontes: horizonte de curto prazo, com um
período de 3 anos (2019 a 2021); horizonte de médio prazo, com um período de 7 anos
(2019 a 2025); e horizonte de longo prazo, com um período de 15 anos (2019 a 2033).
Analogamente, estimou-se o crescimento da frota de automóveis e motos para o
município.
Para projeção da população e da frota da cidade de Videira utilizou-se o
conceito de Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA), que se trata do cálculo da
variação de determinada variável num certo período de tempo. Esta variação, depois,
é aplicada para períodos de tempo futuros, assumindo, portanto, que o
comportamento no período analisado anteriormente poderá se repetir no futuro. Esta
metodologia foi utilizada na estimativa da população de Videira, bem como na
projeção da taxa de motorização do município para posterior cálculo da frota futura,
conforme se demonstrará nas seções a seguir.
3.2.

COLETA DE DADOS
Os dados da estimativa da população em Videira de 2010 a 2018 (Tabela 1) e da

população do estado de Santa Catarina, para o mesmo período (Tabela 2) foram
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

FEPESE

Censo de 2010. Já a quantidade de motos e veículos em Videira de 2010 a 2018 foram
fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (DETRAN/SC)
(Tabela 3 e Tabela 4).
Tanto para os dados da população quanto para os dados dos automóveis, os
valores referentes ao ano de 2018 são relativos ao mês de setembro, nos outros anos
o mês de referência é dezembro. A última coluna das tabelas citadas corresponde a
variação do crescimento anual.
Tabela 1 - Estimativa da população de Videira/SC do Censo do IBGE 2010
ANO

POPULAÇÃO
(CENSO IBGE 2010)

VARIAÇÃO
(%)

2010

47188

-

2011

47618

0,91

2012

48064

0,94

2013

49768

3,55

2014

50349

1,17

2015

50926

1,15

2016

51499

1,13

2017

52066

1,10

52510

0,85

2018

Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2018).

Tabela 2 - Estimativa da população de Santa Catarina do Censo do IBGE 2010
ANO

POPULAÇÃO
(CENSO IBGE 2010)

VARIAÇÃO
(%)

2010

6353055

-

2011

6441468

1,39

2012

6530943

1,39

2013

6620186

1,37

2014

6710154

1,36

2015

6802306

1,37

2016

6894058

1,35

2017

6984749

1,32

2018

7075494

1,30

Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2018).
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Tabela 3 – Número de automóveis em Videira/SC
ANO

AUTOMÓVEIS

VARIAÇÃO (%)

2010

16062

-

2011

17242

7,35

2012

18468

7,11

2013

19395

5,02

2014

20233

4,32

2015

20716

2,39

2016

21296

2,80

2017

21967

3,15

2018

22661

3,16

Fonte: Elaboração própria.
Dados: DETRAN/SC (2018).

Tabela 4 - Número de motos em Videira/SC
ANO

MOTOS

VARIAÇÃO (%)

2010

4949

-

2011

5213

5,33

2012

5438

4,32

2013

5650

3,90

2014

5783

2,35

2015

5909

2,18

2016

6015

1,79

2017

6110

1,58

6237

2,08

2018

Fonte: Elaboração própria.
Dados: DETRAN/SC (2018).

3.3.

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL
A Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) tem como principal função

mostrar o ritmo do crescimento percentual da variável analisada num período
determinado. No estudo feito em Videira, a Taxa Geométrica de Crescimento Anual foi
obtida por meio da expressão:
𝑛

𝑇 = [( √

𝑃(𝑛−1)
) − 1] ∗ 100
𝑃(𝑛)

Onde:
T = Taxa Geométrica de Crescimento Anual;
n = Número de anos no período;
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P(n-1) = Variável no final do período;
P(n) = Variável no início do período.
Aplicando o conceito de TGCA para a população de Videira entre 2010 e 2018,
obteve-se uma variação de 1,19% ao ano (a.a.), conforme pode ser verificado no
Quadro 1.
Quadro 1 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual da população
TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL

1,19%

POPULAÇÃO

Fonte: Elaboração própria.

De maneira análoga, para permitir a comparação entre as taxas de crescimento
geométrico anual entre população, motorização e número de veículos, calculou-se a
TGCA para o montante de motos e automóveis entre 2010 e 2018 no município de
Videira, conforme se demonstra no Quadro 2.
Quadro 2 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual de veículos
TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL
AUTOMÓVEIS

3,90%

MOTOS

2,60 %

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, nesta etapa, obtiveram-se as taxas de motorização entre 2010 e 2018,
dividindo-se a frota de automóveis e motos (número de veículos) pela população
(número

de

habitantes)

obtendo-se

um

resultado

para

cada

ano

em

veículos/habitante. Por fim, o conceito de TGCA foi novamente aplicado para
determinar o crescimento da motorização no período analisado, conforme as Tabela 5
e Tabela 6.
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Tabela 5 - Taxa de motorização (automóveis/habitantes)
ANO

AUTOMÓVEIS/HABITANTES

VARIAÇÃO (%)

2010

0,340

-

2011

0,362

6,38

2012

0,384

6,12

2013

0,390

1,42

2014

0,402

3,12

2015

0,407

1,23

2016

0,414

1,66

2017

0,422

2,03

2018

0,432

2,29

TGCA

2,67%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 - Taxa de motorização (motos/habitantes)
ANO

MOTOS/HABITANTES

VARIAÇÃO (%)

2010

0,105

-

2011

0,109

4,38

2012

0,113

3,35

2013

0,114

0,34

2014

0,115

1,17

2015

0,116

1,02

2016

0,117

0,66

2017

0,117

0,47

2018

0,119

1,22

TGCA

1,39%

Fonte: Elaboração própria.

A partir das tabelas e quadros expostos anteriormente, verifica-se que a
população de Videira, no período de 2010 a 2018, cresceu 1,19% a.a., enquanto a frota
de motos aumentou 2,60% a.a. e a de automóveis teve incremento de 3,90% a.a.
Nota-se que o crescimento de motos foi, aproximadamente, duas vezes maior que o
crescimento populacional, enquanto o crescimento de automóveis foi maior que o
triplo do crescimento da população.
A taxa de motorização relativa aos automóveis teve um crescimento anual, de
2010 a 2018, igual a 2,67%, enquanto a taxa de motorização no mesmo período
referente a motos teve variação de 1,39% a.a. Esta diferença fica mais evidente na
Figura 2.
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Figura 2 - Comparação entre a taxa de motorização de automóveis e motos

Fonte: Elaboração própria.

3.4. CÁLCULO DA PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO ANUAL
A projeção do crescimento populacional e das taxas e motorização para o
período posterior foi calculada pela equação a seguir:
𝑄 = 𝑃(𝑛−1) ∗ (𝑇 + 1)
Onde:
Q = Variável projetada para o futuro;
P(n-1) = Variável no final do período;
n = Número de anos no período;
T = Taxa Geométrica de Crescimento Anual.
Aplicando este conceito para a população de Videira no horizonte de estudo de
2019 a 2033, obteve-se a projeção da população apresentada na Tabela 7.
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Tabela 7 - Projeção da população de Videira para o horizonte de 2019 a 2033
ANO

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO

2019

53135

2020

53767

2021

54407

2022

55054

2023

55710

2024

56373

2025

57043

2026

57722

2027

58409

2028

59104

2029

59807

2030

60519

2031

61239

2032

61968

2033

62706
Fonte: Elaboração própria.

Analisando os dados obtidos para a projeção no horizonte de 2019 a 2033,
nota-se que a população esperada em Videira para o ano de 2033 é de
aproximadamente 63 mil habitantes, e este crescimento da projeção também pode ser
observado na Figura 3.
Figura 3 - Projeção da população de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.
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O mesmo foi feito para a taxa de motorização de automóveis e para a taxa de
motorização de motos, os dados das projeções são apresentados, respectivamente, na
Tabela 8 e Tabela 9.
Tabela 8 - Projeção da taxa de motorização (automóveis/habitantes) de Videira para o horizonte de
2019 a 2033
ANO

PROJEÇÃO AUTOMÓVEIS/HABITANTES

2019

0,443

2020

0,455

2021

0,467

2022

0,480

2023

0,492

2024

0,505

2025

0,519

2026

0,533

2027

0,547

2028

0,562

2029

0,577

2030

0,592

2031

0,608

2032

0,624

2033

0,641
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9 - Projeção da taxa de motorização (motos/habitantes) de Videira para o horizonte de 2019 a
2033
ANO

PROJEÇÃO MOTOS/HABITANTES

2019

0,120

2020

0,122

2021

0,124

2022

0,126

2023

0,127

2024

0,129

2025

0,131

2026

0,133

2027

0,134

2028

0,136

2029

0,138

2030

0,140

2031

0,142

2032

0,144

2033

0,146
Fonte: Elaboração própria.
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Pode-se observar que a taxa de motorização para o ano de 2018 foi em torno
de 40% para automóveis e aproximadamente 12% para motos.
A taxa de motorização projetada para o ano de 2033 foi aproximadamente 60%
para automóveis, ou seja, projeta-se que haverá 60 carros no município a cada 100
habitantes. Já a taxa de motorização projetada para motos, no mesmo ano, foi
aproximadamente 15%, sendo assim, estima-se que haverá 15 motos no município a
cada 100 habitantes. O crescimento das taxas de motorização para o horizonte de
2019 a 2033 pode ser observado na Figura 4 e Figura 5.
Figura 4 - Projeção da taxa de motorização de automóveis em Videira

Fonte: Elaboração própria.

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

FEPESE

Figura 5 - Projeção da taxa de motorização de motos em Videira

Fonte: Elaboração própria.

Após a estimativa da projeção da população e das taxas de motorização, pela
TGCA, estimou-se a frota de veículos. A projeção da frota de automóveis foi obtida
multiplicando-se a projeção da taxa de motorização de automóveis pela projeção da
população para cada ano no horizonte de 2019 a 2033. Para a projeção da frota de
motos foi feito o mesmo cálculo utilizando a projeção da taxa de motorização de
motos. Os resultados são apresentados na Tabela 10 e Tabela 11.
Tabela 10 - Projeção de automóveis em Videira para o horizonte de 2019 a 2033
ANO

PROJEÇÃO DE AUTOMÓVEIS

2019

23543

2020

24459

2021

25411

2022

26400

2023

27427

2024

28495

2025

29604

2026

30756

2027

31953

2028

33196

2029

34488

2030

35831

2031

37225

2032

38674

2033

40179
Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 11 - Projeção de motos em Videira para o horizonte de 2019 a 2033
ANO

PROJEÇÃO DE MOTOS

2019

6399

2020

6565

2021

6736

2022

6910

2023

7090

2024

7274

2025

7463

2026

7657

2027

7855

2028

8059

2029

8269

2030

8483

2031

8704

2032

8930

2033

9161
Fonte: Elaboração própria.

De maneira gráfica, podem-se verificar as projeções da frota para os
automóveis e motos na Figura 6 e Figura 7.
Figura 6 - Projeção da frota de automóveis

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 7 - Projeção da frota de motos

Fonte: Elaboração própria.

Como já citado, estes valores serão utilizados na análise de cenários futuros,
assunto da próxima seção deste estudo.
3.5.

CAPACIDADE DE VIAS
O Transportation Research Board (TRB) define a capacidade de uma via em seu

Highway Capacity Manual – HCM, de 2010, como a vazão horária máxima em que
pessoas ou veículos podem razoavelmente percorrer um ponto ou uma seção
uniforme de uma pista ou estrada durante um determinado período de tempo nas
condições predominantes de pista, tráfego e controle. Em termos de veículos, a
capacidade de uma via é, geralmente, expressa em veículos por hora (veíc./h). Nesta
seção será apresentado um estudo cujo objetivo foi estimar a capacidade máxima das
vias do município de Videira, por meio de uma adaptação dos modelos do HCM e de
outros estudos na área.
Inicialmente foi necessário definir as vias do estudo, buscando priorizar as
rodovias de ligação do município com cidades vizinhas e vias urbanas arteriais e
coletoras. Desta forma, a abrangência do estudo pode ser verificada na Figura 8.
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Figura 8 - Vias analisadas no estudo de capacidade

Fonte: Elaboração própria.

Posteriormente, cada via foi avaliada de acordo com suas características
principais em relação à sua geometria e uso. Foram levantados dados referentes à sua
classificação viária, extensão, número de faixas, sentidos de tráfego, velocidade
máxima

permitida,

presença

de

moderadores

de

velocidade,

estacionamento/acostamento, pontos de parada de ônibus e tipo de pavimento.
Observou-se que algumas ruas analisadas possuem trechos heterogêneos e, desta
forma, estas foram divididas e numeradas por trechos com diferentes características.
Portanto, pode-se afirmar que foi elaborado um inventário com informações das
principais ruas do município de Videira, e que é apresentado no Quadro 3.
As variações principais para os atributos de maior complexidade, dentre os
citados acima são:
Classificação Viária: Rodovia Estadual, Arterial e Coletora – algumas vias
tiveram sua classificação alterada de local para coletora de forma a simplificar
o inventário e, principalmente, por corresponderem as vias com localização
importante, especialmente, na região central da cidade, tornando sua inclusão
no estudo fundamental;
Sentido de Tráfego: único (mão única) ou duplo (mão dupla);
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Velocidade máxima permitida: entre 40 e 80 km/h;
Moderadores de Tráfego: redutores de velocidade como lombadas ou faixas
elevadas;
Estacionamento/Acostamento: presença de estacionamentos ou acostamentos
nas vias, indicando, ainda, se estão na própria via (no caso de
estacionamentos) ou em faixa adjacente demarcada, e se estão em apenas um
ou em ambos os lados da via;
Paradas de Ônibus: verificação da presença de pontos de parada de ônibus nas
vias e qual sua posição (baia deslocada, na via ou em faixa adjacente).
Pavimento: indica se a via apresenta pavimento asfáltico (indicado como “ok”
no Quadro 3) ou se o recobrimento é dado por paralelepípedos (indicado
como “p” no Quadro 3).
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Quadro 3 - Inventário de Vias - Videira/SC
(continua)

Sentido Velocidade
Extensão Número (Único/
máxima
Moderadores Estacionamento
Trecho
(m)
de Faixas Duplo) permitida
de Tráfego
/Acostamento
(U/D)
(km/h)

Parada de
Ônibus

Pavimento

Na via

ok

-

ok

Faixa
adjacente

ok

-

ok

-

ok

-

ok

Acostamento

-

ok

-

-

-

ok

60
60
60

Lombada
-

Acostamento
Acostamento

-

ok
ok
ok

D

60

Lombada

Acostamento

-

ok

3

D

60

-

Acostamento

-

ok

300

2

D

60

-

Acostamento

-

ok

1400

3

D

50

-

Acostamento

-

ok

Via

Classificação

Av.
Constantino
Crestani

Arterial

-

850

2

U

50

Lombadas

Arterial

1

90

4

U

40

-

Arterial

2

50

3

U

40

-

Arterial

3

300

2

D

40

-

Arterial

4

250

2

U

40

-

Arterial

5

200

2

D

40

-

Arterial

1

185

2

D

60

-

Faixa - lado
esquerdo
Faixa - ambos os
lados
Faixa - ambos os
lados
Faixa - ambos os
lados
-

Arterial

2

300

2

D

60

-

Arterial

3

135

2

D

60

Arterial
Rodovia Estadual
Arterial

4
1
2

2000
4000
2300

2
2
4

D
D
D

Arterial

3

2000

2

Arterial

4

150

Arterial

5

Rodovia Estadual

1

Av. Dom Pedro
II

Contorno Sul

Rodovia da
Maçã - SC355

Rodovia
Engenheiro
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Linneu Luiz
Bonato - SC
135

Rodovia Estadual

2

1000

2

D

50

-

Acostamento

-

ok

Rodovia Estadual

3

1810

4

D

50

Faixa Elevada

Acostamento

Faixa
adjacente

ok

Rodovia Estadual

4

600

2

D

50

-

Acostamento

-

ok

Rodovia Estadual

5

950

4

D

50

-

Acostamento

Faixa
adjacente

ok

Rodovia Estadual

6

1550

3

D

50

-

Acostamento

Faixa
adjacente

ok

Rodovia Estadual

7

400

4

D

50

-

Acostamento

Rodovia Estadual

8

850

3

D

50

-

Acostamento

Rodovia Saul
Brandalise - SC Rodovia Estadual
135

-

1700

2

D

80

-

-

-

ok

Faixa
adjacente
Faixa
adjacente

ok
ok

Rua 10 de
Setembro

Coletora

-

2000

2

D

40

Lombada

Na via - ambos os
lados

Na via

ok

Rua Abraão
Brandalise

Coletora

-

680

2

D

40

-

Na via - um dos
lados

-

p

Rua Afonso
Tharun

Coletora

-

730

2

D

40

-

Na via - ambos os
lados

Na via

p

Rua Alberto
Grando

Arterial
Arterial

1
2

800
270

2
2

D
D

60
40

Lombada

Na via - ambos os

Na via
Na via

ok
ok
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lados
Coletora

3

360

2

D

40

-

Na via - ambos os
lados

Na via

ok

Coletora

-

525

2

D

40

Lombada

Na via - um dos
lados

-

ok

Coletora

1

480

2

U

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

-

ok

Coletora

2

243

2

D

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

Faixa
adjacente

ok

Rua Antônio
Ferlin

Coletora

-

700

2

D

40

-

Na via - ambos os
lados

Na via

ok

Rua Arthur
Brandalise

Coletora

-

415

2

D

40

Lombada

Na via - ambos os
lados

-

ok

Rua Benjamin
Graziotin

Coletora

-

200

2

U

40

-

Faixa adjacente um dos lados

-

ok

Coletora

1

175

2

D

40

-

Faixa adjacente um dos lados

-

ok

Coletora

2

100

3

D

40

-

Faixa adjacente um dos lados

-

ok

Arterial

3

85

4

U

40

-

Faixa adjacente um dos lados

-

ok

Coletora

-

740

2

D

40

Lombada

Faixa adjacente um dos lados

Faixa
adjacente

ok

Coletora

-

2000

2

D

40

Lombada

-

Na via

ok

Coletora

1

850

2

D

40

-

-

-

ok

Rua Alberto
Reichert

Rua Antônio
Fávero

Rua Brasil

Rua Bulcão
Viana
Rua Caçador
Rua Castelo
Branco
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Coletora

2

230

2

D

50

-

Na via - um dos
lados

-

ok

Rua Cel.
Fagundes

Coletora

1

287

2

D

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

-

ok

Rua Cel.
Fagundes

Coletora

2

260

2

D

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

-

ok

Arterial

-

210

2

U

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

-

ok

Coletora

1

1900

2

D

40

Lombada

Na via – ambos os
lados

-

ok

Arterial

2

123

2

U

40

-

-

-

ok

Coletora

1

134

2

U

40

-

-

ok

Coletora

-

146

2

D

40

-

-

ok

Arterial

1

600

2

D

40

-

-

Arterial

2

1020

2

D

40

Lombada

-

Coletora

-

277

2

D

40

-

Na via - ambos os
lados

-

p

Coletora

1

135

2

D

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

-

ok

Coletora

2

380

2

U

40

-

-

ok

Coletora

-

400

2

D

40

-

Na via

p

Rua Cel.
Schmidt
Rua
Farroupilha
Rua
Farroupilha
Rua Fulgêncio
Furlin
Rua João
Zardo
Rua José
Domingos
Franco
Rua Lauro
Müller
Rua Luis
Argenta
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Faixa adjacente ambos os lados
Na via - ambos os
lados

Baia
adjacente
-

ok
ok
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ok

-

ok

-

ok

Faixa adjacente ambos os lados

Na via

ok

-

Faixa adjacente um dos lados

-

ok

40

Lombada

-

-

ok

D

60

-

-

ok

2

D

40

Lombada

Na via

ok

210

2

D

40

-

Na via - um dos
lados
-

-

ok

4

320

2

D

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

Faixa
adjacente

ok

Arterial

5

270

2

U

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

-

ok

Rua Severino
José Pasqual

Arterial

-

1900

2

D

50

Lombada e
Faixa Elevada

-

Na via/baia

ok

Rua Valdemar
Kleinunbing

Coletora

-

565

2

D

40

-

-

-

ok

Rua Veneriano
dos Passos

Coletora

-

530

2

D

40

Faixa Elevada

Na via - um dos
lados

-

ok

Rua Victor

Coletora

-

1200

2

D

40

Lombada

Na via - ambos os

Na via

p

Rua Nicolau
Cavon
Rua Padre
Anchieta
Rua Ricardo
Brandalise

Rua Saul
Brandalise

1

106

2

U

40

-

Coletora

2

130

2

D

40

-

Arterial

-

500

2

U

50

-

Coletora

1

930

2

D

40

Faixa Elevada

Coletora

2

330

1

U

40

Arterial

-

520

2

D

Arterial

1

700

2

Arterial

2

150

Arterial

3

Arterial

Faixa adjacente um dos lados
Faixa adjacente um dos lados
Faixa adjacente um dos lados

-

Rua Luis Ferlin
Sênior

Coletora
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lados

Meirelles
Rua Vitória Ponte Aderbal
Ramos da Silva

Rua XV de
Novembro

Arterial

-

112

2

U

40

-

-

-

ok

Arterial

1

1200

2

D

50

Lombada

Acostamento/
Estacionamento ambos os lados

Faixa
adjacente

ok

Arterial

2

450

2

U

40

-

Faixa adjacente ambos os lados

Faixa
adjacente

ok

50

Lombada e
Faixa Elevada

Faixa adjacente ambos os lados

Faixa
adjacente/
via

ok

Arterial

3

600

2

D

Fonte: Elaboração própria.
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A partir do inventário apresentado, que trata de todo o conjunto de dados
disponíveis para estimativa das capacidades das vias em Videira, procedeu-se com a
avaliação teórica de valores típicos de capacidade para vias com características
semelhantes às encontradas na cidade. Utilizando o HCM (TRB, 2010), verificou-se que
para rodovias de 2 faixas, uma por sentido, o valor da capacidade não deve superar
1.700 cp/h, onde cp/h corresponde a carros de passeio por hora. Partindo deste valor,
notou-se que as características predominantes de rodovias de faixa dupla descritas no
HCM possuem forte presença no município.
Posteriormente, foram avaliadas as vias listadas no Quadro 3, buscando
agrupá-las a partir de atributos semelhantes entre elas, ou seja, foram elaboradas
faixas de capacidade baseadas na análise individual de cada via, buscando identificar
quais delas têm as mesmas características. Por fim, foram estimados intervalos de
capacidade, tendo como referência o valor de 1.700 cp/h, que retornaram 2 intervalos
abaixo da referência, adequados conforme IDP(2016), e 1 intervalo acima e, para
alocar cada via em sua faixa correspondente, elaborou-se uma nova divisão de vias de
forma a descrever de maneira mais detalhada cada uma delas:
Vias urbanas coletoras – 1 a 2 faixas (1 por sentido) com velocidades até 40
km/h;
Vias urbanas arteriais – 1 faixa por sentido com velocidades entre 40 e 60
km/h;
Vias urbanas coletoras – 2 faixas por sentido com velocidades entre 40 e 50
km/h;
Vias urbanas arteriais – 2 faixas por sentido com velocidades entre 40 e 60
km/h;
Rodovias Estaduais – 1 faixa por sentido com velocidades entre 50 e 80 km/h;
Rodovias Estaduais – 2 faixas por sentido com velocidade entre 50 e 60 km/h;
Vias urbanas arteriais – 3 a 4 faixas por sentido com velocidades entre 40 e 60
km/h.

As faixas de capacidade viária foram estimadas e divididas em 4:
Faixa 1: 270 a 874 cp/h;
Faixa 2: 875 a 1.291 cp/h;
Faixa 3: 1.292 a 1.700 cp/h;
Faixa 4: 1.701 a 2.082 cp/h.
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Importante frisar que algumas vias, poderiam ser alocadas em outras faixas de
capacidade, entretanto, por conta de atributos referentes, principalmente, ao
pavimento, presença de estacionamentos na via, redutores de velocidade e paradas de
ônibus na via, acabaram ficando em faixas mais baixas, mesmo que sua geometria
fosse compatível com faixas superiores.
Por fim, a Figura 9 apresenta a distribuição das diferentes faixas de capacidade
no município de Videira.
Figura 9 - Distribuição de faixas de capacidade pelo município de Videira

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 10 tem-se uma visão aproximada da região central quanto às
capacidades.
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Figura 10 - Distribuição de faixas de capacidade (Centro de Videira)

Fonte: Elaboração própria.

Portanto, nota-se uma concentração de vias com maiores capacidades na
região central, principalmente em torno da Praça Nereu Ramos, principal
entroncamento do município. A partir destes dados, procedeu-se com um estudo de
alocação viária para o cenário atual e, posteriormente, cenários futuros contemplando
propostas de intervenção no sistema viário do município.
3.6. ANÁLISES DE CENÁRIOS
A partir do estudo de capacidades apresentado e a fim de avaliar o cenário
atual, foi realizada uma alocação de viagens diárias baseado na matriz OD obtida no
diagnóstico buscando mostrar de que maneira, aproximadamente, se distribuem os
fluxos de veículos individuais no município de Videira. A alocação foi realizada segundo
o modelo “tudo ou nada” ou “menor impedância” que define, resumidamente, que
cada viagem entre pares origem/destino será realizada sempre pelo caminho mais
curto.
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Desta forma, a alocação retornou os fluxos dentro das faixas de capacidade
apresentadas, conforme se pode verificar na Figura 11.
Figura 11 - Alocação de viagens (Cenário Atual)

Fonte: Elaboração própria.

Nota-se que, como esperado, os locais mais solicitados estão no entorno da
Praça Nereu Ramos, representados pelas cores mais quentes, com fluxos entre 872 e
1.700 cp/h. A condição inesperada trata-se da Rua Bulcão Viana, que embora seja uma
via de ligação no município, apresentou uma solicitação além do observado in loco,
representada em vermelho com fluxos entre 1.700 e 1.784 cp/h. Entretanto, acreditase que esta disparidade se dê, principalmente, pela simplicidade do modelo e as
poucas alternativas de rotas nesta região.
Prosseguindo com as análises, foram estudados cenários futuros de circulação
viária no município. Foram estimados 3 cenários: pessimista, tendencial e otimista.
Inicialmente, serão demonstrados os resultados referentes ao número de viagens
futuras estimadas para cada situação, baseado em diferentes índices de mobilidade e,
por fim, se tratará da repartição modal, individualmente.
3.6.1. Projeções de Viagens
De acordo com os dados obtidos das matrizes OD no diagnóstico da situação
existente do perfil de mobilidade em Videira, o atual índice de mobilidade (IM) da

64

FEPESE

cidade, dado pela divisão entre o número total de viagens diárias pelo número de
habitantes, encontra-se em 1,44 viagens/habitante, tendo sido considerada, neste
cálculo, a população de 2017 e as 75.098 viagens atuais.
Prosseguindo, o número de viagens futuras foi estimado com base no
crescimento projetado da população, a uma taxa de 1,19% a.a., conforme já
apresentado, e diferentes valores do IM:
» Cenário Pessimista: Redução do IM para 1,34;
» Cenário Tendencial: Manutenção do IM em 1,44 e;
» Cenário Otimista: Aumento do IM para 1,54.

Desta forma, para cada ano, em cada cenário, foi calculado o número de
viagens até o ano de 2033 (longo prazo de 15 anos). Evidentemente, nota-se que no
cenário pessimista, o número de viagens aumenta conforme a população, mas tem seu
crescimento atenuado pela diminuição do IM, e no cenário tendencial, as viagens
aumentam apenas acompanhando a tendência de crescimento populacional.
Finalmente, no cenário otimista, as viagens aumentam com o número de habitantes,
sendo acentuadas pelo incremento no IM. O comportamento futuro nos 3 cenários são
apresentados na Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14, acompanhadas da Figura 12, Figura
13 e Figura 14.
Tabela 12 - Projeção de Viagens (Cenário Pessimista)
ANO

PROJEÇÃO DE VIAGENS

2019

70714

2020

71556

2021

72407

2022

73269

2023

74141

2024

75023

2025

75916

2026

76819

2027

77734

2028

78659

2029

79595

2030

80542

2031

81500

2032

82470

2033

83452
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 12 - Projeção de viagens (Cenário Pessimista)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 13 - Projeção de viagens (Cenário Tendencial)
ANO

PROJEÇÃO DE VIAGENS

2019

75992

2020

76896

2021

77811

2022

78737

2023

79674

2024

80622

2025

81581

2026

82552

2027

83535

2028

84529

2029

85535

2030

86552

2031

87582

2032

88625

2033

89679
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 13 - Projeção de viagens (Cenário Tendencial)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 14 - Projeção de viagens (Cenário Otimista)
ANO

PROJEÇÃO DE VIAGENS

2019

81269

2020

82236

2021

83215

2022

84205

2023

85207

2024

86221

2025

87247

2026

88285

2027

89336

2028

90399

2029

91475

2030

92563

2031

93665

2032

94779

2033

95907
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 14 - Projeção de viagens (Cenário Otimista)

Fonte: Elaboração própria.

3.6.2. Repartição Modal
A partir do comportamento do número de viagens em cada cenário, é
necessário projetar a maneira como a divisão modal se daria, utilizando-se de critérios
relativos à migração modal, incentivos ao uso do transporte coletivo, desestímulo do
uso do automóvel particular e alterações no sistema de mobilidade. Deve-se lembrar
de que o cenário atual em Videira apresenta 57% das viagens realizadas por
automóvel, 10% por transporte público coletivo, 7% por motocicletas, 25% a pé, e 1%
por bicicletas.

Cenário Pessimista
Neste cenário, se considerou que as políticas de incentivo ao uso do automóvel
serão mantidas ou mesmo aumentadas, as alterações viárias não serão implantadas,
não haverá melhorias significativas nas condições de caminhabilidade ou qualquer
incremento na participação do transporte público coletivo. Desta forma, estimou-se
uma repartição modal ainda mais desbalanceada do que a atual, conforme o Quadro 4.
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Quadro 4 - Repartição Modal (Cenário Pessimista)

Categoria
Automóveis
Transporte Público
Coletivo
Motocicletas
Pedestres
Bicicletas
Total

%
60%
10%
7%
22%
1%
100%

Fonte: Elaboração própria.

Nota-se que, neste caso, a participação de automóveis foi elevada em 3%,
retirando este percentual das viagens realizadas por pedestres, mantendo as
participações dos outros modos, indo na direção contrária ao que se propõe e objetiva
este Plano. O gráfico de barras da Figura 15 demonstra a grande disparidade entre o
transporte público coletivo e os automóveis em relação ao número de viagens diárias.
Neste cenário, em 7 anos as estimativas projetam 45.550 viagens diárias de
automóveis, contra 7.532 por ônibus. Em 15 anos estes números seriam de 50.071 e
8.345, respectivamente.
Figura 15 - Comparativo de viagens (Automóvel x Transporte Público Coletivo) – Cenário Pessimista
60000

Número de Viagens

50000
40000
30000
Automóveis
Transporte Público Coletivo

20000
10000

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

0

Ano
Fonte: Elaboração própria.
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Cenário Tendencial
Neste cenário, foram consideradas algumas melhorias e adequações viárias,
significativa migração modal e melhorias nas condições de pedestres realizarem suas
viagens. Assim, estimou-se uma repartição modal mais equilibrada apresentada no
Quadro 5.
Quadro 5 - Repartição Modal (Cenário Tendencial)

Categoria
Automóveis

%
50%

Transporte Público Coletivo

18%

Motocicletas
Pedestres
Bicicletas
Total

5%
26%
1%
100%
Fonte: Elaboração própria.

Na projeção deste cenário, que se aproxima um pouco mais dos objetivos do
Plano, mas ainda de maneira tímida, a participação de automóveis foi diminuída em
7%, e de motocicletas em 2%, sendo estes percentuais realocados nas viagens
realizadas por pedestres (1%) e transporte público coletivo (8%) mantendo a
participação das bicicletas. Na Figura 16, verifica-se a diferença entre viagens diárias
realizadas por automóveis e pelo transporte público coletivo.
Neste cenário, em 7 anos as estimativas projetam 40.791 viagens diárias de
automóveis, contra 14.685 por ônibus. Em 15 anos estes números seriam de 44.840 e
16.142, respectivamente.
Figura 16 - Comparativo de viagens (Automóvel x Transporte Público Coletivo) – Cenário Tendencial
50000

30000
20000

Automóveis

10000

Transporte Público Coletivo

Ano
Fonte: Elaboração própria.
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Cenário Otimista
Nesta situação, além das melhorias previstas no cenário tendencial, prevê-se
que todas as alterações viárias tecnicamente propostas e justificadas serão
implantadas em até 15 anos, ou conforme a necessidade do município. Também se
estima que as políticas de desestímulo ao carro tenham efeito promovendo uma forte
migração modal em relação ao atual cenário, além de projetar um aumento, mesmo
que pequeno, da participação das bicicletas e deslocamentos realizados a pé. Partindo
disto, estimou-se uma divisão modal ainda mais balanceada que no cenário anterior,
mesmo que ainda esteja significativamente distante das médias nacionais para cidades
do porte de Videira, o que se justifica pelo alto grau de disparidade entre estes valores,
conforme se pôde verificar no diagnóstico. Desta forma, foi projetado um cenário com
significativas melhorias, mas de maneira ainda conservadora. A repartição modal para
o cenário otimista é apresentada no Quadro 6.
Quadro 6 - Repartição Modal (Cenário Otimista)

Categoria
Automóveis
Transporte Público
Coletivo
Motocicletas
Pedestres
Bicicletas
Total

%
42%
24%
5%
27%
2%
100%

Fonte: Elaboração própria.

Aqui, a participação de automóveis foi reduzida em 15%, e de motocicletas em
2%, sendo estes percentuais distribuídos nas viagens realizadas por pedestres (2%) e
transporte público coletivo (14%), além da participação das bicicletas (1%). Na Figura
17, verifica-se a diferença entre viagens diárias realizadas por automóveis e pelo
transporte público coletivo.
Até 2025, são esperadas 36.664 viagens diárias de automóveis, contra 20.939
por ônibus. Em 15 anos estes números seriam de 40.281 e 23.018, respectivamente.

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

FEPESE

Figura 17 - Comparativo de viagens (Automóvel x Transporte Público Coletivo) – Cenário Otimista
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Fonte: Elaboração própria.

As distintas divisões modais podem ser visualizadas e comparadas na Figura 18.
Figura 18 - Síntese da repartição modal nos diferentes cenários estimados

Fonte: Elaboração própria.
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Comparativo Final
Finalmente, apresentam-se na Figura 19, Figura 20 e Figura 21, para cada
cenário, a evolução no número de viagens para cada modo de transporte, em 2018
(ano base, com a divisão modal e IM atuais), 2025 (médio prazo) e 2033 (longo prazo).
Figura 19 - Repartição Modal (2018, 2025 e 2033) - Cenário Pessimista

Fonte: Elaboração própria.

Figura 20 - Repartição Modal (2018, 2025 e 2033) - Cenário Tendencial

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 21 - Repartição Modal (2018, 2025 e 2033) - Cenário Otimista

Fonte: Elaboração própria.

Considerações Finais
Diante dos cenários projetados apresentados, algumas conclusões podem ser
citadas:
» O cenário otimista apresenta um importante equilíbrio na repartição modal,
muito maior em relação aos cenários tendencial e, principalmente, pessimista,
indo de encontro a uma mobilidade urbana mais sustentável, com políticas
relativamente eficientes de desestímulo ao uso do automóvel particular;
» Para alcançar o melhor cenário, serão necessárias que as ações previstas neste
Plano sejam sempre levadas em consideração em conjunto para obtenção de
resultados integrados e otimizados;
» O cenário pessimista tende a consequências temerosas quanto à mobilidade do
município, com o aumento das viagens realizadas por automóvel e redução das
realizadas a pé, e sem migração modal significativa para o transporte público
coletivo, indo totalmente na contramão dos objetivos deste Plano;
» O cenário tendencial, apesar de projetar mudanças relevantes, ainda se apresenta
longe de uma repartição modal equilibrada ou próxima das médias nacionais,
sendo imprescindível a busca por alcançar patamares mais próximos dos
apresentados no cenário otimista ou ainda melhores, e;
» Ao se alcançar a repartição modal do cenário otimista, o município de Videira
apresentaria a maioria dos deslocamentos diários realizados pela soma das
participações do transporte público coletivo, pedestres e bicicletas (53%).
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4. Propostas
As propostas buscam medidas para satisfazer os objetivos deste Plano de
Mobilidade partindo de diretrizes, metas e ações. As diretrizes são definidas como
instruções ou indicações que orientam as metas e ações para conseguir chegar aos
objetivos definidos. Para Videira, elas seguem a compreensão de que as proposições
de melhorias, no que tange a mobilidade urbana, precisam estar relacionadas à
diversidade de usos do solo e a equidade nas diferentes atividades urbanas
distribuídas de forma equilibrada no espaço, priorizando sempre os deslocamentos
provenientes dos modos ativos, como também o direito de ir e vir da população,
estabelecido pela Constituição Federal de 1988. As metas serão definidas com a
função de alcançar as diretrizes gerais e são estabelecidas de forma quantificável, a fim
de monitorar seus resultados. Neste sentido, as ações, no que lhe concernem,
apresentam medidas práticas e de implantação para atingir os resultados esperados do
Plano.
Os horizontes temporais empregados foram de 2 a 3 anos para curto prazo, 6 a
7 anos para médio prazo e 15 anos para longo prazo (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).
De forma específica, diversas ações propostas serão detalhadas, especialmente as
ações prioritárias, definidas como aquelas fundamentais e que precisam ser
primeiramente efetivadas.
As propostas foram estruturadas a partir dos eixos de estudos do Plano, na
ordem apresentada a seguir, e dentro de cada eixo será apresentado de forma mais
específica cada diretriz, meta e ação, como também o detalhamento de algumas ações
pontuais. Os oito eixos de propostas são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Circulação viária;
Sistema de circulação de pessoas a pé;
Sistema de circulação de pessoas em bicicletas;
Sistema de circulação de pessoas no transporte público coletivo;
Sistema de circulação de pessoas no transporte público individual (táxi);
Sistema de cargas e estacionamento;
Gestão da mobilidade e;
Campanhas de informação e divulgação.
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Para cada eixo será apresentado um quadro síntese com as diretrizes, metas,
ações e indicadores de monitoramento. As ações serão determinadas por horizonte
temporal, podendo ser: curto prazo (cor verde), médio prazo (cor azul) e longo prazo
(cor vermelha). As ações prioritárias estão em destaque dentro de cada ação. Cada ação
desenvolvida e executada, obrigatoriamente, precisa passar, antes, por uma audiência
pública para conhecimento e aprovação de todos os segmentos da sociedade, além de,
em casos mais técnicos, ser testada e adequada, se necessário.
4.1. CIRCULAÇÃO VIÁRIA
4.1.1. Diretriz 01
Quadro 7- Propostas da circulação viária – Diretriz 01

1.1

AÇÕES
1.2

1.3

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
*Número de acidentes e vítimas no
trânsito.
*Emissões nos principais corredores
viários do município.
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*Reduzir os conflitos de tráfego nas interseções
mais críticas do município.
*Diminuir os acidentes de trânsito, buscando
reduzir, anualmente, a partir de 2019, entre 6% e

LONGO

Garantir que a circulação viária seja
realizada em condições seguras e
humanas.
Melhorar e manter preservação
constante da sinalização viária,
buscando incrementar a segurança,
principalmente nas interseções mais
AP
críticas do município e região central,
de modo a assegurar a proteção de
pedestres, ciclistas, condutores e
pessoas com deficiência.
Implantação de medidas de
moderação de tráfego em vias com
alto fluxo de pedestres, presença de
ciclovias e próximo aos acessos de
rodovias, segundo as normativas e
resoluções pertinentes.
Promover a contratação de agentes
de trânsito de modo a aumentar a
fiscalização no cumprimento das
normas e auxiliar na orientação
quanto à mobilidade.

CURTO

DIRETRIZ 1

MÉDIO

CIRCULAÇÃO VIÁRIA

FEPESE

8%1 do número de vítimas em acidentes no
município.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.1.1.1. Detalhamento das ações
AÇÃO 1.1 – MELHORAR E MANTER PRESERVAÇÃO CONSTANTE DA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA,

BUSCANDO

INCREMENTAR

A

SEGURANÇA,

PRINCIPALMENTE

NAS

INTERSEÇÕES MAIS CRÍTICAS DO MUNICÍPIO E REGIÃO CENTRAL, DE MODO A
ASSEGURAR A PROTEÇÃO DE PEDESTRES, CICLISTAS E CONDUTORES
O cumprimento das normas de sinalização é fundamental para contribuir com a
segurança dos usuários do sistema de mobilidade, seja qual for o modo. Desta forma,
esta ação apresenta os manuais indispensáveis em relação à sinalização viária.
No Brasil, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2007a), de acordo
com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), foi elaborado em consonância com o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da Política Nacional de Trânsito,
possuindo caráter técnico buscando a uniformização e padronização das formas de
sinalização viária. Este manual é dividido em 7 volumes, que serão abordados
individualmente neste tópico.
É importante frisar que a sinalização de trânsito deve seguir certos princípios
(CONTRAN, 2007a):
Legalidade: CTB e legislações complementares;
Suficiência: permitir fácil percepção do que realmente é importante, com
quantidade de sinalização compatível com a necessidade;
Padronização: seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações iguais
devem ser sinalizadas com os mesmos critérios;
Clareza: transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão;
Precisão e confiabilidade: ser precisa e confiável, corresponder à situação
existente e ter credibilidade;
Visibilidade e legibilidade: ser vista à distância necessária e ser lida em tempo
hábil para a tomada de decisão e;

1

Em conformidade com metas do PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito) 2018
para Santa Catarina
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Manutenção e conservação: estar permanentemente limpa, conservada, fixada
e visível.

O atendimento destes princípios deve nortear quaisquer projetos de sinalização
viária, devendo-se observar, ainda, cada um dos manuais que as regulam.
O Volume I do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN, 2007a),
trata da Sinalização Vertical de Regulamentação que tem a função de transmitir aos
usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e
rurais. Os sinais de regulamentação são divididos em 8 grupos: Preferência de
passagem; Velocidade; Sentido de circulação; Movimentos de circulação (proibidos e
obrigatórios); Normas especiais de circulação (controle de faixas de tráfego, restrições
de trânsito por espécie e categoria de veículo, e modos de operação); Controle das
características dos veículos que transitam na via; Estacionamento; e Trânsito de
pedestres e ciclistas. Estes sinais são apresentados na Figura 22, e seu detalhamento
deve ser sempre verificado no manual referido, de forma a cumprir as determinações
do mesmo.
Prosseguindo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, o Volume II
(CONTRAN, 2007b) trata da Sinalização Vertical de Advertência, cuja função é alertar
aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições que
existam nas vias ou adjacentes a elas, apontando a natureza de tais situações à frente,
quer sejam permanentes ou eventuais, devendo ser utilizada sempre que perigos não
sejam evidenciados por si sós. O conjunto de sinais é apresentado na Figura 23.
Figura 22 - Sinais de Regulamentação

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2007a).
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Figura 23 - Sinais de Advertência

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2007b).

O Volume III apresenta a Sinalização Vertical de Indicação (CONTRAN, 2014a),
cuja função é permitir aos usuários a identificação de vias e locais de interesse, além
de orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos percursos, destinos,
acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, podendo atuar também na
educação ao usuário. O manual apresenta características que devem ser seguidas em
relação aos padrões de caracteres, retro refletividade, iluminação, materiais, suporte
de placas, entre outras. São exemplos as sinalizações constantes na Figura 24.
Figura 24 - Sinais verticais de indicação

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2014a).

Seguindo, o Volume IV (CONTRAN, 2007c) apresenta a Sinalização Horizontal
que busca transmitir e orientar a respeito de condições de utilização adequada da via,
como proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento
adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego, sendo
dividida em 5 classificações, segundo sua função: ordenar e canalizar fluxos; orientar
fluxos de pedestres; orientar deslocamentos de veículos em função das condições
físicas da via, como geometria, topografia e obstáculos; complementar os sinais
verticais de regulamentação, advertência ou indicação, enfatizando a mensagem que o
sinal busca transmitir; e regulamentar os casos previstos no CTB. Alguns exemplos são
mostrados na Figura 25.
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Figura 25 - Sinais Horizontais

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2007c).

É importante citar que os volumes I, II e IV, todos de 2007 tiveram atualizações
de seus procedimentos no Manual de Sinalização Rodoviária do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2010a), que engloba todos os tipos
de sinalização até a data de sua publicação e deve sempre ser consultado.
Assim como o Volume III, mais atual, o Volume V, também publicado em 2014
trata da Sinalização Semafórica, cuja função é transmitir aos usuários a informação
sobre o direito de passagem em interseções e/ou seções de via onde o espaço viário é
disputado por dois ou mais movimentos conflitantes, ou advertir sobre a presença de
situações na via que possam prejudicar a segurança dos usuários (CONTRAN, 2014b).
Sua função pode ser de regulamentação ou de advertência. O manual trata, inclusive,
de dispositivos para a detecção de pedestres em determinados locais, chamados de
“botoeiras” (Figura 26), além de estabelecer características e critérios gerais para
implantação, elementos de programação para semáforos, entre outros temas que
devem ser consultados.
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Figura 26 - Exemplos de Botoeira

Fonte: CONTRAN (2014b).

O Volume VI trata de dispositivos auxiliares, porém, atualmente, não está mais
disponível no site do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Entretanto, o
assunto é abordado de maneira profunda no volume mais atual do Manual Brasileiro
de Sinalização de Trânsito – Volume VII (CONTRAN, 2017a). Este volume trata da
Sinalização Temporária, ou seja, um conjunto de sinais e dispositivos com
características visuais próprias, buscando garantir a segurança de usuários e
trabalhadores de obras ou serviços, assim como a fluidez de tráfego em áreas com
intervenções temporárias na via. Este volume cita os casos em que deve ser utilizada,
como obras em via pública, serviços de manutenção em redes, serviços de
pavimentação, eventos, situações emergenciais, entre outros. São abordadas, ainda,
questões relacionadas a desvios de tráfego, requisitos básicos de sinalização
temporária, os já citados dispositivos auxiliares temporários, dispositivos de segurança,
operações com o trabalhador, além de apresentar projetos-tipo para vias urbanas e
rurais. A Figura 27 apresenta dispositivos e placas de sinalização temporária.
Figura 27 - Dispositivos e Placas de Sinalização Temporária

Fonte: Adaptado de CONTRAN (2017a).
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Por fim, cita-se o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT,
2010b), que tem como objetivo reunir a informação necessária para a elaboração dos
projetos geométricos de travessias urbanas, de acordo com as normas em vigor no
país, incluindo também orientação sobre aspectos não tratados pelas normas, mas
que, pela sua importância, exigem consideração especial, como a utilização crescente
de grandes composições de veículos de carga, vias de pedestres, ciclovias, paradas de
ônibus, capacidade, controle de acessos e controle ambiental.
O manual trata de questões como o nível de serviço de pedestres em
deslocamento e travessias de pedestres em interseções em nível, fazendo
recomendações fundamentais para a segurança destes usuários:
Os meios-fios devem ser sempre claramente visíveis aos pedestres;
Postes de luz, sinais de tráfego, caixas de correio, etc., devem ficar fora dos
locais de travessias;
Travessias devem ser perpendiculares às vias, de modo a diminuir a exposição
dos pedestres aos veículos, e;
Os raios das curvas dos meios-fios devem ser os mínimos necessários para
atender aos veículos de projeto considerados, a baixa velocidade. Raios
grandes aumentam as extensões das travessias dos pedestres e estimulam
maiores velocidades dos veículos que executam manobras de giro.

Um importante exemplo abordado no Manual trata-se da distância
recomendada entre a travessia de pedestres e o estacionamento (Figura 28), citando
que “se uma interseção não é controlada por semáforos programados, ou se não há
sinalização por botoeira (botões atuados por pedestres), os pedestres devem aguardar
intervalos no tráfego, que permitam a travessia com segurança. Quanto maior a
largura da via, maiores têm que ser os intervalos” (DNIT, 2010b, p.105). O Manual
afirma também que “nas áreas urbanas, os tempos de travessia podem ser reduzidos
com a adoção de ilhas de proteção dotadas de meios-fios do tipo intransponível. Há
que levar em conta, entretanto, as necessidades de capacidade da via e da interseção”
(DNIT, 2010b, p.105).
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Figura 28 - Distância entre a travessia de pedestres e estacionamentos

Fonte: DNIT (2010b).

A fim de fomentar uma cidade mais inclusiva, que garanta a livre circulação
com agilidade, segurança e sustentabilidade, reitera-se a necessidade de estimularemse os meios de transporte ativos em detrimento do motorizado. No que concerne à
questão dos semáforos (Figura 29), aponta-se a ameaça de acidentes por veículos ao
cruzar as vias em condições inadequadas, agravando a necessidade de se esperar
muito tempo para atravessar nos locais indicados.
Já há estudos que apontam que o tempo médio destinado à travessia de
pedestres é insuficiente para a totalidade da população. O estudo realizado na
Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) analisou a
velocidade exigida ao pedestre para atravessar a rua durante o sinal verde pelo padrão
apresentado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo. A
velocidade seria de 4,3km/h, valor muito acima, por exemplo, que a média dos idosos
consegue caminhar. O estudo aponta que a velocidade alcançada pelos idosos que
fizeram parte da pesquisa é de apenas 2,7km/h. Dessa forma, deve-se programar um
tempo de travessia que permita o fluxo de pedestres sem longas esperas para a
abertura do sinal, além de garantir que as pessoas possam se deslocar com
tranquilidade. Em São Paulo, a partir do programa “Pedestre Seguro”, o tempo de
travessia do pedestre teve um acréscimo de 22%.
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A partir disso, é necessário um estudo cauteloso a respeito da implantação
adequada de semáforos. Estes devem encontrar-se sempre junto à linha natural de
travessia, procurando informar adequadamente os fluxos predominantes de cada rua.
O desencontro entre fluxo-faixa leva, muitas vezes, o pedestre ao atravessar em locais
impróprios, colocando sua vida em risco.
No mais, devem-se implantar sinaleiras direcionadas especificamente ao
pedestre, para que este possa acompanhar a abertura e fechamento do sinal, além de
evitar que ocorram sinaleiras sem tempo reservado ao pedestre.
Figura 29 - Exemplo de sinaleira específica ao pedestre

Fonte: Jornalismob (2014).

Além disso, a fim de garantir uma democratização completa dos espaços, devese trabalhar em alternativas que garantam a inclusão daqueles que possuam alguma
deficiência que restrinja a caminhabilidade. Uma dessas formas é a implantação do
sinal sonoro para pedestres com deficiência visual (Figura 30). A Lei 10.098, de 19 de
dezembro de 2000 prevê que os semáforos para pedestres instalados em vias públicas
de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem
obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para
orientação do pedestre, porém, atualmente há pouca adesão nas cidades brasileiras.
Reitera-se a importância da acessibilidade nos projetos de infraestrutura urbana, que
devem procurar desenvolver uma cidade onde seus cidadãos possuam o máximo de
autonomia para ir e vir.
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Figura 30 - Semáforo sonoro em Belo Horizonte BH

Fonte: Mobilize (2017) - Foto: Alex de Jesus (O Tempo).

A resolução do Contran nº 704, de 10 de outubro de 2017, apresenta critérios
para a sinalização semafórica com sinal sonoro para a travessia de pedestres com
deficiência visual. O artigo 6º apresenta algumas especificações de como deve ser
apresentado os sons, nas quais são apresentadas no Quadro 8.
Quadro 8 - Especificação de sinais sonoros (inciso III do Art. 6º)
MOMENTO

INTERMITÊNCIA DURAÇÃO

PARA O SINAL SONORO DE LOCALIZAÇÃO

0,5 Hz (1 ciclo a
cada 2 s)

PARA O SINAL SONORO DE INÍCIO DO TEMPO DE
TRAVESSIA (SILVO INICIAL DO TEMPO DE VERDE
DO FOCO DO PEDESTRE)

PARA O SINAL SONORO DE TRAVESSIA
(TEMPO DE VERDE DO FOCO DE PEDESTRE)

FREQUÊNCIA

60 ms (± 2
ms)

950 Hz (± 10
Hz)

1 pulso único,
antecedendo o
sinal sonoro de
travessia

160 ms (±
5 ms)

2000 Hz (± 10
Hz),
decrescendo
gradativamente
até 500 Hz (±
10 Hz)

1 Hz (1 ciclo/s)

160 ms (±
5 ms)

Frequência
Modulada: 2000
Hz (± 10 Hz) +
500 Hz (±10 Hz)

160 ms (±
5 ms)

Frequência
Modulada: 2000
Hz (± 10 Hz) +
500 Hz (±10 Hz)

PARA O SINAL SONORO DE ADVERTÊNCIA
DE ENCERRAMENTO DE TRAVESSIA
2 Hz (2 ciclos/s)
(TEMPÓ DE VERMELHO INTERMITENTE DO
FOCO DE PEDESTRE)
Fonte: Adaptado de CONTRAN (2017b).

Outra técnica com intuito de garantir segurança aos pedestres são os
dispositivos luminosos, como, por exemplo, o pisca-faixa. O sistema possui um
pedestal sobre cada lado da calçada que detecta a presença do pedestre e
automaticamente aciona os sinais luminosos (LED). O objetivo é incentivar o motorista
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a dar a passagem ao pedestre, e as luzes piscam durante o tempo em que ele
atravessa a faixa (Figura 31).
Os dois pedestais possuem 2,5 metros. Estes detectam a presença do pedestre
na calçada em frente à faixa de travessia por meio de sensores ultrassônicos. Um
circuito aciona os LEDs embutidos nos tachões de sinalização na linha no centro da rua.
Após o pedestre sair do raio de ação do sensor, o circuito inicia a contagem de um
tempo previamente definido para que se possa completar a travessia antes de
desativar os pisca-faixas. A noite todos os LEDs ficam acesos com potência reduzida
para alertar os motoristas da localização da faixa de travessia até que um pedestre se
aproxime, quando estes passam a piscar.
Figura 31 – Pisca faixa – Rua dos Caçadores, Blumenau

Fonte: Pisca Faixa (2018).

A partir do conteúdo exposto, reforça-se a necessidade de observação das
normas apresentadas, de maneira a sempre prover padrões de qualidade satisfatórios
à sinalização viária e, consequentemente, à segurança dos usuários.
Em Videira, conforme o diagnóstico, algumas interseções têm alto fluxo de
tráfego de veículos, como no entroncamento entre as ruas Brasil, Vitória, Nicolau
Cavon e acesso à Praça Nereu Ramos, além do encontro entre as ruas Brasil e Cel.
Schmidt e na interseção entre Avenida Dom Pedro II e Rua Saul Brandalise. Estes locais
devem ser priorizados em relação à qualidade da sinalização de trânsito, mas não só,
visto que este assunto é pertinente a todas as regiões da cidade.
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Um dos maiores exemplos que devem ser avaliados é o cruzamento entre a Rua
Luis Argenta e a Avenida Marginal Sul (Figura 32).
Figura 32 - Interseção entre Rua Luis Argenta e Avenida Marginal Sul

Fonte: Google Street View (2012).

Este local corresponde à interseção 17 no estudo de contagem de tráfego,
tendo apresentado valores de contagem bastante baixos nos movimentos realizados,
entretanto, neste cruzamento, todas as conversões são permitidas e a sinalização de
trânsito apresenta-se carente, tanto em relação à sinalização vertical quanto a
horizontal. Conversões à esquerda, por exemplo, somente são possíveis com a espera
dos veículos na própria faixa. Além disso, o trecho é uma rota do transporte público e
uma importante ligação entre o bairro Amarante e os demais.
Todavia, devido às baixas contagens no local, atualmente não se irá propor
alterações viárias específicas na interseção, entretanto, esta área deve ser
constantemente monitorada. Contudo, já se mostra ser necessário que receba um
tratamento adequado em relação a sua sinalização, de acordo com as normas aqui
apresentadas, além de estudos relacionados, por exemplo, a uma possível rotatória no
local.
Portanto, em suma, a ação aqui descrita, aponta para a importância da
preservação e atendimento das normas de sinalização de trânsito, por todo o
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município, sendo seu monitoramento essencial para a segurança na mobilidade
urbana.
AÇÃO 1.2 – IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE MODERAÇÃO DE TRÁFEGO EM REGIÕES
COM VIAS RÁPIDAS, COM ALTO FLUXO DE PEDESTRES, PRESENÇA DE CICLOVIAS E
PRÓXIMO AOS ACESSOS DE RODOVIAS, SEGUNDO AS NORMATIVAS E RESOLUÇÕES
PERTINENTES
Como já citado no diagnóstico da circulação viária deste estudo, os principais
objetivos da moderação de tráfego passam pela melhoria na segurança viária e
redução de acidentes, além da redução do tráfego de passagem e da velocidade dos
veículos, pela oferta de mais espaços para pedestres e ciclistas e, finalmente, pela
melhoria das condições ambientais.
Dispositivos, como faixas elevadas, lombadas, radares e outros, são
classificados como técnicas de traffic calming, ou seja, moderação de tráfego,
buscando induzir um modo mais prudente de direção por parte dos usuários das vias,
entre outros objetivos já apresentados (BHTRANS, 1999). Contudo, toda e qualquer
medida deve ser implementada de acordo com as normas vigentes, um dos assuntos
principais dos quais tratam esta ação.
Em relação às faixas elevadas, o CONTRAN estabelece em seu Art. 1º da
Resolução nº 738 de 06 de setembro de 2018, que: “A faixa elevada para travessia de
pedestres é um dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado,
conforme critérios e sinalização definidos nesta Resolução, respeitando os princípios
de utilização estabelecidos no Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro
de Sinalização de Trânsito do CONTRAN”. Um exemplo de implantação deste
dispositivo pode ser visto na Figura 33.
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Figura 33 - Exemplo de Faixa Elevada

Fonte: Diário do Transporte (2018).

Além do Art. 1º, os artigos 2º e 3º apresentam pontos importantes:
“Art. 2º A implantação de faixa elevada para travessia de pedestres em vias
públicas depende de autorização expressa do órgão ou entidade executivo de trânsito
com circunscrição sobre a via”.
“Art. 3º A faixa elevada para travessia de pedestres não deve ser utilizada como
dispositivo isolado, mas em conjunto com outras medidas que garantam que os
veículos se aproximem numa velocidade segura da travessia, tais como: o controle da
velocidade por equipamentos, alterações geométricas, a diminuição da largura da via,
a imposição de circulação com trajetória sinuosa e outras”.
Por fim, em relação a esta legislação, o Art. 5º apresenta condições que não
podem ser observadas em trechos de vias nos quais se deseja a implantação de vias
elevadas:
I.
II.
III.
IV.
V.

isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam que os veículos se
aproximem com uma velocidade segura da travessia;
com declividade longitudinal superior a 6%;
em via rural, exceto quando apresentar características de via urbana;
em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia;
em via com faixa ou pista exclusiva para ônibus;
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

em trecho de pista com mais de duas faixas de circulação, exceto em locais
justificados por estudos de engenharia;
em pista não pavimentada ou inexistência de calçadas;
em curva ou situação com interferências visuais que impossibilitem a
visibilidade do dispositivo à distância;
em locais desprovidos de iluminação pública ou específica;
em obra de arte e nos 25 metros anteriores e posteriores a estas;
defronte à guia rebaixada para entrada e saída de veículos;
em esquinas a menos de 12m do alinhamento do bordo da via transversal,
exceto quando justificado por estudo de engenharia.

Destacam-se alguns pontos deste artigo: a implantação de faixa elevada, sem
medidas conjuntas de redução de velocidade não são permitidas, assim como em vias
com declividade longitudinal superior a 6%, em vias arteriais, exceto quando
justificado, em trechos com mais de duas faixas de circulação e quando observada a
inexistência de calçadas. A resolução define, ainda, critérios para projetos deste tipo
de dispositivo, sinalização e outras recomendações.
Em relação às lombadas (ondulações transversais), sua implantação é
regulamentada pela Resolução nº 600 de 24 de maio de 2016 do CONTRAN que
estabelece critérios e padrões para a instalação de ondulação transversal em vias
públicas, de acordo com o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Este
instrumento resolve em seu Art. 1º que:
“A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a
velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de
engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes
cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde
alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes”. De acordo com a resolução, o
estudo técnico referido deve conter, no mínimo, a avaliação de variáveis como o tipo
de lombada desejado, as características do local/trecho da via, histórico de acidentes e
potencial de risco no local, devendo ser verificado anexo da resolução com todos os
itens necessários para tal estudo.
Os tipos de lombadas são descritos como “Tipo A” e “Tipo B”, onde o primeiro
(Figura 34) pode ser instalado em locais onde há a necessidade de limitar a velocidade
máxima para 30 km/h, em: Rodovia, somente em travessia de trecho urbanizado; Via
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urbana coletora; ou Via urbana local. Já o segundo tipo (Figura 35) “pode ser instalada
somente em via urbana local em que não circulem linhas regulares de transporte
coletivo e não seja possível implantar a ondulação transversal do Tipo A, reduzindo
pontualmente a velocidade máxima para 20 km/h” (CONTRAN, 2016).
Figura 34 - Lombada "Tipo A"

Fonte: CONTRAN (2016).

Figura 35 - Lombada "Tipo B"

Fonte: CONTRAN (2016).

Citam-se também as linhas de estímulo a redução de velocidade (LRV). Elas
podem ser implantadas na convergência de uma via rápida com uma região onde se
estima a baixa velocidade dos carros e maior fluxo de pedestres (Figura 36 e Figura 37).
A LRV trata-se de um conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induz o
condutor a reduzir a velocidade do veículo. O número de linhas e o espaçamento entre
elas variam à medida que se aproximam do local onde o veículo deva estar com a
velocidade reduzida.
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Figura 36 - Linha de estímulo à redução de velocidade (LRV)

Fonte: CONTRAN (2007).

Figura 37 - Linhas de estímulo à redução da velocidade – Belém, PA

Fonte: Agência Belém (2016).

Outro exemplo de moderador, com custos mais elevados, mas sem alterações
físicas significativas na pista, por exemplo, trata-se dos medidores de velocidade,
também conhecidos como radares, e regulamentados pela Resolução nº 396 de 13 de
dezembro de 2011 do CONTRAN. Neste caso, deve-se proceder com estudos que
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realizem avaliações que contemplem, no mínimo, variáveis como: as características da
via no local; tipo de equipamento; velocidades praticadas; e nº de acidentes e
potencial de risco no local, devendo-se verificar todos os itens que constam no Anexo I
da resolução em questão.
Além dos citados anteriormente, outros dispositivos moderadores de
velocidade na corrente de tráfego podem ser considerados em trechos em que a
velocidade apresenta-se alta, próximo a grandes estabelecimentos comerciais com alto
fluxo de acessos e saídas e/ou onde a travessia de pedestres esteja prejudicada, como
se pode citar a implantação de rótulas que naturalmente diminuem as velocidades
empregadas no trecho de via onde se encontram, além de poder ordenar fluxos e
facilitar a travessia de pedestres. Entretanto, como já citado, todo e qualquer
dispositivo deve contemplar estudos técnicos de viabilidade e atendimento das
normas de trânsito brasileiras e, no caso das citadas rótulas, ou rotatórias, deve
sempre ser verificado o Manual de Projeto de Interseções (DNIT, 2005a).
Concluindo, existem diversos tipos de moderadores de tráfego e sua
implantação deve ser sempre acompanhada de estudos técnicos que justifiquem seu
uso ou a combinação de diferentes técnicas de maneira complementar, não sendo
recomendada a adoção de qualquer dispositivo redutor de velocidade de maneira
aleatória ou sem embasamento técnico.
Em Videira, devem ser realizados estudos de implantação de moderadores de
velocidade nas principais vias da cidade como as ruas Saul Brandalise e XV de
Novembro, e em outros trechos de tráfego rápido e/ou com alto fluxo de pedestres e
ciclistas, como proximidades de serviços de saúde, escolas e universidades. Propõe-se,
também, verificar os acessos da Rodovia Estadual SC-135 e, neste caso, alguns locais
foram observados, nos quais se recomenda atenção especial como alvos de estudos
sobre a necessidade de implantação de moderadores, e são apresentados na Figura
38. Estes locais correspondem a acessos para oeste da rodovia, onde se encontra a
maior urbanização do município, entretanto, com o crescimento da cidade a leste da
rodovia, os estudos devem ser considerados também nestes acessos, como por
exemplo, na saída da SC-135 para a Rodovia Municipal José Gheler que adentra ao
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Bairro Santa Lucia, o qual já conta atualmente com redutor de velocidade, também
indicado na Figura 38, e que pode ser verificado na Figura 39.
Figura 38 - Proposta para estudos de implantação de moderadores de tráfego e velocidade em acessos
urbanos

Fonte: Elaboração própria.

Figura 39 - Acesso Bairro Santa Lucia

Fonte: Adaptado de Google Street View (2017).
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4.1.2. Diretriz 02
Quadro 9 - Propostas da circulação viária – Diretriz 02

2.1

2.2

AÇÕES

2.3

Redução e adequação da oferta de
estacionamentos na região central.
Implantação de via compartilhada Transformar a Rua Pedro Andreazza
em uma via compartilhada, de forma
a estimular a vida urbana em áreas de
grande fluxo de pessoas.
Implantação de uma Zona 30 em
trechos das Ruas Victor Meirelles e
Padre Anchieta, com o objetivo de
conscientização no trânsito e
incentivo aos modos ativos de
mobilidade.

LONGO

MÉDIO

DIRETRIZ 2

Incentivar a migração modal dos
automóveis para o transporte público
e modos ativos.

CURTO

CIRCULAÇÃO VIÁRIA

AP

AP

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
*Divisão modal.

*Índice de participação modal do
transporte particular individual nos
deslocamentos para o Centro.

*Redução dos atuais 57% de deslocamentos
realizados por veículo motorizado individual para
50% até 2025 e para 42% até 2033.
*Reduzir, na região central, o número de vagas de
estacionamento de automóveis na via entre 23 e
27%.

Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.1.2.1. Detalhamento das ações
AÇÃO 2.1 – REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA OFERTA DE ESTACIONAMENTOS NA REGIÃO
CENTRAL
Indo de encontro ao incentivo para o uso de outros modos de transporte no
município, esta ação propõe a retirada de algumas vagas de estacionamento da região
central de Videira. Esta medida permite o melhor aproveitamento da via, a
democratização dos usos de modos distintos com a implantação de ciclovias,
alargamentos de passeios e melhor qualidade nos fluxos de veículos. Seu objetivo final
é diminuir a presença de veículos no Centro de Videira, fomentando o uso do
transporte público coletivo e individual e, principalmente, da utilização da bicicleta e
do transporte a pé.
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Esta proposta complementa as ações relativas às alterações viárias que serão
abordadas posteriormente. O estudo realizado concluiu pela necessidade de alterar o
número de vagas em 4 vias, cuja visualização é possível na Figura 40.
Rua Benjamin Graziotin: entorno do novo terminal urbano – retirada de
estacionamentos em ambos os lados da via, como forma de facilitar os acessos
e saídas de ônibus na região;
Rua Lauro Müller: entorno do novo terminal urbano – adequação de
estacionamento para taxistas, o que é condicionado ao projeto do novo
terminal, quanto à acomodação deste serviço. Neste caso recomenda-se esta
adequação ao lado da via adjacente ao terminal, ou seja, do lado esquerdo do
sentido de circulação atual da rua;
Avenida Dom Pedro II: com as alterações viárias propostas, é importante
garantir a retirada de estacionamentos em parte da avenida no trecho entre a
Rua Benjamin Graziotin e Rua Saul Brandalise, em dois estágios. Estas medidas
visam a adequação e alargamento de passeios, além da criação de uma
terceira faixa na avenida.
Rua Saul Brandalise: trecho entre Avenida Dom Pedro II e Rua Cel. Schmidt que
atualmente possui vagas em ambos os lados. Propõe-se a retirada de
estacionamentos em um lado da via, permitindo alargamento de passeios e
implantação de ciclovia.
Rua XV de Novembro: trecho entre as pontes das ruas Farroupilha e Vitória.
Propõe-se a retirada de vagas em um dos lados da via, como forma de permitir
o alargamento de passeios para melhor circulação de pedestres e a otimização
dos fluxos de veículos nesta que é a via mais carregada, em termos de tráfego,
da cidade.
Rua Antônio Fávero: Em um dos lados da via, no trecho indicado, existem,
atualmente, cerca de 85 vagas em ângulo com o meio fio, as quais invadem
praticamente toda a faixa de rolamento no seu sentido adjacente, situação
indesejada e insegura para manobras. Desta forma, sugere-se que as vagas
atuais sejam transformadas em vagas paralelas ao passeio, o que reduziria as
vagas para aproximadamente 57 unidades.
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Figura 40 - Proposta de retirada de estacionamentos

Fonte: Elaboração própria.

Na Avenida Dom Pedro II, são propostos dois trechos distintos para a retirada
dos estacionamentos: no primeiro (trecho 1, em vermelho), entre a Rua Nestor
Fernandes e Rua Saul Brandalise aponta-se a necessidade de retirar as vagas de
estacionamentos em ambos os lados. Já no segundo (trecho 2, em azul), entre a Rua
Benjamim Graziotin e Rua Nestor Fernandes, indica-se a retirada em apenas um dos
lados, a critério da equipe técnica municipal, baseado em projeto desenvolvido pela
mesma, entretanto, recomenda-se monitoramento contínuo deste trecho, verificando
a necessidade de se retirar estacionamentos também do outro lado futuramente.
Nos casos das ruas para as quais se propõe a retirada de estacionamentos em
um dos lados, deve-se evidenciar que na Rua Saul Brandalise a retirada deve,
preferencialmente, ser realizada do lado esquerdo do sentido de circulação atual, de
acordo com os estudos que serão apresentados para o sistema de circulação de
pessoas em bicicletas e cujo perfil de via será demonstrado na Figura 189. Já no caso
da Rua XV de Novembro, a retirada deve, preferencialmente, ser realizada no lado
direito do sentido de circulação atual, cujo perfil de via é sugerido na Figura 41. Em
ambos os casos, foi considerada a retirada de vagas situadas atualmente nas vias nos
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lados adjacentes às faixas de serviço destas ruas, ou seja, onde se encontram, por
exemplo, postes, lixeiras e outros, sugerindo, para estes locais a implantação de fiação
subterrânea que, além de vantagens técnicas, confere às ruas uma estética mais
agradável e humanizada.
Figura 41 - Perfil de Via - Rua XV de Novembro

Fonte: Elaboração própria.
Base de dados: Malha viária de 2010 da Prefeitura Municipal de Videira/SC.

Importante frisar que a condição predominante identificada no diagnóstico da
situação existente para os estacionamentos em Videira apontou que, em números, os
níveis de serviço C e D, com taxas de ocupação entre 40,1% e 60% e entre 60,1% e
80%, respectivamente, correspondem à maioria das ocorrências pesquisadas, com
uma média de vagas ocupadas em 72%, o que remete a uma oferta suficiente de
estacionamentos. Evidentemente, em alguns horários esta taxa média de ocupação
pode aumentar e, analogamente, diminuir em horários de menor demanda.
Considerando vagas de carros (para todas as categorias – comum, idosos e
pessoas com deficiência) e motos, por meio de levantamentos visuais e dados obtidos
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no diagnóstico com a empresa DAC Serviços de Estacionamento - Park Express,
atualmente, o sistema de estacionamento rotativo apresenta 1.112 vagas (já
convertidas vagas de moto em vagas equivalentes às de carros). Com a retirada dos
estacionamentos propostos, seriam, aproximadamente, 276 vagas a menos
(considerando aproximadamente 10 vagas no caso da Rua Lauro Müller, as 28 vagas
suprimidas na adequação da Rua Antônio Fávero e as demais 238 nos trechos
indicados, considerando a retirada total no trecho 2 da Avenida Dom Pedro II),
representando 24,48% menos vagas na atual conformação do sistema.
Entretanto, não se consideraram neste percentual as 115 vagas gratuitas, ou
seja, não regulamentadas pelo estacionamento rotativo, na Avenida Manoel Roque,
importante via com presença de grande polo gerador de viagens, a Prefeitura
Municipal, o que diminuiria a proporção de vagas retiradas para 22,50% do número
total nas principais vias da região central e nas suas proximidades. Este assunto será
retomado na ação 2.2 do eixo de sistema de cargas e estacionamento no item 4.6.2.2.
Deve-se destacar que a retirada de estacionamentos precisa acompanhar as
alterações viárias que serão apresentadas na Ação 3.5. Desta forma, primeiramente
devem ser retiradas as vagas da Rua Benjamin Graziotin, Avenida Dom Pedro II (trecho
2) e promover adequação das vagas na Rua Lauro Müller, a partir da mudança do novo
terminal urbano para o atual terminal rodoviário. Posteriormente, deve-se proceder
com a retirada dos estacionamentos no trecho 1 da Avenida Dom Pedro II e adequação
dos estacionamentos na Rua Antônio Fávero, a partir da mudança de sentido desta
última. Por fim, deve ser realizada a exclusão no trecho apontado na Rua Saul
Brandalise. O processo na Rua XV de Novembro deve ser realizado em momento
oportuno definido pela prefeitura, baseado em seu balanço de vagas e possibilidade de
execução das obras nesta rua, visto que a mesma não possui mudanças de sentido ou
configuração previstas.
Deve-se reforçar, por fim, que a ação se concentra em complementar os
estudos referentes às ciclovias e pedestres, além das alterações viárias no município,
sendo o assunto “estacionamento” tratado novamente em seção própria, e cujos
conteúdos devem ser analisados em conjunto com exposto aqui anteriormente sobre
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este tema. Por fim, a análise de retirada de estacionamentos exposta foi realizada
priorizando o transporte público coletivo, em acordo com o cenário atual de circulação
viária e as alterações em torno do novo Terminal Urbano e da Praça Nereu Ramos,
apresentadas nos Cenários 1 e 4 tratados na Ação 3.5 do eixo de Circulação Viária.
Desta forma, alterações viárias distintas abrem a necessidade de novas análises
futuramente.
AÇÃO 2.2 – IMPLANTAÇÃO DE VIA COMPARTILHADA – TRANSFORMAR A RUA PEDRO
ANDREAZZA EM UMA VIA COMPARTILHADA, DE FORMA A ESTIMULAR A VIDA
URBANA EM ÁREAS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS
Com o intuito de promover os meios ativos de transporte, em detrimento da
utilização desenfreada do automóvel, destaca-se a necessidade da implementação de
uma via compartilhada do centro da cidade. Essa proposta procura tratar as vias de
circulação de forma integrada entre modos ativos e motorizados de transporte, como
também um espaço ativo e público de troca. Nivelando a pista de rolamento com a
calçada, eliminando os dispositivos de controle de trânsito, procura-se inverter a
hierarquia do automóvel sobre o pedestre e o ciclista. A velocidade baixa tende a
fomentar interação entre os cidadãos e o entorno, beneficiando tanto a vitalidade da
cidade quanto o comércio ali instaurado.
A partir de estudos, a rua designada para a implementação da via
compartilhada é a Rua Pedro Andreazza (Figura 42), por essa já possuir uma conexão
com a Praça Nereu Ramos e o Parque Linear, apresentar comércio e serviços atrativos
e por configurar-se de maneira a não causar grandes problemas de tráfego com sua
possível configuração.
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Figura 42 - Rua Pedro Andreazza - proposta para implantação da via compartilhada

Fonte: Google Street View (2017).

A Figura 43 apresenta alguns exemplos de ruas compartilhadas, eliminando os
dispositivos de trânsito e utilizando o pavimento como forma de nivelamento e
retirada da “hierarquia” modal. O compartilhamento do espaço da via promove a
responsabilidade daqueles que a utilizam, modificando, com o passar do tempo, o
comportamento de seus usuários. Essa medida pode promover uma maior vitalidade
urbana, espaços com maior interação social e segurança. Outros exemplos também
são apresentados na Figura 44 e Figura 45.
Figura 43 – Exemplos de vias compartilhadas

Fonte: ArchDaily (2016).
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Figura 44 – Exemplos de vias compartilhadas antes e depois – Auckland, Nova Zelândia (esquerda) e
Buenos Aires, Argentina (direita)

Fonte: Urb-i, (2018).

Figura 45 – Exemplos de vias compartilhadas antes e depois – Auckland, Nova Zelândia (esquerda) e
Barcelona, Espanha (direita)

Fonte: Urb-i, (2018).

Com o objetivo de representar uma possível proposta, realizou-se um modelo
esquemático da via compartilhada na Rua Pedro Andreazza. Propondo a via como um
todo em apenas um nível, alguns usos foram propostos como a faixa de vegetação e o
mobiliário urbano. De um lado da via os acessos para veículos são possíveis em
conjunto com os modos ativos, o outro lado propõe-se um espaço exclusivo de
circulação para bicicletas e pedestres (Figura 46).
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Figura 46 - Modelo esquemático de via compartilhada na Rua Pedro Andreazza

Fonte: Elaboração própria.

Algumas perspectivas são apresentadas a seguir exemplificando como poderia
se desenvolver a via compartilhada, com espaços de circulação integrados aos espaços
de permanência, proporcionando um local com vitalidade urbana em todos os
períodos do dia (Figura 47, Figura 48 e Figura 49).
Figura 47 - Perspectiva 01 - Modelo esquemático de via compartilhada

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 48 - Perspectiva 02 - Modelo esquemático de via compartilhada

Fonte: Elaboração própria.

Figura 49 - Perspectiva 03 - Modelo esquemático de via compartilhada

Fonte: Elaboração própria.

O perfil proposto para via exemplifica como poderia ser implementada a
distribuição e as dimensões dos espaços na via compartilhada (Figura 50).
Figura 50 - Modelo de perfil da via compartilhada

Fonte: Elaboração própria.
Base de dados: Malha viária de 2010 da Prefeitura Municipal de Videira/SC.
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AÇÃO 2.3 - IMPLANTAÇÃO DE UMA ZONA 30 EM TRECHOS DAS RUAS VICTOR
MEIRELLES E PADRE ANCHIETA, COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO
TRÂNSITO E INCENTIVO AOS MODOS ATIVOS DE MOBILIDADE
A Zona 30 tem como conceito "a redução dos volumes de tráfego motorizado e
da melhoria das condições de segurança das deslocações, através da imposição de
uma velocidade limite de circulação reduzida e de medidas ao nível do desenho
urbano" e, outros conceitos apresentam que, nessas zonas, o uso do solo existente ou
proposto deve ser coerente com o limite de velocidade proposto (IMTT, 2011).
O conceito da Zona 30 data de meados da década de 80, com o objetivo da
priorização das pessoas na hierarquia da mobilidade urbana e no desenho urbano. A
Zona 30, com o limite de velocidade máxima de 30 km/h, precisa, obrigatoriamente,
apresentar uma sinalização de aviso na entrada e saída. Além disso, é importante que
o uso do solo seja compatível à proposta de fluxos reduzidos e ao maior incentivo no
uso dos modos ativos (SILVA; CUSTÓDIO, 2013).
Silva e Seco (2016) apresentam alguns objetivos centrais que uma Zona 30
pretende atingir:
1) Promoção da segurança e moderação da velocidade, a infraestrutura
deve ser concebida de forma a controlar os volumes de tráfego e a garantir
a prática de velocidades moderadas, contribuindo para a segurança dos
utilizadores vulneráveis;
2) Salvaguarda de benefícios sociais e da satisfação dos utilizadores locais –
deve-se fomentar a criação de espaços destinados ao desenvolvimento de
atividades urbanas e recreativas;
3) Requalificação urbana – as intervenções devem ser encaradas como
oportunidades de requalificação urbana do espaço. Dado o
condicionamento dos volumes de tráfego e da velocidade do automóvel, as
preocupações de arquitetura e do paisagismo prevalecem em relação às de
engenharia rodoviária.

Neste sentido, é proposta uma Zona 30 para o município de Videira (Figura 51).
A proposta sugere uma melhoria das relações dos fluxos de mobilidade para uma área
específica da cidade, com o objetivo de promover a prioridade dos modos ativos na
hierarquia da mobilidade urbana e de conscientização do trânsito, tentando expressar
a importância e a possibilidade dos modos ativos e motorizados (de pequeno porte)
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utilizarem do mesmo espaço, em harmonia. A área escolhida foi um trecho da Rua
Padre Anchieta, um trecho da Rua Victor Meirelles e as ruas perpendiculares que
cortam os trechos principais.
O trecho da Rua Padre Anchieta foi escolhido por ali estarem implantados a
Igreja Matriz, o Museu do Vinho Mário de Pellegrina e o Colégio Imaculada Conceição.
Esse conjunto de edificações, com a existência de espaços urbanos abertos ao público
(a praça da Igreja Matriz e o espaço público em frente ao Museu do Vinho), possibilita
promover um espaço com velocidade limitada, pela existência de um potencial uso do
espaço público por pedestres e ciclistas. Outra justificativa é a existência de um
colégio, sendo necessária uma redução da velocidade devido ao trânsito de alunos.
Essa medida pode promover uma maior vitalidade urbana na área.
A escolha da Rua Victor Meirelles se justifica por ali ser um potencial futuro de
usos comerciais e de serviços, principalmente voltado à tecnologia e inovação.
Priorizar os modos ativos neste trecho promove o aumento do fluxo dos mesmos,
gerando urbanidade e consequentemente o reconhecimento dos usos do lugar.
As ruas perpendiculares a essas ruas principais também serão propostas com
velocidade máxima de 30 km/h para que o caráter dessa área seja mantido pela
priorização dos modos ativos.
O Quadro 10 apresenta as ruas propostas para a implantação da Zona 30.
Quadro 10 - Ruas propostas para a implantação da Zona 30 em Videira/SC
RUAS PROPOSTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ZONA 30
TRECHO DA RUA PADRE ANCHIETA
TRECHO DA RUA VICTOR MEIRELLES
TRECHO DA RUA CAMPOS NOVOS
TRECHO DA RUA CELEDONIA SELBACH
TRECHO DA RUA ARTHUR FORMIGHIERI
TRECHO DA RUA PEDRO GAIO
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 51 - Proposta de Zona 30 para o Município de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

A proposta apresenta a implantação da Zona 30 por estágios de intervenção. O
primeiro estágio seria no trecho da Rua Padre Anchieta (Figura 52 e Figura 53). Depois
de sua implementação e adaptação dos usuários à nova dinâmica urbana do espaço,
seria o momento de implantação do estágio de intervenção 02 (Figura 54 e Figura 56),
quando a Rua Victor Meirelles já apresentar indícios ao novo uso do solo (comércio e
serviço). As ruas perpendiculares (Figura 55,Figura 56, Figura 57, Figura 58, Figura 59 e
Figura 60) viriam logo em seguida, para oferecer a junção da dinâmica urbana das ruas
principais.
Figura 52 - Zona 30 - Estágio de intervenção 01

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 53 - Rua Padre Anchieta

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 54 - Zona 30 - Estágio de intervenção 02

Fonte: Elaboração própria.

Figura 55 - Zona 30 - Estágio de intervenção 03

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 56 - Rua Victor Meirelles

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 57 - Rua Campos Novos

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 58 - Rua Celedonia Selbach

Fonte: Google Street View (2012).
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Figura 59 - Rua Arthur Formighieri

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 60 - Rua Pedro Gaio

Fonte: Google Street View (2012).

A transformação da Rua Padre Anchieta e seu entono em uma Zona 30 se
dariam de forma gradual. Por conta da presença da Escola Imaculada Conceição, e por
já apresentar características propícias ao desenvolvimento de uma vitalidade urbana, a
Rua Padre Anchieta seria a primeira a ser modificada. Para ela, além da redução da
velocidade do automóvel, propõe-se o alargamento da calçada em frente à escola, de
forma a criar uma área de estar que pode servir de apoio aos estudantes e ao bairro
como um todo.
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Figura 61 - Proposta para a Rua Padre Anchieta

Fonte: Elaboração própria.

Figura 62- Proposta para a Rua Padre Anchieta - ampliado

Fonte: Elaboração própria.

Figura 63 - Perfil da proposta de Zona 30 para a Rua Padre Anchieta

Fonte: Elaboração própria.

Para viabilizar isso, há a necessidade da remoção de parte dos estacionamentos
do lado norte da via, em um trecho de aproximadamente 100m. Esta ação justifica-se a
partir da prerrogativa de que a ação já vem acompanhada de uma política de estímulo
à redução do uso do carro na área, juntamente com o fato de já haver uma grande
quantidade de estacionamentos na rua.
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Para a sinalização da Zona 30, propõe-se sinalização vertical e horizontal,
principalmente nos limites da zona, como exemplificado na Figura 64 e Figura 65
Figura 64 – Exemplo de sinalização horizontal da Zona 30

Fonte: BAND (2015)

Figura 65- Sinalização vertical da Zona 30 em Ílhavo - Portugal

Fonte: Prefeitura de Ílhavo (2015)

Uma vez implantada a Zona 30 na Rua Padre Anchieta, propõe-se que o
conceito se distribua nas ruas adjacentes, de forma a garantir a eficiência da ação.
Recomenda-se que sejam implantadas medidas de redução de tráfego nessas ruas,
recomendando um volume máximo de 150 veículos/h por sentido da via. Outras
medidas possíveis para garantir a mudança da relação dos veículos com a via é
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reduzindo a largura da faixa de rolamento, fato que estimula a redução da velocidade.
Além disso, libera espaço para o alargamento das calçadas, demonstrando a prioridade
do pedestre no desenho urbano.
A cidade de Barcelona, por exemplo, desenvolve em seu planejamento urbano
as Zonas 30, localizadas em diversas áreas da cidade (Figura 66). A pacificação do
tráfego foi um compromisso adotado pelo Conselho Municipal de Barcelona para o
Pacto da Mobilidade (1998). Para alcançar este objetivo, se estabeleceu em grande
parte das ruas da cidade o modelo da Zona 30. O objetivo de Barcelona é conseguir
atingir uma cidade mais confortável e tranquila, com uma distribuição equilibrada nos
usos do espaço público entre os diferentes modos de transporte. A Figura 67, Figura 68
e Figura 69 apresentam algumas ruas de Barcelona com as propostas da Zona 30 já
implementadas, de acordo com dados de Ecomovilidad (2011).
Figura 66 - Áreas de Zona 30 em Barcelona - Espanha

Fonte: Open Data BCN (2018).
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Figura 67 - Zona 30 Barcelona - exemplo 01

Fonte: Google Earth (2018).

Figura 68 - Zona 30 Barcelona - exemplo 02

Fonte: Google Earth (2018).

Figura 69 - Zona 30 Barcelona - exemplo 03

Fonte: Google Earth (2018).
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4.1.3. Diretriz 03
Quadro 11 - Propostas da circulação viária – Diretriz 03

3.1
3.2

3.3

AÇÕES

3.4

3.5

3.6

LONGO

DIRETRIZ 3

MÉDIO

Promover mudanças viárias de modo a
otimizar fluxos, garantir níveis de serviço
satisfatórios aos usuários e integrar o
município

CURTO

CIRCULAÇÃO VIÁRIA

Elaborar um guia de pavimentação do
município e garantir sua aplicação.
Priorizar a requalificação e a pavimentação
das ruas que são rotas do transporte
público coletivo.
Incentivar a municipalização das Rodovias
Estaduais SC-135 e SC-355 nos trechos com
características urbanas consolidadas ou em
potencial.
Criação de um inventário da pavimentação,
contendo informações a respeito da
localização, estado, tipo de pavimento e
registro de intervenções e manutenções.
Promover alterações viárias no entorno do
novo terminal urbano e da Praça Nereu
Ramos e implantar o "Binário Central"
entre trechos das Ruas Saul Brandalise e
Brasil.
Estruturar e implantar o Contorno Viário
Norte a partir do atual acesso leste do
município.

AP

AP

AP

INDICADORES DE
MONITORAMENTO

METAS

*Estado de conservação dos
pavimentos.

*Realizar mudanças necessárias na infraestrutura viária,
principalmente na região central.

*Nível de serviço de vias.

*Aumentar a integração entre os bairros da cidade.

*Dimensão e duração de
congestionamentos.

*Melhorar as condições de tráfego no município, obtendo bons
níveis de serviço nos cenários atuais e futuros da circulação viária.

Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.1.3.1. Conceitos gerais da diretriz
Nível de Serviço – definido como uma medida de qualidade que descreve as
condições de operação dentro de um determinado fluxo de tráfego, geralmente
expressas em termos de liberdades de manobras, tempos de viagem, interrupções,
velocidades e conforto. O Nível de Serviço possibilita a avaliação do grau de eficiência
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do serviço oferecido pela via desde um volume de trânsito próximo de zero até o
volume máximo (capacidade) da via (TRB, 2000).

4.1.3.2. Detalhamento das ações
AÇÃO 3.1 - ELABORAR UM GUIA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E GARANTIR
SUA APLICAÇÃO
A proposta para a elaboração de um Guia de Pavimentação tem como objetivo
apresentar parâmetros e metodologias para a execução da pavimentação no
município. O conteúdo mínimo precisa conter:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Metodologia para elaboração de memorial descritivo da obra de pavimentação;
Metodologia para elaboração de memorial fotográfico;
Metodologia para das especificações técnicas do projeto de pavimentação;
Metodologia para elaboração de projeto de pavimentação;
Metodologia para elaboração de estudo geotécnico;
Metodologia para elaboração de estudo topográfico;
Metodologia para definição da classificação de vias;
Metodologia para elaboração de projeto geométrico e de terraplanagem;
Metodologia para escolha do tipo de pavimento;
Metodologia para elaboração de projeto de drenagem;
Metodologia para elaboração de projeto de sinalização.

AÇÃO 3.3 – INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS SC-135 E
SC-355 NOS TRECHOS COM CARACTERÍSTICAS URBANAS CONSOLIDADAS OU EM
POTENCIAL
Em Santa Catarina, o Decreto nº 1.319, de 29 de setembro de 2017, altera o
Art. 10 do Decreto nº 759, de 2011, que aprova o Plano Rodoviário Estadual e
estabelece outras providências.
De acordo com o Artigo 10 do decreto referido, “os municípios interessados em
assumir o gerenciamento e a manutenção de segmentos rodoviários comprometidos
urbanisticamente e que se encontrem dentro do perímetro urbano municipal definido
em lei deverão formular requerimento ao DEINFRA (Departamento Estadual de
Infraestrutura)”. O Decreto ainda cita um conjunto de documentos que devem ser
encaminhados juntamente do requerimento citado, os quais são analisados e deliberase, por fim, no Conselho Administrativo do DEINFRA.
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A municipalização de rodovias estaduais é um instrumento que visa à
ampliação da autonomia dos municípios em relação aos trabalhos que precisam ser
realizados nas rodovias, principalmente, nos trechos urbanos, diminuindo a
burocratização de processos, ganhando tempo no atendimento de demandas da
população.
Em Videira, no dia 1º de outubro, foi realizada audiência pública para
apresentação das propostas de municipalização. O presente estudo reforça esta
vontade do município, pois a aprovação destas medidas pode contribuir com o
desenvolvimento econômico da cidade, aumentar a segurança nas áreas urbanas
cortadas por rodovias e agilizar processos. A proposta, portanto, é dividida em duas
modalidades, de acordo com a Prefeitura Municipal de Videira (2018): exclusão e
gerenciamento. Enquanto na primeira exclui o trecho requerido da rodovia, passando
o seu controle para o município, na segunda, a rodovia continua a ser uma rodovia
estadual, porém, com maiores poderes para o município em relação à análise de
acessos, trevos, novos projetos, entre outros. Os trechos propostos para exclusão e
gerenciamento podem ser visualizados na Figura 70.
Propõe-se a exclusão no trecho que se inicia em uma interseção entre SC-135 e
SC-355, seguindo para oeste nas ruas Saul Brandalise, XV de Novembro e Severino José
Pasqual até seu final no trevo do Bairro Santa Gema.
Já em relação ao gerenciamento, são propostos três trechos. O primeiro seria
dos limites da cidade de Fraiburgo até o início da área urbana onde se solicita a
exclusão, enquanto o segundo trata-se do trecho que compreende os limites de Rio
das Antas até os limites de Pinheiro Preto. Por fim, o último trecho inicia-se no final do
trecho onde se solicita a exclusão (trevo do Bairro Santa Gema) até os limites de
Iomerê.
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Figura 70 - Municipalização de Rodovias Estaduais em Videira

Fonte: Elaboração própria.

AÇÃO 3.4 - CRIAÇÃO DE UM INVENTÁRIO DA PAVIMENTAÇÃO, CONTENDO
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO, ESTADO, TIPO DE PAVIMENTO E
REGISTRO DE INTERVENÇÕES E MANUTENÇÕES
O inventário da pavimentação possui a finalidade de registrar todas as
informações referentes à pavimentação para que o município tenha contabilizado
essas informações, sabendo assim, gerir melhor os investimentos futuros destinados à
pavimentação. Para isso, é sugerido o uso do Sistema de Informações Geográficas –
SIG.
O inventário deve conter, no mínimo:
»
»
»
»
»
»
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Mapa da pavimentação por bairro;
Mapa da pavimentação por tipo de pavimento;
Dados referentes ao estado de conservação do pavimento por rua;
Metragem das vias pavimentadas por tipo de pavimento (geral e por bairro);
Metragem das vias não asfaltadas (geral e por bairro), e;
Largura das vias, delimitadas por tipo de uso (passeio, faixa de mobiliário urbano,
leito carroçável, estacionamento, etc.).
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AÇÃO 3.5 – PROMOVER ALTERAÇÕES PARA A CIRCULAÇÃO VIÁRIA NO ENTORNO DO
NOVO TERMINAL URBANO E DA PRAÇA NEREU RAMOS, E IMPLANTAR O "BINÁRIO
CENTRAL" ENTRE TRECHOS DAS RUAS SAUL BRANDALISE E BRASIL
Diante da apresentação da problemática atual da circulação viária de Videira,
foram propostos três cenários para a intervenção da circulação no sistema viário, e a
partir disso, foi realizada uma análise criteriosa das alterações apontando os potenciais
e problemáticas de cada cenário, perante a técnica e os objetivos deste Plano.
PROBLEMÁTICA ATUAL
Atualmente, alguns conflitos de tráfego são encontrados, principalmente, na
região central de Videira. O mais grave deles encontra-se no entroncamento da Praça
Nereu Ramos (Figura 71), com a convergência da Ponte (Rua Vitória) e da Rua Antônio
Fávero, além das divergências para a Rua Nicolau Cavon e Avenida Dom Pedro II.
Figura 71 - Entroncamento da Praça Nereu Ramos

Fonte: Google Street View (2017).

Além deste caso, a circulação de ônibus no Centro e no entorno do atual
Terminal Rodoviário, futuro Terminal Urbano (Figura 72), precisa ser reestruturada
visando esta mudança de uso e a melhor acomodação dos fluxos na região. A terceira
ocorrência trata-se da Rua Saul Brandalise (Figura 73) principal via do município, que é
utilizada para acessos e saídas, sendo bastante sobrecarregada com fluxo intenso de
automóveis.
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Figura 72 – Entorno imediato do Novo Terminal Rodoviário

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 73 – Rua Saul Brandalise

Fonte: Google Street View (2017).

Deve-se citar que a circulação em Videira pode tomar 3 caminhos de
prioridade: o transporte público coletivo, os acessos a equipamentos urbanos de saúde
e a integração entre os modos de transporte, priorizando sempre os modos ativos e o
transporte público coletivo sobre os modos motorizados individuais.
Desta forma, elaboraram-se 3 cenários com diferentes possibilidades de
adequação da circulação viária, estas realizadas com a tentativa de atender também os
apontamentos da equipe técnica municipal, a partir de propostas como: alterações de
sentidos, retirada de estacionamentos, mudanças de perfis de vias e, em últimos
casos, abertura de novas vias. Serão indicadas a seguir as opções com suas respectivas
problemáticas, possíveis soluções e grau de prioridade para cada um dos três
caminhos indicados anteriormente.
Importante frisar, antes da apresentação dos cenários, que todas as
intervenções propostas seriam realizadas em estágios, sendo o Estágio 1 uma ação
prioritária e o Estágio 2 uma ação de curto prazo com implantação após o Estágio 1. Já
os Estágios 3 e 4 tem caráter de médio a longo prazo, sendo necessários estudos
futuros de demanda a fim de verificar a real necessidade de sua implantação.
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CENÁRIO 01
Figura 74 - Proposta para o Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

O primeiro cenário foi proposto buscando priorizar, majoritariamente, a
circulação do transporte público coletivo, respeitando os modos ativos de circulação e
garantindo que os acessos aos equipamentos urbanos de saúde sejam facilitados,
como também, os impactos na circulação de automóveis fossem eficientemente
positivos e reduzidos.
Inicialmente, trabalhou-se com a condição da circulação no entorno do novo
Terminal Urbano, que atualmente conta com difíceis acessos e trânsito em mão única
numa via com poucos estacionamentos, mas que ocupam um espaço importante com
potencial circulação em mão dupla, facilitando, para as diferentes rotas do transporte
público coletivo, o seu acesso ao novo Terminal, visto que, atualmente, os ônibus que
adentram a rodoviária só possuem condição de acessá-la por um único acesso
improvisado na Rua Benjamin Graziotin. Neste sentido, busca-se como proposta retirar
os estacionamentos e implementar a circulação em mão dupla nesta rua, como uma
medida imediata para que as alterações do transporte público coletivo sejam
efetivadas.
Desta forma, a proposta segue em conformidade com os novos itinerários
propostos e com a mudança de local do Terminal, resultando no Estágio 1 da
intervenção viária neste cenário (Figura 75). Com esta modificação, o terminal pode
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ser acessado por veículos vindos da Rua Lauro Müller, da Avenida Dom Pedro II e da
Rua Benjamin Graziotin.
Figura 75- Estágio 1 (Terminal) - Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

Em um segundo momento, avaliou-se a inversão de sentido da Rua Antônio
Fávero (Beira Rio), que atualmente converge para a cabeceira da ponte da Rua Vitória,
gerando conflito e pouca segurança na circulação nesta interseção. Desta forma,
propôs-se a sua inversão como forma de escoamento ágil dos fluxos que vêm do outro
lado do Rio do Peixe pela Rua XV de Novembro, e desejam acessar o sul do município
sem passar pelo Centro, mitigando conflitos com a Rua Brasil e Avenida Dom Pedro II.
Simultaneamente, buscou-se garantir o acesso de ônibus, carros e motos vindo
do sul da cidade para o Centro. Assim, sugeriu-se a retirada de estacionamentos em
ambos os lados da Avenida Dom Pedro II, desde a Rua Benjamin Graziotin até a Rua
Saul Brandalise, gerando a possibilidade de três faixas no trecho (duas sentido Centro,
uma sentido sul), tendo como objetivo priorizar o transporte público coletivo, em
relação à faixa que iria para o sul, pois esta permitiria que os ônibus acessassem fácil e
rapidamente o Terminal. Em relação às faixas para o Centro, estas poderiam ser
utilizadas pelos ônibus nas rotas que vão para o Centro, Norte, Noroeste e Leste,
facilitando o escoamento. A Figura 76 apresenta essas alterações viárias propostas que
seriam implementadas no Estágio 2 de intervenção do Cenário 1.
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Figura 76 - Estágio 2 (Cenário 01)

Fonte: Elaboração própria.

O Estágio 3 (Figura 77) refere-se às alterações na implantação de um binário
estendido entre as ruas Saul Brandalise e Brasil, além de alterações de sentido nas ruas
Cel. Fagundes (com proposta para mão única), Veneriano dos Passos (com um trecho
de mão dupla e outro de mão única) e Luís Ferlin Sênior (com um trecho de mão
dupla), inicialmente. Estas modificações objetivam facilitar o escoamento de fluxo da
Rua Saul Brandalise e, para equilibrar os sentidos de deslocamento entre as vias, se
propõe o sentido único da Rua Brasil até o Hospital Salvatoriano Divino Salvador. Esta
ação permitiria rápido acesso ao hospital, além de permitir que veículos a serviço do
mesmo realizem suas saídas para a Rua Brasil, ou para a Rua Saul Brandalise, por meio
da Rua Luis Ferlin Sênior.
Com o Estágio 3 implantado, o transporte público também seria beneficiado,
podendo aumentar sua velocidade operacional, atendendo as rotas dentro destas ruas
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em

melhores

tempos,

diminuindo

os

possíveis

atrasos

causados

por

congestionamentos.
Figura 77 - Estágio 3 (Cenário 1)

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, o Estágio 4 trata-se da extensão do binário proposto no Estágio 3 para
toda a Rua Saul Brandalise e para a Rua Brasil nas suas ligações para as ruas Cel.
Fagundes, Artur Brandalise e Alberto Reichert. Desta forma, os acessos à cidade pelo
leste dar-se-iam rapidamente pelas vias que se ligam com a Rua Brasil, com ligação
também ao norte e oeste da cidade, e as saídas pelo Centro seriam pela Rua Saul
Brandalise. A proposta final (com o Estágio 4) para o Cenário 1 pode ser visualizada na
Figura 78. Além disso, a entrada da cidade pela Rua Alberto Reichert com a ligação até
a Rua Brasil possibilitaria mudanças de usos do solo na região, desenvolvendo as áreas
adjacentes e incentivando a ampliação da área central, distribuindo fluxos, comércios
e serviços, além da região passar a receber atendimento do transporte público
coletivo. Os estágios de intervenção podem ser vistos em um único mapa na Figura 79.
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Figura 78 - Estágio 4 (Cenário 1)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 79 – Estágios de intervenção do Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

Diante das intervenções para a proposta do Cenário 1, as mudanças trouxeram
potenciais, mas provocaram algumas problemáticas que serão apresentados a seguir
(Figura 80).
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Figura 80 - Cenário 1 - Potenciais e problemáticas

Fonte: Elaboração própria.

Problemática 1: Convergência dos fluxos da Avenida Dom Pedro II para a Rua Saul
Brandalise
Com as alterações na Avenida Dom Pedro II, que teria uma terceira faixa
implantada a partir da retirada total de estacionamentos no trecho já descrito, o
cenário apresentaria a chegada de 4 faixas da Avenida Dom Pedro II (duas do norte e
duas do sul) convergindo para as 2 faixas da Rua Saul Brandalise, o que geraria um
conflito viário indesejado. Esta situação está indicada na Figura 81.
Figura 81 - Problemática 1 – Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

Entretanto, indica-se como solução apenas a alteração dos tempos de verde no
semáforo desta interseção. Atualmente, existem 2 ciclos, sendo 1 deles apenas para
veículos na Avenida Dom Pedro II – 2 faixas vindas do norte, onde a faixa da direita
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tem preferência e 1 vinda do sul – e 1 ciclo para a travessia de pedestres de
aproximadamente 11 segundos, na qual os pedestres possuem um refúgio central no
qual usualmente necessitam esperar para realizar a travessia completa no trecho.
Para facilitar o entendimento da nomenclatura dos conjuntos de semáforos,
que serão citados ao longo do detalhamento dos cenários, recorre-se à Figura 82, já
abordada do Diagnóstico, que mostra os conjuntos semafóricos em Videira.
Figura 82 - Conformação semafórica atual de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

A solução apontada implicaria na modificação desta interseção, com a exclusão
do refúgio central, e a readequação das faixas de travessia de pedestres para uma
configuração mais simples, usual e perpendicular à via, forma recomendada pelo
Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT, 2010b, p. 105). A ideia é
que os veículos vindos do norte ou do sul, em 2 faixas de rolamento, possam adentrar
a Rua Saul Brandalise sem problemas de manobras, ou com a necessidade de dar a
preferência para a outra faixa antes da sinalização semafórica. Para facilitar o
entendimento apresenta-se a Figura 83.
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Figura 83 - Esquema proposto para a interseção entre Av. Dom Pedro II e R. Saul Brandalise

Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos semáforos, propõe-se, para eliminar a problemática em
questão, a adição de 1 tempo de verde no ciclo. Desta forma, seria possível distribuir
primeiramente 2 faixas de um sentido e depois mais 2 faixas de outro, tendo como
último ciclo a travessia direta de pedestres. Neste caso buscou-se uma proposta que
facilitasse as travessias, eliminando faixas em diagonal ou travessias parciais. A nova
distribuição teórica das fases do semáforo desta interseção foi baseada nos tempos
atuais e pode ser visualizada na Figura 84.
Figura 84 - Conjunto de Semáforos 2 – Proposta Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.
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Desta forma, o conjunto de semáforos 2 poderia funcionar sob 3 ciclos, da
seguinte maneira:
1. abertura dos semáforos 1 e 1’ para veículos;
2. abertura do semáforo 2 para veículos e semáforo 1 para pedestres;
3. reabertura do semáforo 1’ para veículos e abertura do semáforo 3 para
pedestres.

Nesta configuração, haverá em todos os momentos o escoamento de veículos,
não sendo necessário ciclo que solicite a parada total da interseção para a travessia de
pedestres. É importante destacar que o maior tempo de ciclo para o semáforo 1 que
regula fluxos do norte da Avenida Dom Pedro II se deve pelo grande fluxo de veículos
desta região, facilitando seu escoamento, visto que no Cenário 1, a única alteração de
semáforos seria no conjunto 2 de semáforos, pois os conjuntos 1 e 3 não sofreriam
alterações de sentido, diminuição ou adição de ciclos, podendo apenas serem
adequados alguns tempos de verde, se necessário. A Figura 85 ilustra como poderia
ser o comportamento dos semáforos da região central no Cenário 1 após a adequação
proposta.
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Figura 85 - Configuração semafórica proposta - Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

130

FEPESE

Após as análises do demais cenários, em relação à configuração semafórica, se
notará que o Cenário 1 apresenta as soluções mais simples e com menores
modificações necessárias.

Problemática 2: Abertura de via
Figura 86 - Problemática 02 - Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

A proposta de abertura da via ao lado do Posto de combustível Scariot (Figura
89) têm a finalidade de ser mais uma alternativa para o acesso de veículos à Av. Dom
Pedro II. É nessa via que se propõe também a passagem do circuito cicloviário para
acesso ao novo Terminal Urbano, visto que, o seu acesso completo pela Av. Dom Pedro
II seria um problema de conflito com o transporte público e, assim, para este cenário
não é previsto a passagem de transporte público nessa nova via.
Embora existam justificativas possíveis para a sua concepção, ela se torna um
problema por supervalorizar os terrenos ao redor, visto que, por se encontrarem em
uma área nobre da cidade, já são muito valorizados, e também por representar gastos
públicos para a sua implantação.

Problemática 03: Possível conflito na modificação do sentido de mão única para mão
dupla na Rua Antônio Fávero
Este conflito existe pela Rua Antônio Fávero ser proposta com um trecho de
mão única e outro trecho de mão dupla, podendo gerar uma confusão nos condutores
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nesse ponto. No entanto, a mudança de sentido ocorre no ponto de acesso da Rua
Antônio Fávero para a Rua Nestor Fernandes, a qual receberá os fluxos vindos da Beira
Rio para o acesso à Av. Dom Pedro II. A medida cabível para a implementação desse
trecho é a devida sinalização no ponto da mudança do sentido, de forma semelhante
ao apresentado na Figura 87.
Figura 87 - Esquema do conflito de modificação dos sentidos na Rua Antônio Fávero

Fonte: Elaboração própria.

Potencial 01: Mudança do sentido de mão única para mão dupla na Rua Benjamin
Graziotin
Figura 88 - Potencial 1 - Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

A mudança de sentido de mão única para mão dupla na Rua Benjamin Graziotin
é uma das medidas mais importantes para que ocorra o funcionamento do transporte
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público coletivo no novo Terminal Urbano. Essa medida irá favorecer os
deslocamentos de ônibus para todas as regiões da cidade, utilizando os trajetos com
maior economia de quilometragem possível, sem perder a eficiência da cobertura do
sistema.
Diante dos estudos e das reuniões técnicas com a equipe municipal, ocorreu
uma dúvida a respeito da capacidade do ônibus de realizar a conversão da Av. Dom
Pedro II para a Rua Benjamin Graziotin. Para resolver essa questão, foi realizado um
estudo de giro para ônibus convencionais, como forma de verificação da viabilidade. A
Figura 89 apresenta a possibilidade de acesso pelo sul da Avenida Dom Pedro II para o
Terminal Urbano a partir de conversão à direita, inclusive pelo fato de estar prevista a
retirada de estacionamentos neste local, reconfigurando as faixas e facilitando esta
manobra. Neste ponto, recomenda-se que os ônibus realizem a curva de maneira mais
“aberta”, aproveitando o grande espaço presente na interseção, evitando a invasão da
pista adjacente.
Figura 89 - Acesso da Av. Dom Pedro II para Terminal Urbano

Fonte: Elaboração própria.
Base prefeitura municipal de Videira (2010).
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Potencial 02: Alterações nos fluxos no entroncamento da Praça Nereu Ramos, nas
ruas Vitória, Brasil e Dom Pedro II
Figura 90 - Potencial 2 - Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

As mudanças dos fluxos no entroncamento da Praça Nereu Ramos passam a ser
um potencial diante das mudanças propostas para a diminuição dos conflitos ali
existentes. Com a proposta da mudança de sentido da Rua Antônio Fávero, além de
evitar o cruzamento dos fluxos entre ela e a Rua Vitória, é oferecido um escoamento
ágil para quem têm a intenção de sair da Rua XV de Novembro e ir para a região sul do
município. Com essa alteração, os fluxos ficam mais organizados, não havendo
cruzamento entre eles (Figura 90).
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Potencial 03: Melhoria dos acessos ao HSDS
Figura 91 - Esquema dos acessos ao HSDS no Cenário 1

Fonte: Elaboração própria.

Uma das principais importâncias dentro das alterações viárias é a chegada
rápida dos fluxos aos equipamentos urbanos de saúde do município, especialmente ao
Hospital Salvatoriano Divino Salvador (HSDS), principal hospital de Videira e, para isso
o estudo buscou apresentar a maior quantidade de acessos possíveis (Figura 91). No
Cenário 1, com a mudança do trecho da Luís Ferlin Sênior de mão única para mão
dupla, é oferecido o acesso de quem vêm da Rua Saul Brandalise, com a possibilidade
de chegar e sair do hospital por esse trajeto, atendendo as pessoas que vêm do sul e
que passam pela ponte (Rua Vitória).
Na Rua Cel. Fagundes é possível chegar e sair também, mas para que funcione
de forma eficiente, será preciso uma reorganização do comportamento do trânsito,
mas sem muitas alterações do cenário atual. Para quem vêm da Rua Cel. Fagundes
haveria preferência para acessar ao hospital em relação a veículos que saem da Rua
Luis Ferlin Sênior e adentram a Rua Cel. Fagundes e, para isso, a faixa à esquerda é
obrigatória para quem fará a conversão. Condutores oriundos da Rua Luís Ferlin
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poderão acessar o hospital de maneira ágil ou seguir até a Rua Cel. Fagundes, tendo a
preferência, buscando minimizar a parada de veículos no acentuado aclive na
localidade. Desta forma, “a prioridade” nos arredores do hospital seguirá a ordem: (1)
entrada e circulação adjacente e (3) saída. A configuração apresentada busca facilitar
os acessos ao hospital, todavia, afetando minimamente a circulação viária no seu
entorno.
CENÁRIO 02
Figura 92 - Proposta para o Cenário 2

Fonte: Elaboração própria.

O Cenário 2 se configura na busca de encontrar alternativas na circulação do
sistema viário que atenda os equipamentos de saúde, e que priorize a entrada da
cidade pela rua principal, que no caso, é a Rua Saul Brandalise (Figura 92).
Em comparação ao Cenário 1, a grande modificação foi a inversão do binário
proposto. Consequentemente, para que a proposta seja aplicável, foram
reestruturadas as demais vias em conformidade e da melhor maneira para que a
fluidez da circulação viária ocorra. A Rua Saul Brandalise, neste cenário, se configura
como o principal acesso da cidade, com todo o fluxo de chegada fomentando a área
central, com a inversão do seu sentido. Além disso, ela oferece acesso com duas faixas
em mão única na Rua Luís Ferlin Sênior para os equipamentos de saúde, em principal,
o hospital central, aos moradores da ala sul da cidade. Entretanto, para a saída do
hospital, o acesso fica restrito para quem deseja acessar rapidamente a Rua Saul
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Brandalise e as ruas que estão diretamente ligadas a ela, sendo necessário sair pela
Rua Cel. Fagundes e acessar a Rua Arlindo de Matos, que seria o trajeto mais curto.
Sendo assim, algumas vias secundárias e perpendiculares mudam seus
sentidos. Na Rua Cel. Schmidt, mesmo com a necessidade de mudança de sentido para
o acesso na parte central da Rua Saul Brandalise, é proposta a permanência do sentido
atual por facilitar o transporte público na conversão para a Rua Antônio Fávero. Com o
acesso pela Rua Saul Brandalise seria preciso fazer uma conversão muito acentuada
pela Avenida Dom Pedro II para acesso à Beira Rio, ou o contorno pelas pontes, que
resultaria em uma distância considerável. Neste caso, a proposta sugere o acesso da
Beira Rio pela Rua Pedro Andreazza, com objetivo de ser o acesso principal, para a
Beira Rio, de quem sai da Rua Saul Brandalise. Isto potencializaria mudanças de uso do
solo na Rua Pedro Andreazza, com o incentivo do transporte público coletivo nesta rua
e o fluxo considerável e diário de pessoas passando por ela, podendo aumentar os
usos de comércio e serviço com fachadas ativas e estimular a vitalidade urbana da rua,
proposta como uma via compartilhada.
Para estas mudanças, seria necessária a implantação de um novo semáforo
para a organização dos fluxos que chegarão ao entroncamento da Praça Nereu Ramos.
Propõe-se também, um sentido único para a Rua Veneriano de Passos com o objetivo
de ser um retorno.
Nesta proposta, a Rua Luís Ferlin Sênior, a qual hoje possui um trecho de mão
dupla e outro trecho de mão única, modificaria seu sentindo ficando apenas mão
única, oferecendo acesso em prioridade ao hospital para quem vai pela Rua Saul
Brandalise. Na Rua Abraão Brandalise considera-se a abertura de via ligando-a até a
Rua Fulgêncio Furlin, com a justificativa de promover mais um acesso de retorno ao
transporte individual, e promover a urbanização dessa área.
Na Avenida Dom Pedro II a proposta é que ela distribua o fluxo em direção a
área central e, em contrapartida, a Rua Antônio Fávero promova a fluidez para o sul da
cidade, levando também, acesso ao transporte público para o terminal, juntamente
com a proposta de abertura de uma via ao lado do rio, entre a Rua Antônio Fávero e
Av. Dom Pedro II.
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Os estágios de intervenção são propostos com o mesmo método do Cenário 1.
O Estágio 1 seria a modificação da Rua Benjamin Graziotin, priorizando os itinerários
do transporte público coletivo (Figura 93). O Estágio 2, além da mudança do Estágio 1,
seria a implantação da circulação de mão única da Av. Dom Pedro II e a mudança do
sentido da Rua Antônio Fávero e, a abertura de uma via próximo ao posto Scariot
entre a Rua Antônio Fávero e a Avenida Dom Pedro II (Figura 94). O Estágio 3 seria a
implantação do binário menor (Figura 95), e o Estágio 4 o binário completo (Figura 96).
Figura 93 - Estágio 1 (Cenário 2)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 94 - Estágio 2 (Cenário 2)

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 95 - Estágio 3 (Cenário 2)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 96 - Estágio 4 (Cenário 2)

Fonte: Elaboração própria.
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Diante das intervenções propostas para o Cenário 2, as mudanças trouxeram
algumas problemáticas e potenciais que serão apresentados a seguir (Figura 97), e de
forma detalhada posteriormente.
Figura 97 - Cenário 2 - Potenciais e problemáticas

Fonte: Elaboração própria.

Problemática 1: Abertura de vias para retornos
Figura 98 - Problemática 1 (Cenário 2)

Fonte: Elaboração própria.

A abertura de vias para retorno se torna inviável pela capacidade das vias hoje
serem suficientes e atenderem adequadamente o sistema.
Abrir uma via, além de precisar de recursos públicos representativos, que
poderiam ser utilizados para outros fins mais urgentes, se não realizada de forma
coerente, pode gerar uma supervalorização de localizações que hoje já são muito
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valorizadas e, uma consequência disso é a gentrificação. Com o possível aumento de
custos de bens e serviços no local, a população de baixa renda residente nos
arredores, sentem a necessidade de se deslocarem para locais mais baratos. Neste
sentido, a implementação de uma via precisa ser muito bem fundamentada e com
justificativas suficientes para a sua viabilidade.
Neste caso, e como foi proposta, a abertura de via indicada se torna inviável
para o momento, pois além de alto recurso para a sua execução, seria preciso gastos
com desapropriações desnecessárias.
Para o futuro, caso essa área se desenvolva e consequentemente precise de
mais fluxos viários, sugere-se a abertura da via ligando às vias já existentes: Rua Dário
Giassone chegando à Rua Alberto Reichert, e a Rua Fulgêncio Furlin ligando à Rua
Dário Giassone, apresentando uma configuração de quadra regular, e oferecendo
acesso às duas vias arteriais mais próximas, como no esquema da Figura 99.
Figura 99 - Esquema para abertura de via futura - Cenário 2

Fonte: Elaboração própria.

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

FEPESE

Problemática 2: Abertura de via para passagem do transporte público
Figura 100 - Problemática 2 (Cenário 2)

Fonte: Elaboração própria.

A proposta de abertura da via da Figura 100 se torna necessária nos Cenários 2
e 3, devido a passagem obrigatória do transporte público coletivo. No entanto, ela se
torna uma problemática por gerar um alto custo direcionado à execução da via, a
supervalorização dos terrenos ao redor e a necessidade de várias desapropriações,
inclusive, de uma casa consideravelmente antiga que, possivelmente, faz parte de um
histórico importante para a cidade.
Além dessas questões já apresentadas, seria preciso, também, verificar a
viabilidade ambiental na abertura de uma via tão próxima à encosta do Rio, e realizar
um estudo mais preciso a fim de verificar a possibilidade de conversão dessa nova via
na Av. Dom Pedro II (Figura 101).
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Figura 101 - Localização da possível abertura da via e a Av. Dom Pedro II

Fonte: Google Street View (2017).

Problemática 3: Possível conflito no ponto de mudança do sentido de mão única para
mão dupla na Rua Antônio Fávero
Da mesma forma que no Cenário 1, essa problemática ocorre nos Cenários 2 e
3 (Figura 102).
Figura 102 - Esquema do conflito de modificação dos sentidos na Rua Antônio Fávero

Fonte: Elaboração própria.
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Problemática 04: Mudança de sentido da Rua Pedro Andreazza e implantação de um
novo semáforo na interseção com a Avenida Dom Pedro II
Figura 103 - Problemática 4 - Cenário 2

Fonte: Elaboração própria.

A mudança de sentido da Rua Pedro Andreazza apresenta alguns problemas de
fluxos, que culminam na necessidade de um semáforo na esquina com a Avenida Dom
Pedro II, problemática a qual é aumentada pela presença de outros dois semáforos
muito próximos (Figura 103). O problema aqui é que essas duas vias são de alto fluxo,
e receberiam rotas do transporte público coletivo. Além disso, existe uma
problemática considerável para os veículos que pretendem realizar a conversão da Av.
Dom Pedro II para a Rua Antônio Fávero, pois mesmo com a permissão prevista apenas
para veículos de pequeno porte, para realizar a conversão é preciso fazer uma curva
acentuada. Para os demais veículos, estes precisariam fazer um retorno pela Rua
Veneriano dos Passos.
Outra questão a se considerar trata-se dos fluxos que chegam à Rua Antônio
Fávero pela Rua Vitória e pela Rua Pedro Andreazza, sendo preciso que uma dessas
vias dê a preferência. Por serem vias de alto fluxo, este entroncamento pode levar à
ocorrência de congestionamentos. Na Figura 104 é apresentado o esquema síntese.
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Figura 104 - Apontamento dos problemas na implantação de um novo semáforo na Rua Pedro
Andreazza

Fonte: Elaboração própria.

Para que seja possível a implementação desta proposta, os outros semáforos
próximos a este proposto precisam ser readequados. Neste sentido, a readequação
será apresentada com o auxílio representativo da Figura 105. O primeiro conjunto de
semáforos se encontra no entroncamento com a Rua Vitória, Rua Brasil, Av. Dom
Pedro II e Rua Nicolau Cavon. Sugere-se, neste caso, a operação em 3 ciclos, com os
fluxos sendo organizados da seguinte maneira:
1. abertura do semáforo 1 para os deslocamentos de quem vêm da Av.
Dom Pedro II e deseja acessar a Rua Brasil ou a Rua Nicolau Cavon e do
semáforo 3 que permite o movimento de conversão da Rua Vitória
para a Rua Nicolau Cavon;
2. semáforo 2 abre para quem vêm da Rua Vitória e desejam ir para a Rua
Brasil, mantendo-se aberto o semáforo 3;
3. semáforos 1, 2 e 3 ficam fechados, sendo abertos apenas os semáforos
para travessia de pedestres.

No conjunto de semáforos 2, a configuração semafórica atual também deveria
ser alterada e funcionar nos seguintes 2 ciclos:

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

FEPESE

1. abertura do semáforo de veículos 1 e de pedestres 2;
2. abertura do semáforo de veículos 2 e de pedestres 1.

Como se pode verificar, os semáforos 1 e 2 regulam os fluxos oriundos da
Avenida Dom Pedro II e Rua Saul Brandalise, respectivamente.
No conjunto de semáforos 3, há também a necessidade de alteração na
configuração atual, além da adição de 1 ciclo, dado pela necessidade de regular os
fluxos vindos da Rua Pedro Andreazza, totalizando 3 ciclos:
1. abertura do semáforo 1 na Avenida Dom Pedro II e do semáforo de
pedestres 2 na Rua Pedro Andreazza;
2. inversão dos semáforos, dada pela abertura do semáforo 2 na Rua
Pedro Andreazza e do semáforo de pedestres 1 na Avenida Dom Pedro
II;
3. fechamento de todos os semáforos de veículos, com abertura do
semáforo de pedestres 3 e prolongamento do tempo de abertura do
semáforo de pedestres 1 na Avenida Dom Pedro II.

Deve-se destacar que os tempos redistribuídos nos diagramas de fase que
acompanham a Figura 105 foram baseados nos tempos de ciclo atuais, sendo indicada
a realização de estudos detalhados pela equipe técnica municipal para atingir os
tempos de verde e tempos de ciclo ideais para cada situação.
Como já citado, nesta localidade identificou-se o conflito de tráfego entre os
fluxos da Rua Pedro Andreazza e àqueles que vêm da Rua Vitória, ambos em direção à
Rua Antônio Fávero. A Rua Pedro Andreazza, por ser regulada por um semáforo e
atravessar a Avenida Dom Pedro II precisa ter escoamento rápido para a Rua Antônio
Fávero após a abertura deu tempo de verde no conjunto semafórico. Mas, por outro
lado, os fluxos que saem da Rua Vitória para a Rua Antônio Fávero são elevados, sendo
necessário estudar de que maneira será realizada a preferência destes fluxos, para
assim, evitar a formação de congestionamentos na região.
Conclui-se desta problemática que esta tem grande peso na circulação viária da
região central de Videira, apresentando-se como uma grande desvantagem do Cenário
2.
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Figura 105 - Análise dos semáforos nos entroncamentos – Cenário 2

Fonte: Elaboração própria.

Problemática 05: Diminuição dos acessos que chegam e saem do hospital
A diminuição dos acessos ao hospital se torna um problema a medida que uma
das prioridades para a mudança da circulação viária seria oferecer o máximo de
acessos possíveis ao hospital, priorizando-o. Nos Cenário 2 e 3 (Figura 106) os acessos
diminuem para quem deseja sair do hospital com certa urgência e acessar a região sul
da cidade, por exemplo, sendo necessário pegar o retorno mais próximo que seria
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entrar na via de alto fluxo dada pela Rua Cel. Fagundes e retornar pelas ruas Arlindo de
Matos e José Domingos Franco, e assim, acessar a Rua Saul Brandalise e seguir seu
destino.
Figura 106 - Esquema dos acessos ao hospital nos Cenários 2 e 3

Fonte: Elaboração própria.

Potencial 01: Mudança do sentido de mão única para mão dupla na Rua Benjamin
Graziotin
Da mesma forma que o Cenário 1, a mudança do sentido de mão única para
mão dupla na Rua Benjamin Graziotin é um potencial por viabilizar a proposta de
implantação do novo Terminal Urbano, onde hoje é o Terminal Rodoviário da cidade,
possibilitando os melhores trajetos de itinerários do transporte público coletivo.

Potencial 02: Entrada da cidade pela Rua Saul Brandalise
O Cenário 2 apresenta uma questão importante relacionada ao acesso principal
da cidade pela Rua Saul Brandalise, sendo um dos motivos principais na opção pela
inversão de sentido do binário proposto no Cenário 1. Diante desta conformação, onde
existiriam diversas opções para a saída da cidade, mas uma grande entrada em sua
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principal rua, é necessário realizar algumas observações positivas. O acesso pela Rua
Saul Brandalise mostrado na Figura 107 apresenta um grande potencial visual passível
de exploração com conceitos estéticos e urbanísticos atrativos àqueles que adentram
ao município.
Figura 107 - Entrada de Videira (Rua Saul Brandalise)

Fonte: Google Street View (2017).

Diversas cidades ao redor do Brasil e do mundo utilizam-se de seus acessos
viários principais para promoverem sua cultura local, apresentar informações ou
mesmo oferecer aos viajantes um visual particular, por meio de vias largas, estruturas
em pórtico com a identidade do município e outros, o que pode ser pensado para a
Rua Saul Brandalise, que hoje conta com espaço viário para comportar duas faixas em
sentidos opostos, podendo estas operar em sentido único, aumentando o conforto dos
usuários que cheguem a Videira. Entretanto, diante das problemáticas já apresentadas,
esta vantagem somente, apesar de reconhecido potencial, não justificaria
suficientemente a escolha técnica pelo Cenário 2.
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CENÁRIO 03
Figura 108 - Proposta do Cenário 3

Fonte: Elaboração própria.

O Cenário 3 (Figura 108) é derivado do Cenário 2, com a distinção sendo feita
na inversão de sentido das pontes das ruas Vitória e Farroupilha e, consequentemente,
dos trechos adjacentes das ruas Nicolau Cavon e XV de Novembro.
Além das vantagens e problemáticas já elencadas no Cenário 2, neste caso, o
entroncamento entre as ruas Brasil, Vitória, Nicolau Cavon e Rua Antônio Fávero seria
bastante complicado, configurando-se de maneira muito semelhante à situação atual
do entorno da Praça Nereu Ramos, mas com sentido inverso, definido na Figura 113
como problemática 06.
Neste entroncamento citado, haveria necessidade de reestruturar os tempos
semafóricos, além de realizar grandes intervenções viárias em termos de conformação
geométrica. Um dos grandes problemas encontrados encontra-se justamente na saída
da Rua Nicolau Cavon para a Rua Antônio Fávero, que seria feito em “S”, uma situação
indesejada. Além disso, os veículos com intenção de acesso à Rua Vitória, provenientes
da Avenida Dom Pedro II cruzariam com veículos que saem da Nicolau Cavon para a
Rua Antônio Fávero ou para a Rua Brasil. Seriam necessários estudos de inclusão e
adequação de semáforos no sistema semafórico já presente na localidade, visto que
veículos vindos da Rua Nicolau Cavon também precisariam ser submetidos ao controle
de tráfego imposto por esse tipo de sinalização, ou mesmo a implantação de trechos
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curtos em “mão inglesa”, situações que requerem maiores e mais drásticas
intervenções.
Neste sentido, esta interseção apresenta problemáticas, impactos à sociedade
e necessidade de intervenções e adequações em um número superior aos Cenários 1 e
2, sendo o caso menos recomendado.
Deve-se ressaltar, ainda, que de acordo com o diagnóstico da circulação viária
existente, as maiores contagens de tráfego deram-se nas ruas XV de Novembro (1125
UVPs/h sentido Centro), Saul Brandalise (1191 UVPs/h) e, principalmente, Vitória
(1410 UVPs/h), todas no sentido Rua XV de Novembro para o Centro da cidade, sendo,
claramente, o maior vetor de deslocamento no município. Já do outro lado, as
contagens apontam 900 UVPs/h na Rua Nicolau Cavon e 921 UVPs/h na Ponte da Rua
Farroupilha.
A inversão das pontes não apenas iria contra as tendências de deslocamento
atuais, como potencialmente realocaria fluxos de magnitudes distintas em trechos
com conformação viária não compatível. O maior exemplo seria a Rua Vitória,
atualmente com 3 pistas, que recebe o maior fluxo da região, que potencialmente
passaria a receber um fluxo menor, mas, em contrapartida, a Rua Farroupilha,
atualmente com apenas 2 pistas receberia um fluxo, teoricamente 54% maior que
atualmente, alcançando valores muito próximos de sua capacidade.
Da mesma forma, a inversão, teoricamente, também realocaria os fluxos da
Rua XV de Novembro para a Rua Nicolau Cavon que receberia um fluxo 25% maior que
o atual, com o agravante de não podê-los distribuir primeiramente para a Rua Vitória
com grande capacidade, mas sim convergiria todos estes veículos os para a interseção
complicada com a Avenida Dom Pedro II, Rua Brasil e Rua Antônio Fávero.
Os estágios de intervenção seguem a mesma proposta dos outros cenários, e
estão apresentados de forma ilustrativa nas Figura 109, Figura 110, Figura 111 e Figura
112.
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Figura 109 - Estágio 01 (Cenário 3)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 110 - Estágio 02 (Cenário 3)

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 111 - Estágio 03 (Cenário 3)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 112 - Estágio 04 (Cenário 3)

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 113 - Cenário 3 - Potenciais e problemáticas

Fonte: Elaboração própria.

Todas as problemáticas e potenciais são iguais ao Cenário 2, com a exceção da
problemática 06, inversão do sentido das pontes, da Figura 113, que foi apresentada
no início da descrição do Cenário 3. Para que seja possível a implementação desta
proposta, os semáforos precisam ser readequados. Neste sentido, a readequação será
apresentada com o auxílio representativo da Figura 114.
O conjunto de semáforos 1 trabalharia com 3 ciclos:
1. abertura do semáforo 1 para veículos na Avenida Dom Pedro II, com
permissão para conversões para a Rua Vitória ou Rua Brasil, e do
semáforo para pedestres 2 da Rua Nicolau Cavon;
2. abertura do semáforo 2 para veículos na Rua Nicolau Cavon, com
permissão para conversões para a Rua Vitória ou Rua Brasil, e do
semáforo para pedestres 1 da Avenida Dom Pedro II;
3. fechamento de todos os semáforos para veículos por curto período
para abertura do semáforo de pedestres 3 na Rua Brasil, além do
prolongamento do tempo do semáforo de pedestres 1 e reativação do
semáforo de pedestres 2.

No conjunto de semáforos 2 e 3 as mesmas análises do Cenário 2 são aplicadas.
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Figura 114 - Proposta de semáforos para o Cenário 3

Fonte: Elaboração própria.

Além do semáforo, outra problemática que surgirá diante da mudança dos
sentidos das pontes é a interseção da Rua XV de Novembro com a Rua Vitória. Com a
mudança do sentido das pontes, os trechos da Rua XV de Novembro e Nicolau Cavon
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que formam o pequeno binário, se invertem. Com isso, automaticamente será gerado
um conflito nessa interseção, tendo como alternativas para solucionar, a construção
de uma pequena rotatória (caso a implantação seja possível), ou a implantação de
outro semáforo, para a organização desses fluxos (Figura 115).
Figura 115 - Problemática na interseção da Rua XV de Novembro com a Rua Vitória

Fonte: Elaboração própria.

Deve ser destacado, também, que a alteração de sentido do binário no Cenário
2 já apresentaria uma intervenção de grande porte e impacto. A alteração no sentido
das pontes aqui demonstrada aumentaria estes impactos, sendo difícil prever,
inclusive, o tempo de adaptação a esta mudança completa nos sentidos de circulação
viária da região central.
No Cenário 3, o sistema de transporte público coletivo seria afetado de maneira
similar ao Cenário 2, com alguns agravantes. Primeiro, por ter suas rotas com sentido
invertido entre as pontes. Segundo, por ter um acesso prejudicado da Rua Nicolau
Cavon para a Rua Antônio Fávero, devido ao cruzamento já citado. Neste local, se
realizaria uma manobra em “S” em uma travessia de 3 faixas ligadas à Ponte da Rua
Vitória.
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Em conclusão, este cenário mantém os potenciais do Cenário 2, mas apresenta
maiores problemáticas, trazendo maiores transtornos à circulação de veículos e,
principalmente, ao transporte público, sendo, entre todos, o menos recomendado.
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – ANÁLISE DOS CENÁRIOS
Um dos sistemas mais afetados por quaisquer mudanças na conformação viária
da cidade trata-se do STPP. Em primeiro lugar, toda a proposta de reestruturação dos
itinerários do serviço considerou a atual situação do município, levando em conta
apenas as alterações resultantes dos estágios de intervenção 1 e 2 no Cenário 1, visto
que, tecnicamente (como será abordado neste e no próximo tópico), este cenário
prioriza a circulação dos ônibus, indo de encontro aos objetivos do Plano, buscando o
menor montante de intervenções possíveis dentro do que se estimou como adequado
para a cidade.
Desta forma, para a adoção de cenários distintos, como o 2 ou o 3, é necessário
realizar nova reestruturação de itinerários. Entretanto, algumas análises prévias são
apresentadas, especialmente em relação às linhas que atendem a região central, que é
alvo das principais modificações viárias.
No Cenário 1, as rotas foram otimizadas para caracterizarem-se pelo rápido
escoamento e formação de um forte corredor de transporte público na Avenida Dom
Pedro II, com fácil conexão entre o Centro e o Terminal Urbano, atendendo a região
central, tendo sua cobertura nesta área complementada por trechos das ruas Saul
Brandalise, Brasil e Cel. Schmidt, por exemplo, além de atender ao equipamentos de
saúde do município de maneira ágil e objetiva.
Para o Cenário 2, já no Estágio 2 de intervenção, a mudança de configuração da
Avenida Dom Pedro II para mão única afeta a proposta de formação do corredor
citado, visto que no sentido norte-sul a avenida não seria mais atendida, sendo
substituída pela Rua Antônio Fávero, cuja ligação ao Terminal Urbano somente seria
possível a partir da abertura de nova via de retorno, como já demonstrado.
Adicionalmente, parte da extensão da Rua Cel. Schmidt, o trecho inicial em mão
única da Rua Saul Brandalise e o trecho final da Rua Brasil, também em mão única,
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também deixariam de ser atendidos, diminuindo a cobertura direta do sistema no
Centro. Em contrapartida, neste cenário, a Rua Pedro Andreazza deveria ser incluída
nos itinerários, contribuindo para seu desenvolvimento e maior utilização, tendo como
fator negativo o cruzamento com a Avenida Dom Pedro II em uma interseção
semaforizadas, além do conflito de circulação com a Rua Antônio Fávero na conversão
à esquerda em direção ao Terminal Urbano.
Já no Cenário 3, além das vantagens e desvantagens elencadas para o Cenário
2, a inversão das pontes das ruas Vitória e Farroupilha traria mais uma interseção
semaforizada que afetaria a circulação dos ônibus, localizada na saída da Rua Nicolau
Cavon para a Rua Antônio Fávero, onde seria necessário, além da parada no
cruzamento, uma manobra em “S” para adentrar a segunda. Além disso, a Rua XV de
Novembro, uma das mais importantes vias do município, deixaria de receber
atendimento, tanto na ida quanto na volta, por parte do STPP em linhas que por ela
passariam nos Cenários 1 e 2, sendo o caso da Linha Santa Gema via Floresta, Santa
Gema via Carelli e UNOESC via Floresta (que serão detalhadas no tópico pertinente).
Por fim, no entroncamento da Rua Vitória com a Rua XV de Novembro identificou-se
mais um conflito de tráfego, conforme apresentado na Figura 115.
Evidentemente, as mudanças propostas neste último cenário que tangem a
circulação de veículos, principalmente pela questão relativa aos volumes de tráfego
diagnosticados na região, e que seriam realocados para vias com capacidades
incompatíveis, também afetariam a circulação dos ônibus.
Para ilustrar algumas das diferenças entre cenários, foram elaboradas a Figura
116, Figura 117 e Figura 118, onde são indicadas as rotas de ida e volta das linhas
mostradas, além de algumas das problemáticas identificadas nos Cenários 2 e 3 em
relação ao Cenário 1, considerado o ideal para o STPP. Vale lembrar que os itinerários
reestruturados citados serão apresentados detalhadamente no capítulo pertinente, na
Ação 1.1 da seção 4.4.
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Figura 116 - Comparativos - Linha Amarante via Centro

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 116, apresentam-se as problemáticas já citadas, neste caso para a
Linha Amarante via Centro. A de número 1 referente à abertura de nova via, a
problemática 2 no cruzamento da Rua Vitória/Rua Brasil com a Rua Nicolau Cavon e a
de número 3 no entroncamento entre Rua Vitória e XV de Novembro. Os problemas 2
e/ou 3 repetem-se para as linhas: Amarante via Castelo Branco, Santa Gema (todos os
trajetos), UNOESC (via Cidade Alta e via Floresta) e Farroupilha.
Figura 117 - Comparativos - Linha Parque Industrial

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 117, pode-se observar que além da problemática 1, mostrada na
Figura 116, a problemática 4 representa o cruzamento entre a Rua Pedro Andreazza e
Avenida Dom Pedro II. Além da Linha Parque Industrial, este comportamento se daria
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também nas linhas Farroupilha e Saúde. A Linha Saúde (Figura 118), inclusive, também
teria um grande aumento em sua quilometragem, como se pode verificar e, neste
caso, além das problemáticas 1 e 4 indicadas, a linha perderia seu caráter de
atendimento ágil aos equipamentos de saúde, aumentando seu itinerário em cerca de
2 km.
Figura 118 - Comparativos - Linha Saúde

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, foram analisadas as linhas como um todo, comparando-se o Cenário 1
com os Cenários 2 e 3. Em alguns casos, os itinerários, em termos de extensão, até
seriam diminuídos nestes dois cenários alternativos, mas em sua cobertura imediata,
ou seja, com a passagem dos ônibus por determinada via, seria diminuída, como
citado. O saldo das análises retornou que o Cenário 2 adicionaria cerca de 2,9 km ao
total de itinerários, enquanto o Cenário 3 apresentaria um incremento de 1,6 km, o
que potencialmente representaria custos maiores para o sistema, e com redução de
sua eficiência em termos de abrangência e velocidade.
ANÁLISE MULTICRITERIAL DOS CENÁRIOS
Após a apresentação dos 3 cenários de circulação viária, julgou-se necessário
realizar uma análise técnica de critérios determinados dentro de diferentes grupos,
baseado no método de Análise Multicritério, mas de maneira simplificada, que serve
como instrumento de apoio à decisão.
Inicialmente, para cada cenário, foram levantadas informações, as quais foram
divididas em vantagens e desvantagens. A partir deste processo, foram definidos
grupos de análise, onde se agruparam os diversos fatores encontrados no
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levantamento de informações: Transporte Público Coletivo; Acesso a equipamentos de
saúde; Fatores econômicos; Fatores Históricos, Sociais e Comportamentais e;
Alterações Viárias (Figura 119).
Figura 119 - Grupos de Análise de Cenários

Fonte: Elaboração própria.

Posteriormente, foram definidas pontuações para o impacto de cada aspecto
analisado seu grupo:
Baixo impacto: 10 pontos
Médio impacto: 30 pontos
Alto impacto: 60 pontos

Desta forma, para cada grupo foram avaliados fatores diversos, desde situações
mais genéricas até as mais específicas, ou seja, desde a cobertura do STPP até a
necessidade de um semáforo em determinada interseção, por exemplo, conforme
pode ser visto a seguir, e de maneira completa, no Apêndice B:
I.
II.
III.
IV.

V.

Transporte Público Coletivo: prioridade de circulação; facilidade de acessos;
cobertura do sistema; extensão otimizada de seus itinerários, etc.
Acesso a equipamentos de saúde: facilidade de acessos e saídas; rapidez no
atendimento do STPP, etc.
Econômico: necessidade de obras de infraestrutura e novas conformações físicas
em vias; abertura de vias e outros.
Histórico/Social/Comportamental: incidência de modificações impactantes no
sistema de mobilidade; desenvolvimento de novos polos da cidade; valorização
de acessos ao município, etc.
Alterações viárias: mudanças de sentido, mudanças entre mão dupla e mão
única em relação ao cenário atual, etc.
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Depois, para cada fator analisado, foi realizado um comparativo que mostrava
para quais cenários este se aplicava. Em caso negativo, sua pontuação dentro de seu
grupo e cenário era zerada e, em caso positivo, era atribuída pontuação conforme seu
impacto, como já citado. Desta forma, cada cenário obteve uma pontuação específica
para cada grupo e ao somar todas estas, obteve-se a pontuação final do cenário, tanto
para pontos positivos, quanto para negativos.
Em relação ao Transporte Público Coletivo, o Gráfico 1 mostra a pontuação
para os fatores positivos em cada cenário. Neste caso, nota-se uma grande
disparidade, sendo o Cenário 1 apresentado como melhor alternativa dado,
principalmente, pela questão das menores extensões dos itinerários, da priorização de
sua circulação e cobertura.
Gráfico 1 - Transporte Público Coletivo – prós
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Fonte: Elaboração própria.

O Gráfico 2 apresenta a pontuação em termos de fatores negativos para este
grupo. Nota-se que não se encontrou nenhum ponto negativo no Cenário 1, o que se
dá pela questão, principalmente, das propostas para o STPP terem sido realizadas com
base no cenário de circulação atual, que se aproxima do Cenário 1, onde se buscou
minimizar pontos que prejudicassem o sistema, enquanto que os Cenários 2 e 3 fazem
alterações prejudiciais ao mesmo, como a necessidade de abertura de vias e
realocação de rotas e aumento de extensões, antes já otimizadas, além de restrições
de circulação dos ônibus por ruas importantes da região central, como já abordado.
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Transporte Coletivo - Contras

Gráfico 2 - Transporte Público Coletivo – contras
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Fonte: Elaboração própria.

Para os acessos aos equipamentos de saúde, o segundo grupo analisado, o
Gráfico 3 traz os fatores prós, destacando-se o Cenário 1, que apresenta alternativas
mais eficientes para os acessos ao principal hospital da cidade (Hospital Salvatoriano
Divino Salvador), além de possuir a linha proposta de atendimento do STPP aos
equipamentos de saúde com quilometragem baixa e itinerário objetivo (Linha Saúde),
enquanto nos Cenário 2 e 3, a linha perde sua objetividade e aumenta
substancialmente sua quilometragem, perdendo o caráter de atendimento expresso.
Não foram listados pontos significativamente negativos em quaisquer dos
cenários, visto que, a questão dos itinerários da Linha Saúde já foi contabilizada no
grupo de Transporte Público Coletivo.
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Gráfico 3 - Acessos aos equipamentos de saúde – prós
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Fonte: Elaboração própria.
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O Gráfico 4 e o Gráfico 5 mostram o resultado da análise do ponto de vista
econômico, buscando analisar situações em que poderiam ser poupados investimentos
(prós) ou em que seriam necessários gastos, em alguns casos, desnecessários e/ou
injustificados.
Gráfico 4 - Fatores Econômicos – prós
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Fonte: Elaboração própria.

Percebe-se que não foram encontrados pontos relevantes à economia de
recursos no Cenário 1 e apenas um ponto nos Cenários 2 e 3, relativo a possibilidade
de manutenção do atual ponto de ônibus central na Praça Nereu Ramos. Essa medida
poderia poupar alguns investimentos, já que no Cenário 1 este ponto deveria ser
realocado na mesma praça, visto que os itinerários passariam pela Avenida Dom Pedro
II, sendo necessário um ponto nesta via para atender a grande demanda no Centro.
Todavia, quando se analisa os pontos negativos no Gráfico 5, identificam-se
fatores relacionados à necessidade de abertura de novas vias levando à
supervalorização de terrenos, além de significativas obras de infraestrutura,
principalmente nos Cenários 2 e 3, que obtiveram as maiores pontuações.
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Economico - Contras

Gráfico 5 - Fatores Econômicos – contras
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Fonte: Elaboração própria.

O próximo grupo trata de alguns fatores históricos, sociais e comportamentais,
e relaciona, de maneira geral, as alternativas de circulação viária com a quantidade de
modificações necessárias e como isso pode afetar o comportamento daqueles que se
utilizam do sistema de mobilidade, bem como a preservação de conformações
atualmente eficientes, acessos ao município, entre outros.
No Gráfico 6, pode se observar um maior equilíbrio entre os cenários, embora o
Cenário 1 novamente se apresente com o maior número de fatores favoráveis, devido,
especialmente, a possibilidade de desenvolvimento da região por onde se propõe a
passagem de um dos lados do binário formado pelas ruas Alberto Reichert, Cel.
Fagundes, Artur Brandalise e Brasil, além da manutenção de sentidos de vias com bom
funcionamento e capacidades compatíveis com as demandas identificadas no
município.
Enquanto isso, os Cenários 2 e 3 apresentam sua maior vantagem na
possibilidade de acesso à cidade pelo outro lado do binário central dado pela Rua Saul
Brandalise, porém, esta medida acarretaria em uma necessidade acentuada de
mudanças de sentido e, consequentemente, dos fluxos na região central, o que teria
efeitos sobre todos os outros grupos de análise aqui já referidos, como aponta o
Gráfico 7.
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Gráfico 6 - Fatores históricos, sociais e comportamentais – prós
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Fonte: Elaboração própria.

Histórico/Social/Comportamental Contras

Gráfico 7 - Fatores históricos, sociais e comportamentais – contras
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Fonte: Elaboração própria.

No último grupo foram analisadas as alterações viárias propostas e/ou
necessárias em cada cenário e é importante destacar que todos apresentaram
vantagens (Gráfico 8), com maior preponderância por parte do Cenário 1, devido ao
melhor escoamento dos fluxos oriundos do lado oeste do Rio do Peixe, pela Rua XV de
Novembro, com destino intermediário a Rua Saul Brandalise e arredores, e destino
final Rio das Pedras, baseado no diagnóstico da situação existente em Videira.
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Gráfico 8 - Alterações Viárias – prós
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Fonte: Elaboração própria.

Por outro lado, as desvantagens encontradas retornam o Gráfico 9. O Cenário 1
apresenta a necessidade de algumas modificações na estrutura viária, como mudanças
de sentido de algumas vias, ou a alteração de mão dupla para mão única ou a situação
contrária, muitas delas, em comum com os outros dois cenários. Seu ponto mais
desvantajoso, a princípio, trata-se da convergência de 3 faixas dos dois sentidos da
Avenida Dom Pedro II e duas faixas da Rua Saul Brandalise, o que se solucionaria com a
alteração dos ciclos semafóricos da primeira na interseção, conforme já apresentado
na descrição da proposta.
Em contrapartida, o Cenário 2 apresenta basicamente as mesmas
problemáticas do Cenário 3, com exceção de que o último propõe a inversão das
pontes das ruas Vitória e Farroupilha, o que, como já abordado, não se justifica,
principalmente pela incompatibilidade de volume de tráfego e capacidade viária que
se configuraria. O afunilamento de 4 faixas para 3 e posteriormente 2 faixas da Rua
Brasil, que receberia os maiores fluxos da região central, o acesso complexo da
Avenida Dom Pedro II para a Rua Antônio Fávero, a necessidade de uma maior
alteração nos ciclos e na estrutura físicas dos semáforos atuais da cidade e o maior
montante de alterações de sentido propostos são alguns dos principais fatores
negativos para os Cenários 2 e 3.
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Alterações Viárias - Contras

Gráfico 9 - Alterações Viárias – contras
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Fonte: Elaboração própria.

Por fim, o Gráfico 10 apresenta as diferenças de alterações viárias propostas e
necessárias para cada um dos cenários em forma de comparativo, onde nota-se que o
Cenário 1 representa a menor necessidade de alterações de sentido, configuração e
abertura de novas vias.
Gráfico 10 - Comparativo - Alterações Viárias

Fonte: Elaboração própria.

Desta forma, a partir de uma análise técnica, apresentada de maneira descritiva
e numérica, evidencia-se que a melhor opção para a circulação viária do município de
Videira dá-se de acordo com o Cenário 1 proposto, seguido do Cenário 2 e, por fim,
com o maior número de desvantagens e menor de vantagens, o Cenário 3. Deve-se
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frisar, novamente, que as alterações viárias propostas para o Cenário 1 dividem-se em
estágios de intervenção, sendo os 2 primeiros recomendados em curto prazo, como
forma de possibilitar, principalmente, a boa operação do STPP e melhor escoamento
dos fluxos na região central, enquanto que em relação aos estágios 3 e 4 recomendase que seja monitorada sua necessidade, sendo esta prevista entre médio e longo
prazo, ou seja, entre 7 e 15 anos.
CENÁRIO 04
Em 06 de fevereiro de 2019, foi realizada uma reunião com a Prefeitura
Municipal de Videira, com o objetivo de apresentar os três cenários propostos para a
circulação viária e a análise multicritério destes cenários, para que fosse definido o
cenário ideal para a implantação das intervenções no município.
A partir da análise técnica multicritério, o cenário evidenciado como o melhor
pela equipe técnica para a implementação, foi o Cenário 1, por apresentar o menor
impacto de modificações viárias e o menor número de desvantagens para essa
intervenção. Entretanto, apesar das pontuações apresentadas na análise multicritério,
alguns problemas foram indicados pela equipe técnica municipal:
Acesso ao HSDS: foi indicada a impossibilidade de operação de ônibus ou
mesmo micro-ônibus no trecho em aclive da Rua Luis Ferlin Sênior para o
acesso ao hospital.
Acesso ao Aeroporto Municipal Ângelo Ponzoni: segundo a equipe municipal, o
acesso de veículos de médio e grande porte a leste na Rua Cel. Fagundes para
a Rua Brasil sentido aeroporto seria inviável no sentido de circulação proposto
pelo Cenário 1 nesta localidade na Rua Cel. Fagundes (leste para oeste).
Entrada principal do município: de acordo com a prefeitura, o Cenário 1
apresentaria uma alternativa de acesso ao município que não seria pela sua
principal rua (Saul Brandalise), argumentando uma possível desvalorização da
área central da cidade, além de impossibilitar o acesso de ônibus turísticos
pela R. Alberto Reichert até a Rua Brasil.

A solução encontrada para tais impasses, foi considerar os aspectos positivos
tanto do Cenário 1 quanto do Cenário 2. No Cenário 1, a conformação viária em volta
da Praça Nereu Ramos atenderia melhor os fluxos, priorizando o transporte público
coletivo e mitigando alguns conflitos nesta região, ao custo das dificuldades apontadas
pela prefeitura em relação à entrada da cidade e acesso ao aeroporto e HSDS.
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Por outro lado, o Cenário 2 apresenta o acesso à cidade indicado como ideal
pela prefeitura e o acesso mais facilitado aos locais já citados, mas apresenta uma
conformação viária mais problemática no entorno da Praça, com os cruzamentos
indicados com necessidade de sinalização semafórica em trechos curtos, conversões
problemáticas, necessidade de abertura de vias, falta de atendimento de algumas vias
pelo STPP, etc.
Desta forma, algumas indicações foram feitas pela prefeitura municipal como
forma de mitigar os problemas no entorno da Praça encontrados no Cenário 2, e que
foram avaliadas tecnicamente, passando pela análise multicriterial, buscando realizar
uma comparação com o Cenário 1, já apresentado como melhor alternativa.
Diante dos aspectos apontados, foi idealizado o Cenário 4 (Figura 120), levando
em consideração as indicações da prefeitura municipal.
Figura 120 - Proposta para o Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

Da mesma forma que os outros cenários propostos, os estágios de intervenção
para o Cenário 4 são mantidos seguindo as quatro etapas, nas quais se propõem a
implementação dos dois primeiros estágios como mudanças necessárias diante da
demanda do fluxo existente no município (análise feita pelo diagnóstico deste Plano).
Posteriormente, as etapas 3 e 4 seguem como propostas para médio e longo
prazo, a fim de serem implementadas mediante estudos prévios de demanda de fluxo,
comprovando a necessidade dessas alterações salientando-se, ainda, a importância de
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ser realizada audiências públicas referentes as intervenções da circulação viária para as
alterações dos estágios 3 e 4, pela justificativa de gerar impactos relevantes na
circulação da cidade como um todo, além de apresentar as propostas e oferecer
discussão crítica à população.
É de extrema importância, ainda, que as alterações viárias sejam realizadas por
estágios de intervenção, para que seja possível testar, na prática, a aceitação da
população e os impactos ocultos ou imprevisíveis que possam ser gerados com essas
mudanças. Os estágios de intervenção seguem a ordem:
1. Estágio de intervenção 01 – imediato, com a mudança do novo terminal
urbano se faz necessário essa implantação;
2. Estágio de intervenção 02 – curto a médio prazo (de 2 a 3 anos);
3. Estágio de intervenção 03 – médio a longo prazo (6 a 7 anos), mediante
estudos de demanda de fluxo e audiência pública;
4. Estágio de intervenção 04 – longo prazo (7 a 15 anos), mediante estudos de
demanda de fluxo e audiência pública.

A seguir serão apresentadas de forma representativa, as propostas dos estágios
de intervenção do Cenário 4.
Para o Estágio 1, a intervenção proposta foca apenas na modificação da Rua
Benjamin Graziotin de mão única para mão dupla, com a finalidade de melhorar a
possibilidade de acesso ao transporte público no novo Terminal Urbano (Figura 121).
No Estágio 2, a intervenção, além da já implementada pelo Estágio 1, será a
mudança de sentido da Rua Antônio Fávero, para desafogar o fluxo do entroncamento
gerado pela Rua Vitória. Além dessa modificação, propõe-se também a inversão de
sentido da Rua Nestor Fernandes, com o objetivo de se tornar um retorno e acesso
para o fluxo da Rua Antônio Fávero que deseja acessar a Av. Dom Pedro II.
Outra implementação nessa etapa 2, de extrema importância para a rede
cicloviária e sua integração com o transporte público pelo terminal urbano, é a
abertura de um trecho de via de 70 metros ao lado do posto de combustível Scariot. A
proposta principal de abertura da via é que por ela passe a ciclovia proposta que chega
ao novo terminal urbano, sem a necessidade de gerar conflitos viários pela Av. Dom
Pedro II. Neste sentido, a ciclovia estadual se ligaria à municipal pela Rua Antônio
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Fávero chegando ao final da Av. Dom Pedro II e acessando o novo terminal urbano.
Além disso, essa via teria a função de um retorno também, para veículos motorizados
(Figura 121).
Figura 121 - Estágio de intervenção 1 - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

Figura 122 - Estágio de intervenção 2 - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

O Estágio 3 (Figura 123), que deve ser implementado a partir de estudos e de
audiência pública, apresenta a proposta de um binário intermediário, antes do binário
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final, com a intenção de melhorar a circulação dos fluxos futuros. Além das
modificações do Estágio 2, nesta etapa, propõe-se o binário com acesso de entrada da
cidade pela Rua Saul Brandalise em mão única. A saída da cidade pelo binário seria
pelos trechos das ruas Brasil, Cel. Fagundes, Arlindo de Matos e José Domingos Franco.
Para a viabilidade do binário, outras ruas secundárias sofreriam algumas modificações:
A Rua Cel. Schimdt passaria a ser mão dupla em trecho entre as ruas Pedro
Andreazza e Brasil, com a finalidade de um retorno;
A Rua Luís Ferlin Sênior, na quadra do HSDS, passaria a ser mão única no
sentido sul entre a Rua Coronel Fagundes e Rua Veneriano dos Passos e no
sentido Norte entre a Rua Saul Brandalise e Rua Veneriano dos Passos,
possibilitando o acesso ao HSDS por esta última por parte de veículos com
origem na Rua Saul Brandalise;
O trecho da Av. Dom Pedro II entre a Rua Saul Brandalise e a Rua Pedro
Andreazza passaria a ser mão dupla, para permitir que os fluxos da Rua Vitória
possam acessar a Av. Dom Pedro II e;
O trecho da Av. Dom Pedro II entre a Rua Pedro Andreazza e a Rua Brasil se
torna mão única, oferecendo acesso à Rua Brasil e Rua Nicolau Cavon.
Figura 123 - Estágio de intervenção 3 - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.
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O Estágio 4 (Figura 124) seria a proposta da continuação do binário, com
ligação entre a Rua Saul Brandalise e Rua Alberto Reichert. Neste entroncamento
podem ser gerados conflitos viários no futuro, sendo necessário um estudo prévio
focado nessa interseção, para a viabilidade desse estágio.
O mapa da Figura 125 apresenta a síntese dos estágios de intervenção para o
Cenário 4.
Figura 124 - Estágio de intervenção 4 - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

Figura 125 – Estágios de intervenção do Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 126 - Cenário 4 - Potenciais e problemáticas

Fonte: Elaboração própria.

Os principais potenciais e problemáticas nesse cenário (Figura 126) tratam-se
das problemáticas 1 e 4 além dos potenciais 2 e 3. Não serão novamente descritos os
pontos de análise já apresentados nos cenários anteriores.

Problemática 1: Interseção da entrada e saída do binário
Figura 127 - Cenário 4 - Problemática 1

Fonte: Elaboração própria

A Problemática 1 (Figura 127) diz respeito ao início do binário, no encontro da
Rua Alberto Reichert com a Rua Saul Brandalise. Nesta interseção, no Cenário 4,
aqueles que utilizam o binário para sair da cidade, e desejam acessar a Rua Saul
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Brandalise no sentido leste, encontrariam um cruzamento crítico com alto fluxo,
acarretando em um alto tempo de espera para os fluxos da Rua Alberto Reichert.
Neste caso, seria necessário que veículos na Rua Saul Brandalise dessem a preferência,
podendo gerar engarrafamentos na entrada da cidade, principalmente em horários de
pico, comprometendo uma parte importante da mobilidade de Videira.
Neste sentido, propõe-se um estudo para a implantação de uma rotatória ou
outra medida que viabilize a entrada do binário.

Potencial 2: Acesso ao hospital HSDS
Com a posição da prefeitura municipal de que a Rua Luís Ferlin Sênior
impossibilita o acesso do ônibus Linha Saúde ao HSDS, devido a sua inclinação
acentuada e, a geração de ruídos que promovem incômodo aos pacientes, a circulação
de acesso ao hospital HSDS foi alterada. Está interseção se tornou um potencial por
atender as necessidades de circulação do entorno do HSDS, de acordo com a
prefeitura municipal.
Neste sentido, a alteração definida pelo Cenário 4 foi que, no trecho da Rua
Luís Ferlin Sênior que se encontra o hospital HSDS, a rua se torna de sentido único
seguindo seu declive, ou seja, com sentido da Rua Cel. Fagundes para a Rua Veneriano
dos Passos e, a outra quadra dessa mesma rua, também em mão única, mas no sentido
contrário. Aqueles que desejam acessar o HSDS pelo sul da cidade farão seguindo as
ruas Luís Ferlin Sênior, Veneriano dos Passos, e entrando no hospital pela Rua Cel.
Fagundes (Figura 128).

176

FEPESE

Figura 128 - Potencial 2 - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 129 apresenta o esquema de acesso ao HSDS. O intuito é que, quem os
acessos e saídas do hospital sejam priorizados. Neste cenário a entrada só é possível
ser realizada pela Rua Cel. Fagundes, sendo que na saída existe a opção dessa mesma
rua ou da Rua Luís Ferlin Sênior. Nesta figura também já são indicadas placas de
velocidade e de restrição de ruídos, que devem ser implantadas como complemento
para a diminuição de ruídos no entorno deste equipamento de saúde.
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Figura 129 - Esquema de acesso ao hospital HSDS - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

Potencial 3: Interseção da Praça Nereu Ramos com a Rua Vitória
A interseção da Praça Nereu Ramos se torna um potencial pela existência de
uma medida que geraria menos impactos e conflitos. Com a mudança de sentido da
Rua Antônio Fávero, o cruzamento do fluxo com a Rua Vitória para quem acessa a Rua
Nicolau Cavon não irá existir, diminuindo a problemática desse entroncamento.
Veículos que acessam a Rua Antônio Fávero teriam a opção de continuar pela
Beira Rio ou entrar na Av. Dom Pedro II. Fluxos na Av. Dom Pedro II sentido Centro,
têm a opção de acesso à Rua Nicolau Cavon ou a Rua Brasil e, aqueles que saem da
Rua Saul Brandalise podem acessar a Avenida Dom Pedro II nos dois sentidos,
possibilitando o acesso norte e sul (Figura 130). Para que esses fluxos sejam possíveis,
algumas alterações nos tempos semafóricos foram propostas, apresentadas na Figura
131.
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Com um montante de alterações viárias necessárias em um número maior
apenas que no Cenário 1, o Cenário 4 busca resolver os problemas de circulação no
entorno da Praça, sem comprometer o transporte público, nem os modos ativos.
Figura 130 - Potencial 3 - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos semáforos, o conjunto 1 estabelece-se de maneira igual ao
Cenário 2, aumentando um ciclo em relação ao cenário atual. O conjunto 3 também
aumenta um ciclo, a fim de permitir que os fluxos da Rua Saul Brandalise adentrem a
Avenida Dom Pedro II nos dois sentidos, além de permitir a travessia de pedestres.
Por fim, o conjunto 2 mantém dois ciclos. No ciclo 1, os fluxos da Rua Pedro
Andreazza, reduzidos a uma faixa apenas de circulação visando à implantação da via
compartilhada, escoam na última faixa à direita da Avenida Dom Pedro, que tem seus
veículos liberados simultaneamente, ocupando as demais faixas. No ciclo 2, os
semáforos 1 e 2 são fechados, possibilitando a travessia de pedestres. O acesso da Rua
Antônio Fávero para a Avenida Dom Pedro II é permitido apenas no sentido sul, sem
controle semafórico, devendo, entretanto, que os veículos deem preferência aos
pedestres que ali desejem realizar sua travessia.
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Figura 131 - Proposta de Semáforos - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.
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Entretanto, apesar do potencial apresentado nesta conformação, a
problemática 4 indicada na Figura 126 remete ao cruzamento entre a Rua Saul
Brandalise e Avenida Dom Pedro II, devendo ser abordada aqui.
Atualmente, os fluxos norte e sul da Avenida Dom Pedro II convergem para a
Rua Saul Brandalise, sendo observados alguns casos de congestionamentos nesta
região. Contudo, na conformação prevista no Cenário 4, os fluxos de chegada da
cidade serão muito concentrados na Rua Saul Brandalise e, consequentemente na
interseção em questão podendo a sobrecarregar, ou desviar fluxos pela Rua Pedro
Andreazza, com menor capacidade, o que poderia também ser um problema.
Também se deve destacar que fluxos que chegam à cidade e desejam acessar a
Avenida Dom Pedro II no sentido sul, ou mesmo acessar o outro lado do Rio do Peixe
pela Rua Nicolau Cavon e ponte da Rua Farroupilha serão direcionados quase que
totalmente para esta interseção.
Desta forma, é necessário que esta interseção receba um estudo semafórico
adequado, sendo monitorada constantemente, a fim de evitar que os níveis de serviço
nas vias e na interseção sejam diminuídos, resultando em congestionamentos
intensos.
Finalmente, deve-se ressaltar que, assim como nos outros cenários, os tempos
de ciclos semafóricos aqui utilizados foram baseados e divididos de acordo com as
configurações atuais, devendo o órgão municipal responsável realizar estudo para
definir de maneira precisa e efetiva os tempos de verde para veículos e pedestres.
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – ANÁLISE CENÁRIO 4
O Cenário 4 apresenta características bem semelhantes ao Cenário 1, também
com relação ao STPP. No caso das intervenções definidas pelos estágios 1 e 2, os
itinerários seguiriam rotas próximas. No Cenário 4, haveriam linhas em que os trechos
atualmente em mão única das ruas Brasil e Saul Brandalise, além da Rua Cel. Schmidt
não seriam atendidos, diminuindo a cobertura do sistema nesta região, sendo
necessário que se incentive o uso do transporte do transporte público por meio de
pontos de ônibus próximos e com infraestrutura satisfatória.
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Em relação à volta ao terminal por parte de linhas que retornam do norte e
oeste da cidade pela Rua Vitória, o Cenário 4 apresenta vantagem em relação ao
Cenário 1, dada pelo acesso à Avenida Dom Pedro II realizado pelo contorno da Praça
Nereu Ramos, acessado pela Rua Antônio Fávero, não sendo preciso que os ônibus
sejam submetidos ao controle semafórico de tráfego na interseção da Rua Brasil com a
Avenida Dom Pedro II, podendo adentrar com agilidade a esta avenida, na qual prevêse que a faixa utilizada para os deslocamentos no sentido sul seja preferencial para o
uso dos ônibus, ou seja, uma faixa na qual os veículos possam transitar de maneira
consciente, dando preferência para os veículos do STPP.
Por outro lado, ônibus vindos do lado leste, se implantado o binário, deverão
acessar a Avenida Dom Pedro II pela Rua Saul Brandalise, submetendo-se ao controle
semafórico nesta interseção.
Verificou-se que as linhas não sofreriam tantas alterações em relação ao
Cenário 1. Na Figura 132, são mostrados os itinerários das linhas Amarante via Centro,
Parque Industrial e Saúde no Cenário 4. Posteriormente, na Figura 133, Figura 134 e
Figura 135, apresenta-se o comparativo das linhas com o Cenário 1, justamente por ter
sido aquele que priorizava a circulação do STPP.
A linha Saúde teve seu trecho final invertido, justamente pela troca de sentido
entre os binários dos dois cenários comparados, evitando o aclive da Rua Luis Ferlin
Sênior. Na linha Amarante via Centro, a diferença deu-se basicamente pelo acesso a
Avenida Dom Pedro II já descrito e, por fim, na linha Parque Industrial, os itinerários
apenas tiveram sentidos de ida e volta invertidos nos trechos em binário e, apesar de
solicitação da equipe técnica municipal para desviar esta linha do Centro, não se
recomenda esta ação, mantendo-se o itinerário proposto, visto que o diagnóstico do
perfil de mobilidade da cidade apresentou alto número de deslocamentos entre os
bairros Centro, Alvorada e Rio das Pedras, cobertos pela linha Parque Industrial.
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Figura 132 - STPP - Cenário 4

Fonte: Elaboração própria.

Figura 133 - Linha Amarante via Centro - Comparativo Cenários 1 e 4

Fonte: Elaboração própria.

Figura 134 - Linha Parque Industrial - Comparativo Cenários 1 e 4

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 135 - Linha Saúde - Comparativo Cenários 1 e 4

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à quilometragem dos percursos, o Cenário 4 apresentou diferença
significativa em relação ao Cenário 1, obtendo uma soma de percursos menor,
podendo apresentar maior velocidade ao STPP no caso de sua implantação, como se
pode verificar no Apêndice B.
Concluiu-se que o Cenário 4 apresenta bom grau de prioridade à circulação dos
ônibus do sistema de transporte público coletivo e apesar de apresentar um cobertura
um pouco menor na região central, esta problemática pode ser mitigada como já
citado, deste que políticas de incentivo a este sistema sejam implantadas e fortemente
difundidas no município, principalmente em relação ao incentivo ao STPP na região
central, buscando diminuir o fluxo de automóveis individuais nesta região.
ANÁLISE MULTICRITERIAL – CENÁRIO 4
Diante da proposição final do Cenário 4, este foi incluso dentro da análise
multicriterial, o qual foi analisado comparativamente com os demais cenários,
seguindo a mesma metodologia anterior de análise. Importante ressaltar que, a partir
da avaliação do Cenário 4, foram encontrados, nos outros cenários, alguns prós e/ou
contras que passaram por modificações a partir de algumas observações advindas da
inclusão do Cenário 4.
De forma geral, o Cenário 4 se apresenta como o segundo cenário com a
melhor viabilidade de implantação na cidade, com seu saldo totalizando 90 pontos,
superado apenas pelo Cenário 1 que apresenta 330 pontos e bem a frente dos
cenários 2 e 3 com pontuação negativa.
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Em relação à pontuação do eixo de transporte público, o Cenário 4 se destaca
juntamente com o Cenário 1, tendo como um dos pontos positivos (Gráfico 11) a
importante alteração já citada da Rua Benjamin Graziotin. Outro ponto foi a facilidade
do acesso dos ônibus vindos do lado oeste do Rio do Peixe para a Av. Dom Pedro II e
novo terminal urbano. Nos pontos negativos, o Cenário 4 se apresenta como segundo
colocado, devido algumas diferenças nos itinerários e cobertura do transporte público
(Gráfico 12).
Gráfico 11 – Transporte Público Coletivo (com Cenário 4) - Prós

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 12 - Fatores do transporte público (com Cenário 4) - contras

Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos acessos aos equipamentos de saúde, os pontos positivos do
Cenário 4 se equiparam ao Cenário 1, sendo o maior em pontuação, ocorrendo
principalmente pela menor quilometragem do itinerário da Linha Saúde (Gráfico 13). Já
nos pontos negativos, surge um no Cenário 1, devido a maior dificuldade de acesso ao
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HSDS, no caso da impossibilidade de acesso pelo sul da Rua Luis Ferlin Sênior (Gráfico
14).
Gráfico 13 - Acessos aos equipamentos de saúde (com Cenário 4) – prós

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 14 - Acessos aos equipamentos de saúde (com Cenário 4) – contras

Fonte: Elaboração própria.

No eixo econômico, a análise foi realizada principalmente em relação ao
potencial de manutenção do local onde atualmente funciona o Terminal Urbano como
um ponto de parada central da cidade. Com a inversão de sentido da Rua Antônio
Fávero, e a passagem de transporte público por essa rua nos cenários 2, 3 e 4, estes se
apresentam com maior pontuação positiva (Gráfico 15). No entanto, a menor
pontuação de aspectos econômicos negativos, estão nos cenários 1 e 4, devido aos
cenários 2 e 3 apresentarem alta necessidade de modificações viárias, obras de
infraestrutura e, consequentemente, altos custos (Gráfico 16).
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Gráfico 15 - Fatores econômicos - prós

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 16 - Fatores econômicos - contras

Fonte: Elaboração própria.

No eixo histórico, social e comportamental, o Cenário 4 se enquadra dentro do
segundo lugar nos aspectos positivos, diante, principalmente, da importância
apresentada pela equipe municipal, em oferecer o acesso da cidade pela Rua Saul
Brandalise, que é a rua mais importante da cidade.
No Cenário 4 também foi apresentado como fator importante o acesso ao
aeroporto, como também nos cenários 2 e 3 (Gráfico 17). De pontos negativos, o
Cenário 4 apresenta 90 pontos, estando em segundo lugar diante dos outros cenários.
Um dos principais pontos apresentados como problemática é a inversão total
de sentido da Rua Brasil e Saul Brandalise, afetando historicamente, socialmente e no
comportamento da população, não podendo se prever o nível de adaptação da
população e quanto de impacto negativo essa medida pode gerar (Gráfico 18).
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Gráfico 17 - Fatores histórico, social e comportamental - prós

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 18 - Fatores histórico, social e comportamental - contras

Fonte: Elaboração própria.

No caso das alterações viárias em seus aspectos positivos, o Cenário 4
apresenta o mesmo peso que nos cenários 2 e 3, tendo como principal ponto para
diminuir a pontuação, a baixa fluidez dos fluxos do outro lado do rio vindos pela Rua
XV de Novembro com destino à Rua Saul Brandalise, em principal com destino ao Rio
das Pedras, visto que o Cenário 1 favorece este deslocamento (Gráfico 19).
Já nos pontos negativos, ainda que o Cenário 4 se enquadre em segundo lugar,
a pontuação demonstra muitas problemáticas possíveis, ocorrendo principalmente
pela alteração de semáforo na interseção da Rua Saul Brandalise com a Av. Dom Pedro
II e pela alta quantidade de alterações viárias, totalizando 4.162m (Gráfico 20). Como
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já foi citado, o Cenário 1 é aquele que busca resolver os problemas encontras na
cidade com o menor número de alterações viárias possíveis.
Gráfico 19 - Alterações viárias - prós

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 20 - Alterações viárias - contras

Fonte: Elaboração própria.

O Cenário 4 é o terceiro cenário com mais alterações viárias de todos os
cenários propostos. As alterações de sentido se totalizam em 1.414m, as alterações de
mão dupla para mão única, e vice versa totalizam 4.162m e a abertura de vias, assim
como no Cenário 1 se totalizam em 70m. Em comparação novamente ao Cenário 1, a
metragem de vias alteradas a mais no Cenário 4 é de 841m e, a metragem a menos,
em comparação ao Cenário 2 é de 1.494m, e ao Cenário 3 é de 2.689m. O Gráfico 21
apresenta ilustrativamente a comparação da quantidade de alterações viárias dos
quatro cenários.
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Gráfico 21 - Comparação das alterações viárias - Cenários 1, 2, 3, e 4

Fonte: Elaboração própria.

De forma sintética, a Figura 136 apresenta de forma dinâmica os principais
pontos de vantagens e desvantagens dos Cenários 1, 2, 3 e 4.
Figura 136 - Esquema das principais vantagens e desvantagens dos Cenários 1, 2, 3 e 4

Fonte: Elaboração própria.
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Além dos cenários profundamente estudados apresentados anteriormente, em
reunião realizada em 19 de março de 2019, a equipe técnica municipal solicitou
verificar uma nova conformação no entorno da Praça Nereu Ramos e, para facilitar o
entendimento, desenvolveu-se o Cenário 5, a partir do Cenário 4, conforme a Figura
137.
Figura 137 - Proposta para o Cenário 5

Fonte: Elaboração própria.

A ideia de implantação segue o padrão dos estágios anteriores (Figura 138),
mas a diferença essencial do Cenário 4 para Cenário 5 se dá a partir do Estágio 3
(Figura 139).
Figura 138 - Estágios de intervenção do Cenário 5

Fonte: Elaboração própria.
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Basicamente, a solicitação da equipe técnica tem relação com os
deslocamentos oriundos principalmente da Rua Saul Brandalise com destino ao sul da
cidade pela Rua Antônio Fávero. Desta forma, a proposta foi a utilização da Praça
Nereu Ramos como uma rótula, na qual duas faixas a circulariam. Nesta proposta
também se prevê o arredondamento dos cantos da Praça, e a possibilidade de
operação dos semáforos no entroncamento da Rua Brasil com a Avenida Dom Pedro e
a Rua Vitória de maneira semelhante à atual configuração, na qual os veículos apenas
param por 20 segundos para a travessia de pedestres.
Entretanto, o Cenário 5 apresenta uma série de pontos a serem analisados, pois
podem gerar grandes conflitos de tráfego em uma região que hoje já sofre com alto
fluxo de veículos, o que será abordado de maneira mais detalhada a partir da Figura
139.
Figura 139 - Estágio de intervenção 3 - Cenário 5

Fonte: Elaboração própria.
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Na Figura 140, a problemática 1 refere-se aos dois sentidos na Rua Vitória em
sua interseção com a Rua Antônio Fávero. Neste caso, quatro pistas chegam ao
entroncamento, sendo duas do lado oeste do Rio do Peixe a partir da Rua XV de
Novembro e duas vindas da Avenida Dom Pedro II. Neste local, a Rua Antônio Fávero
possuiria 2 pistas, e haveria a necessidade de priorização de alguma das correntes que
ali convergiriam, preferencialmente dos veículos vindos da XV de Novembro,
priorizando o maior fluxo da cidade e o STPP. Neste caso, fica difícil prever a
quantidade de fluxo que se concentraria nesta localidade, principalmente em horários
de pico, podendo gerar um grande número de veículos parados na rótula da Praça
Nereu Ramos, vindos da Avenida Dom Pedro II.
Já a problemática de número 2, refere-se a duas questões:
1. Neste local concentra-se, atualmente, o maior fluxo de veículos da cidade, que
chegam da Rua Vitória e, para acessar a Rua Brasil, precisariam chegar ao
entroncamento com a Rua Pedro Andreazza e Avenida Dom Pedro II em apenas 1
pista, gerando um afunilamento em uma via que seria intensamente utilizada
pelos ônibus que converteriam à direita para a Avenida Dom Pedro II. Além disso,
o local possui travessia de pedestres com necessidade de controle semafórico,
mesmo que breve, o que pode tornar a concentração de veículos na região ainda
mais intensa, e;
2. Posteriormente, veículos vindos da Rua Vitória, precisariam atravessar pelo
menos 2 pistas da Avenida Dom Pedro II para poder acessar a Rua Brasil. Isso
poderia levar a conflitos e até mesmo possíveis acidentes.
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Figura 140 - Cenário 5 - Semáforos e problemáticas

Fonte: Elaboração própria.
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O acesso da Avenida Dom Pedro II à Rua Antônio Fávero, no Cenário 4, seria
realizado a partir da ida pela Rua Nicolau Cavon até a ponte da Rua Farroupilha e
retorno pela Rua XV de Novembro, o que aumenta o fluxo nas ruas citadas, e a
quilometragem necessária, mas não afeta tão bruscamente a circulação no entorno da
Praça Nereu Ramos e o cenário apresenta vantagens que poderiam ser perdidas
devido à grande quantidade de incertezas do Cenário 5.
De fato, a circulação viária na região central Videira tem um caráter bastante
complexo, visto que em alguns cenários, algumas estratégias se apresentam bastantes
vantajosas em alguns trechos, entretanto, tais vantagens podem configurar sérios
problemas em outros locais. Os estágios de intervenção 1 e 2 apresentados nos
Cenários 1, 4 e 5 apresentam um maior número de certezas. Entretanto, as
intervenções na Praça Nereu Ramos a partir da implantação do binário entre as ruas
Saul Brandalise e Brasil, precisam ser bem avaliadas. Neste caso o mais indicado seria
realizar uma microssimulação de tráfego envolvendo os cenários 1, 4 e 5 aqui
propostos a fim de retornar resultados mais precisos. Vale lembrar que um possível
binário no Centro de Videira é recomendado a partir de ações de médio e longo prazo
(estágios 3 e 4 de intervenção), havendo tempo hábil para se estabelecer
primeiramente os estágios 1 e 2 de intervenção, que potencialmente trarão grandes
benefícios ao município e, ao longo da operação do sistema, realizar estudos mais
específicos para determinar a melhor configuração, principalmente no entorno da
Praça Nereu Ramos.
Por fim, após todas as análises realizadas, fica evidente que os Cenários 1 e 4
apresentam-se como as melhores alternativas para a circulação viária do município de
Videira. O Cenário 1 busca resolver os problemas identificados na cidade com
alterações viárias pontuais de menor impacto, porém apresenta algumas dificuldades
de acesso a locais específicos, enquanto o Cenário 4 propõe um número maior de
alterações viárias, podendo gerar alguns problemas futuros, mas em contrapartida,
garante o acesso à cidade pela Rua Saul Brandalise, o menor caminho na região central
para acessar seu principal hospital, e bom atendimento do STPP. O Cenário 5, derivado
do Cenário 4 apresenta sugestões até certo ponto vantajosas, entretanto, requerem
grandes alterações viárias e traz um maior número de incertezas quanto à circulação
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de veículos, principalmente no entorno da Praça Nereu Ramos, recomendando-se a
implantação do Cenário 4 previamente escolhido pela equipe técnica municipal de
Videira, nos estágios 1 e 2, e estudos específicos para confirmar o bom desempenho
das medidas propostas para os estágios 3 e 4 em médio e longo prazo.
AÇÃO 3.6 – ESTRUTURAR E IMPLANTAR O CONTORNO VIÁRIO NORTE A PARTIR DO
ATUAL ACESSO LESTE DO MUNICÍPIO
No Brasil, de acordo com Freire (2003, p.14), “a malha rodoviária estendeu-se
pelo país, formando corredores estratégicos de transportes, promovendo o
crescimento socioeconômico das regiões e transformando as cidades”. O autor cita,
ainda, que as cidades de pequeno e médio porte, de maneira geral, tiveram um
crescimento linear ao longo de rodovias e este tipo de crescimento pode causar sérios
conflitos entre acessibilidade e mobilidade. Sendo assim, os contornos viários
aparecem como soluções na tentativa de otimizar a fluidez dos deslocamentos, devido
à saturação das vias das áreas centrais (PINTO, 2012).
A partir deste contexto, observou-se que na configuração viária atual do
município de Videira, os acessos a alguns bairros ao norte e noroeste da cidade
somente podem ser realizados vindo de entradas distantes ao leste, oeste e sul. Desta
forma, propõe-se que se realize um estudo completo sobre a possibilidade de
implantação de um contorno viário na porção norte do município. No Brasil, vários
exemplos de implantação de anéis ou contornos viários podem ser encontrados,
inclusive em cidades com porte populacional semelhante ao de Videira, como Nova
Andradina/MS, e em cidades maiores como Uberlândia/MG e Maringá/PR.
Este contorno viário teria seu ponto de partida na SC-135, em interseção com a
SC-355, hoje principal acesso leste de Videira, atravessando o Rio do Peixe e
encontrando o Contorno Sul (Av. Marginal Sul). Desta forma, seria possível desviar o
fluxo de veículos que vão para outras regiões da cidade, que não precisem ou não
possam passar pelo Centro, região mais carregada em termos de tráfego.
Vale destacar que esta ação tem importante impacto sobre o transporte de
cargas no município, visto que o tráfego de veículos pesados também poderia ser
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desviado por meio do contorno viário proposto, o que será abordado novamente ao
longo deste estudo.
O estudo prévio do cenário exposto indica vias com potencial para receberem
novas análises e, posteriormente, a implantação do contorno norte. Na Figura 141,
pode se observar a configuração proposta pela Prefeitura Municipal de Videira,
mostrando os principais bairros que seriam atendidos pelo contorno. Na Figura 142,
mostra-se o acesso indicado na Figura 141 como “2” (Saída SC-135 para Contorno
Viário Norte), onde seriam necessárias obras de infraestrutura de forma a adequar o
acesso e continuação da via.
Figura 141 - Proposta de estudo para implantação do Contorno Viário Norte

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 142 - Possível acesso da SC-135 para o Contorno Viário Norte

Fonte: Adaptado de Google Street View (2017).

Evidentemente, apesar do potencial aqui apresentado para esta proposta,
recomenda-se o aprofundamento do estudo de viabilidade para sua implantação.
Devem ser realizadas visitas in loco para validar o traçado, verificar as vias existentes
considerando alternativas e necessidade de abertura de vias, demanda por obras de
arte especiais, ramais para atendimentos de polos geradores de viagens, custos e,
principalmente, estudos acerca dos possíveis impactos ambientais e sobre a
vizinhança.
4.2. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS A PÉ
4.2.1. Diretriz 01
Quadro 12 - Propostas do sistema de circulação de pessoas a pé – Diretriz 01

AÇÕES
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1.1

LONGO

MÉDIO

DIRETRIZ 1

Promover espaços com infraestrutura de
qualidade para os deslocamentos a pé que
permitam interação social e que contribuam
para a diversidade de usos do solo.
Promover contato com o rio - Criar um
passeio exclusivo para pedestres e ciclistas
na orla do Rio do Peixe, em alguns trechos
ao longo da Rua XV de Novembro, Rua
Antônio Fávero e Av. Marginal Sul.

CURTO

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS A PÉ

AP
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1.2

Criação de um projeto nas centralidades
urbanas e/ou bairros que promovam
atividades culturais e esportivas, com
aberturas de pistas em avenidas e ruas para
os pedestres aos domingos.

1.3

Garantir a oferta de mobiliário urbano
adequado, principalmente nas centralidades
urbanas.

1.4

Elaboração do Guia de Calçadas.

1.5

1.6

1.7

Atribuir a obrigatoriedade da construção de
calçadas ao poder público, com o objetivo
de obter calçadas mais uniformes e
acessíveis.
Promover uma rede de caminhamento de
pedestres acessível, com prioridade em
áreas centrais e em bairros carentes de
infraestrutura.
Implantação de piso podotátil nas calçadas,
com prioridade na área central e
centralidades, de acordo com as normas
atualizadas da NBR 9050.

1.8

Iluminação específica para pedestres.

1.9

Implantação de rampas acessíveis, com
prioridade na área central e centralidades.

1.10

Elaboração do Plano de Arborização.

INDICADORES DE
MONITORAMENTO
*Elaboração de instrumentos de
planejamento e gestão de
infraestrutura para os pedestres.
*Extensão e localização das
calçadas adequadas, não
adequadas e aquelas a serem
executadas.
*Extensão e localização das
calçadas com e sem
acessibilidade.

AP

AP

AP

METAS
*Incentivar os modos ativos (15%) – pedestres.

*Aumentar o índice de caminhabilidade (chegar a 3 nas áreas
principais de caminhabilidade) e garantir a infraestrutura
necessária para os deslocamentos a pé.
*Aumentar o índice de acessibilidade.

*Aumentar a área verde por habitante.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.2.1.1. Conceitos gerais da diretriz
Centralidades – áreas de concentração de atividades econômicas, sociais e
culturais com forte atração de fluxos e dinâmica urbana (SPOSITO, 1998).

VOLUME II – PLANO DE AÇÕES E MONITORAMENTO

FEPESE

Fachada ativa – pode ser definida como o térreo das edificações conformados
nos alinhamentos frontais do lote, com portas, janelas ou vitrines voltadas para a rua
(JACOBS, 1961).
Ruas compartilhadas – ruas sem separações nítidas entre o espaço dos modos
de transporte motorizado e os modos de transporte ativo.
Mobiliário urbano – todos os objetos, elementos e pequenas construções
integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante
autorização do poder público em espaços públicos e privados (ABNT, 1986).
Faixas elevadas – aquela implantada no trecho da pista onde o pavimento é
elevado conforme critérios e sinalização definidos em resolução, com a finalidade da
travessia do pedestre encontrar-se no mesmo nível da calçada (RESOLUÇÃO CONTRAN
n° 495, 2014, adaptado).
Piso podotátil – são faixas em alto relevo fixadas no chão para fornecer auxílio
na locomoção pessoal de deficientes visuais (WRIGHT, 2001).
Calçada compartilhada – calçada autorizada à circulação montada de bicicletas,
e sinalizadas com placas de regulamentação (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2018).

4.2.1.2. Detalhamento das ações
AÇÃO 1.1 – PROMOVER CONTATO COM O RIO – CRIAR UM PASSEIO EXCLUSIVO
PARA PEDESTRES E CICLISTAS NA ORLA DO RIO DO PEIXE, EM ALGUNS TRECHOS AO
LONGO DA RUA XV DE NOVEMBRO, RUA ANTÔNIO FAVERO E AV. MARGINAL SUL
Essa ação se justifica na procura em trazer espaços ativos de lazer para Videira,
priorizando o pedestre e procurando trajetos que o permita percorrer a cidade com
comodidade e segurança. A cidade, que teve sua formação ao redor do rio, hoje
percebe uma configuração em que o passeio em sua orla carece de qualificações que o
faça de fato atrativo e convidativo às pessoas de toda cidade. Ainda que no lado leste
do Rio do Peixe exista a presença do Parque Linear, observa-se a possibilidade de
requalificação de outros trechos da orla, como, por exemplo, na Rua XV de Novembro
(Figura 143), a qual apresenta um paredão de fachadas bloqueando completamente o
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contato da rua com o rio na via comercial do Bairro Centro. A partir do trecho em que
esse contato ocorre, verifica-se a oportunidade de qualificar esse espaço, de forma a
trazer espaços públicos de lazer e estar do lado oeste do rio.
A proposta de caminhabilidade está diretamente ligada com a proposta
cicloviária, onde se planeja alargar o passeio às margens do rio, proporcionando
calçadas largas, agradáveis e acessíveis ao pedestre, juntamente com a ciclovia.
Propõe-se também que, onde forem encontrados bolsões, crie-se espaços de estar
com mobiliário e equipamentos que estimulem a permanência.
Figura 143 - Rua XV de Novembro - trecho proposto para contato com o rio

Fonte: Google Street View (2017) e Elaboração própria.

Um trecho com problemática semelhante se encontra na Rua Antônio Fávero
(Figura 144), que, apesar de possuir uma calçada, é demasiadamente estreita e não
corresponde às oportunidades que o espaço proporciona, apresentando, por exemplo,
postes e sinalização que bloqueiam parcialmente o trajeto. Ali também se propõe o
alargamento do passeio, com um desenho que converse com os demais projetos para
a orla, trazendo infraestrutura adequada.
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Figura 144 - Rua Antônio Fávero - trecho proposto para contato com o rio

Fonte: Google Street View (2017) e Elaboração própria.

Outro trecho em potencial para intervenções com esse tema é o trecho
indicado na Av. Marginal Sul (Figura 145). O terreno, atualmente sem uso, não possui
nenhum tipo de tratamento em seu contato com o rio. Às margens da Avenida
Marginal Sul não existem calçadas e os pedestres que transitam por ali precisam
caminhar no acostamento da via. Para retomar o contato com o meio natural, propõese também um espaço amplo de lazer, aproveitando-se do campo de futebol ali já
inserido, e procurando outros equipamentos de estar, esporte e lazer. Junto a isso,
propõe-se uma calçada compartilhada para pedestres e bicicletas, uma vez que uma
ciclovia ali seria desvantajosa pela impossibilidade de conexão com a malha cicloviária.
Figura 145 – Avenida Marginal Sul - trecho proposto para contato com o rio

Fonte: Google Street View (2017) e Elaboração própria.

Diante disso, alguns exemplos para a implantação dessas intervenções são
apresentados a seguir. Espaços agradáveis, com áreas livres de caminhada e ciclovias,
áreas de permanência e apreciação do rio são pontos importantes para a valorização
do espaço e o fomento aos modos ativos e atividades culturais. A Figura 146 mostra
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uma intervenção (esquerda) em Pittsburgh com ciclovias e passeios passando à beira
do rio, valorizando seu potencial natural. Da mesma forma, na figura a direita,
apresenta-se um projeto em Piracicaba, com espaços de permanência e caminhada,
evidenciando a presença e importância do rio para a cidade.
Figura 146 - Exemplos de parques próximos ao rio – Allegheny Riverfront Park, Pittsburgh (esquerda) e
parque em Piracicaba (direita)

Fonte: Asla (2013) e SemacTur (2015).

Outro exemplo é um projeto de paisagismo em Xaxim (SC), que teve como
proposta a “reconciliação entre os espaços livres e as águas urbanas” da cidade
(REVISTA AREA, 2018). Este projeto é um modelo próximo à Videira que apresenta o
rio como um elemento importante e, com ele, uma identidade cultural, com potenciais
turísticos e sustentáveis (Figura 147).
Figura 147 - Exemplo de intervenção próxima ao rio – Concurso Universitário Nacional de Paisagismo,
Xaxim/SC

Fonte: Revista Área (2018).
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AÇÃO 1.4 – ELABORAÇÃO DO GUIA DE CALÇADAS
Assim como já realizado por diversos municípios brasileiros, propõe-se a
elaboração de um Guia de Calçadas. A importância deste se dá pela necessidade de
orientar a população para a construção e manutenção adequada das calçadas da
cidade.
O guia apresenta parâmetros, conceitos e metodologias que buscam unificar a
rede de caminhabilidade urbana, sustentando-se em uma análise específica das
condicionantes e problemáticas do município em questão. A unidade da malha urbana
é crucial para a garantia de legibilidade dos espaços e, desta forma, o Guia de Calçadas
busca atingir a acessibilidade universal, onde todos (mesmo aqueles portadores de
alguma deficiência) sintam-se livres para ocupar qualquer lugar.
Este material deve conscientizar a população e os órgãos de gestão pública a
respeito da importância de construir, recuperar e manter as calçadas em bom estado,
sempre dando enfoque às medidas de acessibilidade universal. Além disso, o guia deve
indicar métodos construtivos, materiais e dicas no geral para cada situação específica.
Nele, utiliza-se da técnica para aprimorar as condições socioambientais da cidade e
daqueles que a habitam.
Prevê-se que o conteúdo do Manual de Calçadas deve conter:
Explicação da importância do guia e do cuidado com a rede de calçamentos da
cidade;
Indicação das leis vigentes que dizem respeito à rede de calçamentos;
Conceituação dos elementos pertinentes;
Indicação das normas de acessibilidade;
Dicas para construção e composição das calçadas;
Indicação de padrões de dimensionamento para as calçadas do município;
Indicações de materiais recomendados e não recomendados;
Técnicas construtivas;
Plano de drenagem, e;
Indicação de mobiliário urbano.

Para a elaboração do plano, indicam-se os seguintes planos a servirem de
referência:

204

FEPESE

Manual da Calçada Sustentável – Prefeitura de Goiânia (Figura 148).
Figura 148 - Manual da Calçada Sustentável - Prefeitura de Goiânia

Fonte: Prefeitura de Goiânia (2012).

Guia de Calçadas – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano de Campo Grande (Figura 149).
Figura 149 - Guia de Calçadas - Prefeitura de Campo Grande

Fonte: Prefeitura de Campo Grande (2011).
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Calçada Certa – Prefeitura de Florianópolis (Figura 150).
Figura 150 - Calçada Certa - Prefeitura de Florianópolis

Fonte: Prefeitura de Florianópolis (2018).

Guia Prático para a Construção de Calçadas – Prefeitura de Camboriú (Figura
151).
Figura 151 - Guia Prático para a Construção de Calçadas - Prefeitura de Camboriú

Fonte: Prefeitura de Camboriú (2016).
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Guia Prático para a Construção de Calçadas - Grupo de Acessibilidade do CREABA (Figura 152).
Figura 152 - Guia Prático para a Construção de Calçadas - CREA-BA

Fonte: CREA-BA (2009).

AÇÃO 1.6 - PROMOVER UMA REDE DE CAMINHAMENTO DE PEDESTRES ACESSÍVEL,
COM PRIORIDADE

EM ÁREAS CENTRAIS E

EM BAIRROS CARENTES DE

INFRAESTRUTURA
Considerando imprescindível o acesso universal à cidade por todos os seus
cidadãos, propõe-se uma rede de caminhamento de pedestres. Esta deve seguir as
normas da ABNT de acessibilidade (NBR 9050), com prioridade de implantação nas
novas calçadas a serem construídas, deixando indicado que se restaure aquelas que
necessitem seguindo o mesmo padrão adotado. A rede deve apresentar largura
condizente com os fluxos e usos da via e ser provida de equipamentos como lixeiras,
bancos e proteção contra intempéries, se possível. As calçadas devem permitir a
interação e apropriação das pessoas com a rua, promovendo, assim, atividades
culturais, de permanência e o livre caminhar.
Há alguns aspectos que devem ser pensados ao projetar o modelo de calçada,
de forma a garantir o conforto e a acessibilidade, como a presença de pisos e texturas
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que condigam com o seu uso, garantir a área de circulação livre (o passeio); prever
espaço para implantação de equipamentos e mobiliários urbanos; guias rebaixadas
para pedestres; guias rebaixadas para veículos; e sinalização e comunicação. Alguns
exemplos são apresentados na Figura 153 e Figura 154.
Figura 153 - Exemplo de passeio 01

Fonte: Triunfo Hoje (2016).

Figura 154 - Exemplo de passeio 02

Fonte: Amavi. Manual para Construção de Calçadas – Programa Calçadas do Alto Vale (2017).
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Este Plano de Mobilidade procurou localizar trechos onde algum tipo de
intervenção precise ser realizada com a finalidade de atingir as metas da diretriz de
caminhabilidade. Para garantir a qualidade nos deslocamentos a pé nos mais diversos
usos, as intervenções podem ser divididas entre ruas prioritárias para desenvolvimento
urbano e atrativo, e manchas residenciais onde se percebe uma carência de
infraestrutura.
As ruas prioritárias, expostas no mapa da Figura 155, foram escolhidas por
apresentarem características propícias a uma configuração de centralidade. Nelas,
propõe-se que se invista em equipamentos urbanos e tratamento nas calçadas a fim
de garantir altos índices de caminhabilidade, além de incentivar a concentração de
atividades. Dessa forma, a cidade espraia seus atrativos, o que é benéfico para a
diminuição das distâncias de deslocamento, e, por consequência, da necessidade da
utilização dos meios de locomoção motorizados. A fomentação dessas ruas, além de
gerar vitalidade aos bairros, também é uma forma de se atingir a democratização do
espaço, de forma que os acessos aos recursos públicos possibilitem uma porção mais
heterogênea de indivíduos.
Figura 155 - Mapa de intervenção na rede de calçamento

Fonte: Elaboração própria.
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As manchas em roxo no mapa representam locais onde a rede de calçamento
carece das infraestruturas necessárias para o deslocamento qualitativo nos bairros
residenciais. Nelas, propõe-se um plano de tratamento das calçadas, seguindo o guia
de calçadas, cuja elaboração também foi proposta nesse Plano. Nessas manchas, não
se vê a necessidade de grandes intervenções urbanas, apenas a adequação às normas
de acessibilidade da NBR 9050/2015.
Além das propostas já feitas a respeito da Rua XV de Novembro, propõe-se que
ocorra uma extensão do passeio ao longo da Rua Anita Garibaldi. Dessa forma,
intenciona-se desenvolver o trajeto entre o Bairro Carelli e o Centro, procurando
conectar o bairro com a cidade. Com a implementação de infraestrutura, ainda
acompanhando a orla do Rio do Peixe, deve-se estimular a urbanização do trajeto em
longo prazo, a fim de se aproveitar os terrenos centrais ainda não ocupados de Videira.
Essa medida, buscando evitar vazios urbanos e possibilitar a formação de uma cidade
mais coesa, é economicamente favorável ao desenvolvimento do Município, uma vez
que concentra a rede estrutural, reduzindo os gastos.
Outros trechos, dispostos ao longo de bairros mais distantes do Centro,
também foram propostos como medidas de intervenção e qualificação das calçadas,
com a finalidade de promover calçadas mais acessíveis em trechos de maior potencial
para caminhabilidade dentro dos bairros mais distantes. Algumas vias, como a Avenida
Constantino Crestani (Figura 156), Avenida Professor Joaquim Amarante (Figura 157),
Rua Vereador Ernesto Lazaroto (Figura 158), Rua Albino Formighieri (Figura 159),
Avenida Manoel Roque (Figura 160), Rua Antônio Marcon (Figura 161) e Rua Paese
(Figura 162), são propostas diagnosticadas com potencial para esta finalidade.
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Figura 156 - Avenida Constantino Crestani - Videira/SC.

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 157 - Avenida Professor Joaquim Amarante – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 158 - Rua Vereador Ernesto Lazaroto – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).
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Figura 159 - Rua Albino Formighieri – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).

Figura 160 - Avenida Manoel Roque - Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 161 - Rua Antônio Marcon - Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).
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Figura 162 - Rua Paese - Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).

Pela justificativa do bairro Amarante estar implantado em uma área dispersa do
núcleo urbano como um todo, propõe-se um espaço não apenas de uma calçada
revitalizada, como também um local que possa promover vitalidade urbana na avenida
central do bairro. Neste sentido, a proposta objetiva diminuir o leito carroçável e
aumentar o canteiro central, para que seja utilizado como calçada e como espaço de
permanência. A Figura 163 mostra o perfil da Avenida Joaquim Amarante como um
modelo propositivo.
Figura 163 - Perfil proposto como sugestão de implementação na Avenida Professor Joaquim
Amarante

Fonte: Elaboração própria.
Base de dados: Malha viária de 2010 da Prefeitura Municipal de Videira/SC.
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AÇÃO 1.8 - ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA PEDESTRES
Uma das formas de promover segurança nas vias públicas para os pedestres é
através da implantação da iluminação específica. Esta ação visa implantar essa medida
nas vias principais que possuam fluxos de modos ativos, para que os pedestres
possuam maior segurança ao transitar no período da noite.
Para garantir a qualidade da iluminação, alguns critérios devem ser seguidos.
Segundo o Manual de Projetos de Iluminação Pública da Companhia Energética de
Minas Gerais (2012), a iluminação pública deve garantir a sensação de segurança
àqueles que transitam, proporcionando informação visual a uma distância segura. A
fim de evitar surpresas, o pedestre deve conseguir, por exemplo, identificar outras
pessoas, seus modos e intensões, assim como sinais de hostilidade. A distância mínima
para que a pessoa tenha tempo de reação, nesses casos, é de 4 metros. Para isso, o
nível de iluminância médio mínimo deve ser de 5 lux.
Fora critérios de segurança, a iluminação também pode ser utilizada para
agregar atratividade nos espaços. Para isso, podem-se utilizar jogos de cores como, por
exemplo, utilizar lâmpadas com temperatura de cor fria para o entorno de uma praça,
enquanto internamente utilizar lâmpadas de temperatura de cor quente. Elementos
como estátuas, árvores, e outros objetos de interesse podem ser individualmente
iluminados, a fim de garantir destaque e importância.
Além disto, o projeto de iluminação deve demarcar as escadas, rampas e
demais acessos de pedestres, de forma que as mudanças de níveis sejam facilmente
reconhecidas.
Nas travessias de pedestres fora das esquinas, indica-se que haja iluminação
adicional que marque a passagem. Os postes devem estar a 1,5 metros de distância do
início da faixa, como mostra a Figura 164.
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Figura 164 - Distância ideal dos postes em relação à faixa de pedestre

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais (2012).

A instalação de luminárias em segundo nível deve ser feita exclusivamente
como complementação à iluminação pública da via, evitando excesso de iluminação. A
prioridade do pedestre pode ser indicada por meio da diferenciação de lâmpadas. As
lâmpadas de temperatura quente, por exemplo, acabam por transmitir maior sensação
de conforto e relaxamento. Podem então, por exemplo, ser utilizadas na iluminação
voltada ao pedestre, sempre tendo como referência estudos específicos da via em
questão e das sensações a serem atingidas nela.
A respeito da iluminação em vias arborizadas, devem-se seguir algumas normas
que impeçam a obstrução da iluminação pelos galhos e folhagens das árvores. Em vias
onde o braço usual do poste não é suficiente, e a vegetação acarrete em sombra nas
vias, deve-se optar por postes com braços longos, que desloquem a iluminação da
região obstruída, como observado na Figura 165. Para vias de até 12 metros de
largura, a instalação do braço longo deve ser feita de forma unilateral. Em vias de até
10 metros, o braço do poste pode ser instalado com angulação, como mostra a Figura
166.
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Figura 165 - Exemplo de braço de poste longo em vias arborizadas

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais (2012).

Figura 166 - Braço de poste com angulação em vias de até 10 metros de largura

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais (2012).

O Manual de Projetos de Iluminação Pública da Companhia Energética de
Minas Gerais apresenta uma equação para o cálculo de variáveis que contribuem para
a desobstrução da iluminação pública (exemplo Figura 167), indicada a seguir:
Z= H – (A x D)
Sendo:
Z= Altura mínima de um galho;
H= Altura de montagem da luminária;
AL= cot 75° = 0,26 (ângulo de máxima incidência de luz para o sentido
longitudinal);
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AT= cot 60° = 0,57 (ângulo de máxima incidência de luz para o sentido
transversal);
D = Distância mínima do galho de menor altura.
Figura 167 - Projeção da desobstrução lateral

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais (2012).

Alguns exemplos de implantação de iluminação específica para pedestre são
apresentados na Figura 168 e Figura 169.
Figura 168 - Modelos de iluminação no nível do pedestre

Fonte: Kunzler (2017) e Conexled (2018) – Foto: Rodinei Santos.
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Figura 169 - Modelos de iluminação no nível do pedestre - Madison, Estados Unidos

Fonte: Pedbikeimages (2018) – Fotos: Ron Bloomquist e Eric Lowry.

1.9 - IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, COM PRIORIDADE NA ÁREA CENTRAL E
CENTRALIDADES
Segundo a norma de acessibilidade NBR 9050 (2015), as áreas de utilização
pública devem ser servidas por, no mínimo, uma rota acessível formada por um trajeto
contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de
espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas
as pessoas. A rota acessível externa incorpora estacionamentos, calçadas, faixas de
travessias de pedestres, rampas, escadas, passarelas e outros elementos da circulação.
Tendo em vista a dificuldade que pessoas com mobilidade reduzida possuem
para se locomoverem, é essencial que os pontos de acesso (tanto para adentrar aos
edifícios quanto para se deslocar de uma rua a outra) sejam equipados com rampas
devidamente projetadas. As rampas nunca devem ultrapassar os 8,33% exigidos pela
norma, e o projeto deve prever que o acesso à rampa esteja devidamente indicado
através do piso podotátil.
A NBR 9050 apresenta uma tabela de dimensionamento de rampas, com a
inclinação admissível em cada segmento em função da altura, como é possível
observar no Quadro 13 e Figura 170.

218

FEPESE

Quadro 13 - Inclinação de rampa de acordo com as normas NBR 9050

Fonte: NBR 9050 (2015).

Figura 170 - Perspectiva da rampa de acesso segundo a NBR 9050

Fonte: Manual de Acessibilidade, IPUF (2008).

A acessibilidade deve ser garantida independentemente da largura da calçada.
Visando isso, alternativas tanto para calçadas amplas (com 3 metros ou mais) quanto
para calçadas estreitas (com menos de 3 metros) são abordadas na Figura 171 e Figura
172.
Figura 171 - Desenho de rampa em calçadas amplas

Fonte: Calçada Certa - Manual de projeto e execução, IPUF (2018).
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Figura 172 - Rampas acessíveis em calçadas estreitas

Fonte - Calçada Certa - Manual de projeto e execução, IPUF (2018).

Além da maneira exemplificada na Figura 172, há outras maneiras de se
garantir a acessibilidade em calçadas estreitas, como se verifica na Figura 173 e Figura
174.
Figura 173 - Redução do percurso da travessia com o alargamento da calçada

Fonte: Calçada Certa - Manual de projeto e execução, IPUF (2018).
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Figura 174 - Implantação de faixa elevada no nível da calçada para travessias sem rampa

Fonte: Calçada Certa - Manual de projeto e execução, IPUF (2018).

Por fim, deve-se reiterar que, para que a rota seja verdadeiramente acessível,
ambos os lados dos acessos devem estar devidamente equipados com a infraestrutura
necessária (Figura 175).
Figura 175 - Travessia acessível

Fonte: Manual de Acessibilidade, IPUF (2008).
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4.3. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM BICICLETAS
4.3.1. Diretriz 01
Quadro 14 - Propostas do sistema de circulação de pessoas em bicicleta – Diretriz 01

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

AÇÕES

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

INDICADORES DE
MONITORAMENTO
*Número de paraciclos e
bicicletários instalados.
*Número de pontos de apoio ao
ciclista instalados.
*Extensão total de vias cicláveis
implantadas.
*Localização dos paraciclos e
bicicletários implantados.
*Levantamento do número e
localização na sinalização
cicloviária implantada.

AP

AP

*Promover equipamentos de apoio ao ciclista.
*Promover o incentivo aos modos ativos (15%) bicicletas
*Integrar a bicicleta com o transporte público coletivo.

Fonte: Elaboração própria.
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AP

METAS

Legenda: AP - Ação prioritária

LONGO

Estimular a utilização da bicicleta como meio
de transporte e priorizá-la acima dos modos
motorizados.
Implantação de paraciclos nas vias em locais
de grande demanda e ao longo da Rede
Cicloviária.
Implantação de bicicletários.
Implantação de bebedouros.
Incentivar a presença de vestiários nas
empresas.
Implantação de pontos de apoio ao ciclista
(com lanchonete, vestiários, lojas de
equipamentos, oficina mecânica, etc.).
Implantação de um ponto de apoio ao
ciclista central, onde hoje é utilizado como
terminal urbano.
Estabelecer cronograma físico/financeiro
para a implantação das ciclovias.
Implantação da Rede Cicloviária.
Implantação de compartilhamento de
bicicletas e estudo das possíveis parcerias
público-privadas para sua efetivação.
Criação de praças e áreas de permanência na
Rede Cicloviária.
Implantação e manutenção da sinalização
horizontal e vertical para os ciclistas.
Implantação de suporte para bicicletas nos
ônibus.
Implantação de paraciclos próximo aos
pontos de ônibus.
Implantação de bicicletário no novo terminal
urbano.

MÉDIO

DIRETRIZ 1

CURTO

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM BICICLETAS

AP

AP
AP
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4.3.1.1. Conceitos gerais da diretriz
Paraciclo – suporte para a fixação de bicicletas que pode ser instalado em via
pública ou no interior de estabelecimentos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).
Bicicletário – conjunto de paraciclos instalados na via pública ou no interior de
estabelecimentos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).
Ciclovia – pista própria destinada à circulação de bicicletas, separada
fisicamente do tráfego comum (CTB, 1997).

4.3.1.2. Detalhamento das ações
AÇÃO 1.1 – IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS NAS VIAS EM LOCAIS DE GRANDE
DEMANDA E AO LONGO DA REDE CICLOVIÁRIA
A implantação de paraciclos visa promover a acessibilidade ao usuário,
possibilitando estacionar a bicicleta próximo aos locais de destino. O paraciclo possui
três funções: escorar a bicicleta, permitir que ela seja presa a ele e ordenar o
estacionamento de várias delas.
Recomenda-se a utilização dos paraciclos de modelo “U Invertido” (Figura 176),
ou “Sheffield”, por estes serem considerados internacionalmente de melhor qualidade
para o estacionamento. As vantagens desse design se dão por ele ser de uso fácil,
acomodando duas bicicletas por vez, e permitindo que as bicicletas sejam apoiadas
pelo quadro. Além disso, ele possibilita a utilização do cadeado U-Lock, uma das
opções mais seguras em questão de evitar furtos.
Figura 176 - Exemplos de paraciclos

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego (2015).
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Para o total funcionamento da estrutura, deve-se chumbar o paraciclo ao chão,
uma vez que o sistema de parafusos está suscetível a roubos. O pavimento do
estacionamento – independentemente do material utilizado – não deve ser liso e
escorregadio, a fim de evitar acidentes, devendo ser, preferencialmente, plano. Caso
não seja possível, o pavimento pode apresentar desnível de até 5% no sentido
longitudinal dos paraciclos, porém, deve ser acrescentada uma barreira (mureta, meiofio, etc.) para impedir o deslocamento das bicicletas (Figura 177 e Figura 178).
Figura 177 - Normas de declividade do pavimento para paraciclos

Fonte: Guia Para Construção de Bicicletários Adequados – Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e
Camboriú (ACBC) (2012).

Figura 178 - Modelo de projeto de paraciclo horizontal

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego (2015).
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Recomenda-se que os paraciclos devem ser bem distribuídos ao longo da
cidade, a fim de garantir a utilização da bicicleta como meio de transporte para as mais
diversas atividades. Pensando dessa maneira, nos mesmos locais onde se percebe a
necessidade de estacionamentos para automóveis, deve-se oferecer igualmente a
infraestrutura para o ciclista.
O paraciclo dos espaços públicos deve ser instalado em pontos visíveis pelos
transeuntes, de forma a garantir maior sensação de segurança àqueles que o utilizam.
Ademais, deve-se atentar para que o local não esteja obstruído por entulhos ou
qualquer objeto que bloqueie o acesso, podendo utilizar-se de sinalização específica ao
ciclista caso haja necessidade.
AÇÃO 1.2 – IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIOS
Diferentemente dos paraciclos, que são classificados como estruturas menores
e mais abundantes ao longo da cidade, os bicicletários são estacionamentos de longa
duração, com um grande número de vagas e controle no acesso, podendo ser
monitorados. Podem ser de controle púbico ou privado, dependendo das escolhas do
próprio município, devendo ser levado em consideração que há um custo mais elevado
de manutenção (Figura 179 e Figura 180).
Para a implantação dos bicicletários em Videira, propõe-se o atual Terminal
Urbano, localizado na Rua Antônio Fávero, e no Terminal Rodoviário, na Rua Benjamin
Graziotin (Figura 181), futuro Terminal Urbano. Para ambos os pontos há propostas de
mudanças em seu caráter, e este plano visa justamente aproveitar as futuras obras
que já estão em processo para que a infraestrutura ao ciclista seja incorporada e
integrada nas propostas de mobilidade urbana da cidade.
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Figura 179 - Exemplo de bicicletário - 01

Fonte: Ribeirãotopia (2015).

Figura 180 - Exemplo de bicicletário - 02

Fonte: Vá de Bike (2014).
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Figura 181 - Propostas de bicicletários

Fonte: Elaboração própria.

AÇÃO 1.5 – IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE APOIO AO CICLISTA.
Os pontos de apoio ao ciclista são estruturas que procuram facilitar a utilização
da bicicleta no dia a dia. Considerando o desconforto que é ter que seguir com as
tarefas diárias após uma longa pedalada, esses espaços oferecem uma série de
equipamentos, como: estacionamento seguro, chuveiros, vestiários, armários, oficinas
mecânicas para pequenos consertos, lanchonetes, bebedouro, etc.
Em Videira, propõe-se a existência desse equipamento de auxílio em alguns
pontos espalhados pela cidade, assim como demonstra a Figura 182 em “Pontos de
Permanência”. Esses locais foram escolhidos por estarem espalhados pela cidade,
oferecendo, cada um, atendimento a um público distinto.
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Figura 182 - Estudo Cicloviário de Videira

Fonte: Elaboração própria.

No nº 1, o ponto de apoio encontrar-se-ia no novo Terminal Rodoviário,
abastecendo então o próprio terminal, o IFC e os bairros do entorno.
O nº 2 se posiciona no final da proposta para ciclovia ao eixo norte/noroeste.
Como a continuação do trajeto até à UNOESC possui inclinação superior à
recomendada para o ciclista, o ponto de apoio serviria para aqueles que se direcionam
a universidade, podendo deixar a sua bicicleta no equipamento adequado, e seguir o
resto do trajeto utilizando outras formas de deslocamento.
O ponto nº 3 é proposto juntamente ao projeto de passeio ao entorno do Rio
do Peixe, na Rua XV de Novembro. Assim, aproveita-se da área que já deve ser
pensada como prioritária aos transportes ativos.
O nº 4 localiza-se na Rua Saul Brandalise, já mais afastado do centro, a fim de
abastecer os serviços ali localizados, além de encontrar-se mais próximo de diversos
bairros ao leste da cidade. Ali, procura-se utilizar de um terreno ainda não ocupado da
cidade.
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Por fim, o nº 5 situa-se na atual Rodoviária de Videira, que futuramente irá se
transformar em Terminal Urbano. Esse ponto é essencial por funcionar como conexão
entre o transporte público coletivo e a rede cicloviária. Dessa forma, ainda que não for
possível realizar todo o percurso via bicicleta, considerando-se a topografia acentuada
de Videira, a cidade ainda ofereceria uma alternativa viável a sua utilização.
Alguns exemplos de pontos de apoio são dispostos nas figuras a seguir (Figura
183, Figura 184 e Figura 185).
Figura 183 - Modelo de ponto de apoio ao ciclista - 01

Fonte: Biketheworld (2007).

Figura 184 - Modelo de ponto de apoio ao ciclista - 02

Fonte: Tuvie (2018).
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Figura 185 - Modelo de ponto de apoio ao ciclista - 03

.
Fonte: Pressworks (2018).

AÇÃO 1.8 – IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA – ESTUDO E PROPOSTA
A proposta da Rede Cicloviária partiu de três princípios: a conexão dos
principais eixos da cidade, a passagem da ciclovia nas áreas de maiores fluxos de
bicicleta da matriz OD e a passagem da mesma por polos geradores de viagens (PGVs)
importantes (UNOESC, Centro, novo Terminal Urbano, novo Terminal Rodoviário, IFC e
Rio das Pedras). Outro parâmetro de estudo para a proposta foi a escolha de vias com
menores inclinação e largura.
Diante desses estudos (detalhamento no Apêndice A) e da confirmação com a
prefeitura da construção da rede cicloviária estadual do Parque do Rio do Peixe, foi
realizado uma proposta para a Rede Cicloviária de Videira, objetivando conectar a
cidade e gerar modos sustentáveis de mobilidade, principalmente entre os maiores
PGVs. Em conjunto, foi proposto também áreas de permanência, calçadas
compartilhadas, parques e pequenas praças que fazem parte e se integram à Rede,
promovendo a conexão do espaço urbano através das ciclovias e gerando áreas com
espaços públicos qualificados não apenas para o ciclista, como também para os
moradores próximos dessas áreas.
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O mapa da Figura 186 apresenta o traçado exposto, na cor rosa, representando
a proposta cicloviária ao longo da ferrovia. A partir deste traçado são distribuídos os
eixos ao sul, leste e noroeste (em verde). O eixo noroeste chega próximo à UNOESC, o
eixo sul até o IFC e o novo Terminal Rodoviário, e o eixo leste próximo ao Rio das
Pedras. Ao longo da Rede, foram propostas algumas áreas destinadas à permanência e
lazer, dentre elas, duas áreas maiores possibilitando a implantação de parques (uma
próxima à proposta da passarela cicloviária da Rua Severino José Pasqual e a outra
próxima à passarela proposta de ligação da ciclovia com o bairro Amarante),
fomentando a integração e valorização dos espaços urbanos.
Figura 186 - Proposta da Rede Cicloviária

Fonte: Elaboração própria.

Além dos traçados, foram propostos perfis para as vias que passam na Rede
Cicloviária (Figura 187), ilustrados a seguir.
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Figura 187 - Mapa dos pontos de perfis da Rede Cicloviária

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 15 - Perfil das vias que passam ciclovia
Vias com propostas de perfil para ciclovia
p1 – Rua Severino José Pasqual
p2 – Rua Saul Brandalise – trecho 01
p3 – Rua Saul Brandalise – trecho 02
p4 – Rua Saul Brandalise – trecho 03
p5 – Rua Saul Brandalise – trecho 04
p6 – Rua João Zardo – trecho 01
p7 – Rua João Zardo – trecho 02
p8 – Avenida Dom Pedro II – trecho 01
p9 – Avenida Dom Pedro II – trecho 02
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 188 - Perfil 01 - Rua Severino José Pasqual

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

Figura 189 - Perfil 02 - Rua Saul Brandalise – trecho 01

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.
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Figura 190 - Perfil 03 - Rua Saul Brandalise - trecho 02

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

Figura 191 - Perfil 04 - Rua Saul Brandalise - trecho 03

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.
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Figura 192 – Perfil 05 – Rua Saul Brandalise – trecho 04

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir dos perfis de via (2018) - Prefeitura de Videira.

Figura 193 - Perfil 06 - Rua João Zardo - trecho 01

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.
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Figura 194 - Perfil 07 - Rua João Zardo - trecho 02

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

Figura 195 - Perfil 08 - Avenida Dom Pedro II - trecho 01

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.
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Figura 196 – Perfil 09 – Avenida Dom Pedro II – trecho 02

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

A Figura 197 apresenta o detalhamento da travessia da ciclovia na Rua Saul
Brandalise.
Figura 197 - Detalhamento de travessia da ciclovia na Rua Saul Brandalise

Fonte: Elaboração própria.
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Com a proposta de criar espaços em contato com o rio, a Av. Marginal Sul
apresenta uma proposta além da passagem da ciclovia. Sugere-se um espaço de
permanência e contemplação, com a implantação de equipamentos de lazer e
permanência, objetivando promover a vitalidade urbana e a valorização do Rio do
Peixe naquela área. A planta apresentada na Figura 198 mostra, em manchas, a
destinação para cada área. O perfil da via apresenta as dimensões propostas para os
modos de deslocamento (Figura 199).
Figura 198 - Proposta preliminar para a calçada compartilhada para a Av. Marginal Sul - planta

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

Figura 199 – Proposta preliminar do perfil da Av. Marginal Sul

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

Na mesma linha de promover vias compartilhadas e espaços de permanência
nos bairros mais afastados, propõe-se um espaço como esse na Av. Professor Joaquim
Amarante, no Bairro Amarante. A Figura 200 apresenta a planta proposta com o
alargamento do canteiro central da avenida para a implementação da calçada
compartilhada com equipamentos de permanência também. A Figura 201 mostra o
perfil da via proposto.
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Figura 200 - Proposta preliminar de calçada compartilhada na Av. Professor Joaquim Amarante planta

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.

Figura 201 - Proposta preliminar para o perfil da Av. Professor Joaquim Amarante

Fonte: Elaboração própria.
Dados coletados a partir da Malha Urbana de Videira (2010) - Prefeitura de Videira.
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4.4. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO
4.4.1. Diretriz 01
Quadro 16 - Propostas de circulação de pessoas no transporte público coletivo – Diretriz 01

AÇÕES

1.1

Reestruturação dos itinerários
realizados pelo sistema, a partir de
mudanças e criação de novas rotas.

1.2

Incentivo à utilização de receitas
acessórias no financiamento do
sistema (como atividades comerciais
em terminais, publicidade, entre
outros).

1.3

Implantação de benefício tarifário
para os usuários do cartão de
bilhetagem eletrônica.

LONGO

MÉDIO

Reestruturar o sistema de transporte
público coletivo de passageiros.

DIRETRIZ 1

CURTO

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

AP

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
*Índice de participação modal.

*Realocação dos itinerários frente à mudança do
Terminal Urbano e redução da superposição de linhas.

*IPK.

*Aumentar a cobertura do sistema para todos os
bairros da cidade, garantindo acesso a todos os
cidadãos.
*Aumentar o IPK em, no mínimo, 20% até 2021.

*Índice de participação da bilhetagem
eletrônica.

*Incrementar a participação do uso do cartão de
bilhetagem eletrônica em, no mínimo, 40% até 2024.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.4.1.1. Conceitos gerais da diretriz
Itinerário – trajeto a ser percorrido pelos veículos do sistema de transporte
público coletivo em horários e frequências pré-estabelecidas.
Bilhetagem eletrônica – um sistema de cobrança de tarifa que armazena
informações de todas as transações efetuadas no transporte público por meio do uso
de cartões eletrônicos individuais (GUERRA; BARBOSA; OLIVEIRA, 2014).
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IPK – índice de Passageiros por quilômetro, que representa a divisão entre a
demanda equivalente (usuários pagantes) pelo número de quilômetros percorridos
pelo sistema num determinado período (SANTOS 2002). O IPK é o mais importante
indicador da eficiência do sistema de transporte público coletivo.

4.4.1.2. Detalhamento das ações
AÇÃO 1.1 – REESTRUTURAÇÃO DOS ITINERÁRIOS REALIZADOS PELO SISTEMA, A
PARTIR DE MUDANÇAS E CRIAÇÃO DE NOVAS ROTAS
A partir do diagnóstico do STPP/Videira, onde, entre outros pontos, destacouse a forte sobreposição de itinerários e o não atendimento de diversos bairros do
município, foram elaboradas propostas de modo a corrigir os problemas encontrados e
incentivar a migração modal para o transporte público coletivo.
O passo inicial no tocante às propostas aqui apresentadas está ligado à
mudança do terminal urbano, o que é sugerido devido a sua atual falta de
infraestrutura e capacidade para atendimento satisfatório ao sistema de transporte
público de passageiros, além de aproveitar o local onde, atualmente, é o Terminal
Rodoviário, que será transferido para nova localidade. Esta mudança pode ser
verificada na Figura 202.
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Figura 202 - Mudança do Terminal Urbano

Fonte: Elaboração própria.

A partir deste contexto, realizou-se, inicialmente, uma nova análise dos
itinerários atuais do sistema, apontando com precisão os trechos com sobreposição e
os bairros não atendidos pelo sistema. Posteriormente, foram considerados os
deslocamentos internos e entre zonas de tráfego, a fim de justificar as mudanças,
extensões e criação de linhas, com dados provenientes da Pesquisa O/D. Por fim, os
itinerários foram traçados considerando a posição do novo terminal urbano.
Após a reestruturação dos itinerários, averiguou-se se os novos locais de
passagem de ônibus possuíam infraestrutura mínima para receber este tipo de tráfego
ou se as alterações viárias necessárias seriam as mínimas possíveis.
O processo de adequação dos itinerários ao novo terminal, a uma maior
abrangência do sistema e a otimização das rotas resultou em um total de 10 linhas,
destacando-se duas com trajetos focados no atendimento à região central da cidade,
conforme resumo no Quadro 17. Os novos itinerários podem ser visualizados da
Figura 203 à Figura 221.
Importante colocar que, os itinerários que serão apresentados, foram
reestruturados a partir do cenário atual, considerando apenas as intervenções
relativas à mudança de local do Terminal Urbano e das alterações no sistema viário em
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seu entorno, caracterizando as mudanças previstas na Ação 3.5 do eixo de Circulação
Viária, no tocante ao estágio 1 de intervenção nos cenários 1 ou 4 apresentados, que é
fundamental na remodelação do sistema. Este fato deve-se à nova conformação das
rotas se tratar de uma ação em curto prazo e os estágios seguintes de intervenção
viária serem de médio a longo prazo.
Desta forma, ao se realizar mudanças futuramente, incluindo a possibilidade de
binário entre as ruas Brasil e Saul Brandalise, alguns itinerários (na proposta atual, as
linhas Parque Industrial, Sudeste e Farroupilha, principalmente) deverão ser
adaptados, principalmente no que se refere aos sentidos destas ruas, o que neste caso,
acarretaria em mudanças nos itinerários propostos, dadas basicamente pelos sentidos
de ida e volta nestas ruas no caso de implantação do Cenário 1 ou 4.
Em caso de implantação do Cenário 4, os itinerários devem ser ajustados,
principalmente em relação ao Estágio 2 de intervenção (curto prazo), que altera os
acessos dos ônibus que vem da direção oeste pela Rua Vitória e precisam acessar a
Avenida Dom Pedro II. Neste caso, no Cenário 1, o acesso é realizado diretamente pela
avenida citada, enquanto que no Cenário 4, os ônibus devem acessar a Rua Antônio
Fávero, contornando a Praça Nereu Ramos e depois a Avenida Dom Pedro II, o que em
termos de percurso e quilometragem apresenta alterações mínimas.
Recomenda-se, portanto, que no momento oportuno futuro, seja realizado
estudo técnico a fim de estabelecer quais as melhores alternativas para a adequação
satisfatória dos itinerários do sistema de transporte público coletivo.
Será notada, ao longo das linhas apresentadas, a ausência de linhas interbairros
com ligação direta. Este fato deve-se à baixa demanda identificada atualmente para o
sistema entre bairros sem passar pelo Centro. Porém, estas demandas devem ser
continuamente monitoradas a fim de verificar viabilidade de rotas com este propósito.
Por fim, ressalta-se a importância de que todos os itinerários propostos, em
curto prazo, e aqueles que poderão ser adequados em longo prazo, sejam testados e
validados de modo a realizar possíveis adequações necessárias.
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Quadro 17 - Resumo dos novos itinerários propostos

Fonte: Elaboração própria.
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Nos mapas a seguir, com os itinerários propostos, pode-se notar que as
distintas regiões da cidade são representadas por números, os quais foram utilizados
conforme a divisão em zonas de tráfego realizada na Pesquisa O/D e, desta forma, para
melhor compreensão, apresenta-se na Tabela 15 as numerações e localidades
correspondentes no município.

Nº de
Ordem
1

Tabela 15 - Numeração das zonas de tráfego
Nº de
Nº de
Zona de Tráfego
Zona de Tráfego
Ordem
Ordem
Amarante
15
Centro 2
29

Zona de Tráfego
Cibrazém

2

Santa Gema

16

Centro 3

30

Floresta

3

Cidade Alta

17

Matriz

31

Panazzolo

4

Carboni

18

São Cristóvão

32

Universitário 1

5

Carelli

19

Dois Pinheiros

33

Universitário 2

6

Farroupilha 1

20

São Francisco 1

34

Santa Lúcia

7

Farroupilha 2

21

São Francisco 2

35

N. S. Aparecida

8

Marafon

22

Alvorada

36

Cetrevi

9

Santos Dumont

23

Oficina

37

Anta Gorda

10

P. das Videiras

24

Vila de Carli

38

Lourdes

11

Morada do Sol

25

Sesi

39

Rio das Pedras

12

Santa Tereza 1

26

Vila Verde

40

Aeroporto

13

Santa Tereza 2

27

Campo Experimental

14

Centro 1

28

Água Verde

Fonte: Elaboração própria.

Linha Amarante
A linha Amarante já existia, porém com vários trajetos que acabavam por
sobrepor outras linhas, como as linhas Santa Gema e Cidade Alta. Desta forma, a linha
foi simplificada a fim de torná-la mais rápida e, portanto, mais eficiente, criando dois
possíveis trajetos: Via Centro ou Via Castelo Branco. O primeiro, representado na
Figura 203, cruza o centro da cidade na ida e na volta, devido ao grande número de
deslocamentos entre esse bairro e o Amarante, totalizando 1.568 viagens diárias neste
par de origem e destino. Já o segundo proporciona volta mais curta e rápida ao
Terminal, por meio da realização do trecho final na Rua Castelo Branco, como mostra a
Figura 204.
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Figura 203 - Linha Amarante Via Centro

Fonte: Elaboração própria.

Figura 204 - Linha Amarante Via Castelo Branco

Fonte: Elaboração própria.

Em ambos os trajetos há inclusão de um ramal no bairro Cibrazém, que pode
ser feito de maneira complementar, com os itinerários que incluem este ramal
oferecendo um número menor de viagens por dia.
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Linha Santa Gema
As linhas Santa Gema e Cidade Alta no STPP atual têm várias sobreposições
entre si, de maneira que estão operando como uma única linha. Desta forma,
considerou-se melhor unir as duas linhas, criando um trajeto único com três variações:
Via Cidade Alta, Via Floresta e Via Floresta (Carelli).
O trajeto via Cidade Alta cruza o Centro, atendendo primeiro o Bairro Cidade
Alta e, depois, Santa Gema e Floresta, beneficiando a ida até Cidade Alta e a volta ao
Centro da região do Bairro Floresta, como mostra a Figura 205.
Figura 205 - Linha Santa Gema Via Cidade Alta

Fonte: Elaboração própria.

O trajeto via Floresta, representado na Figura 206, atravessa o Centro e passa
primeiro em Floresta e Santa Gema e depois em Cidade Alta, beneficiando a ida até a
região do Floresta e a volta ao Centro da região de Cidade Alta, com uma extensão de
15,6 km.
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Figura 206 - Linha Santa Gema Via Floresta

Fonte: Elaboração própria.

O trajeto via Floresta (Carelli), Figura 207, realiza trajeto semelhante ao
anterior, com as únicas diferenças sendo a adição do ramal nos bairros Carelli e
Carboni – adicionando 6,9 km ao trajeto e aumentando o tempo de viagem devido à
baixa velocidade das vias nas ruas residenciais – e a extensão até o bairro Cetrevi,
onde o detalhe está apresentado na Figura 208.
Recomenda-se que esta extensão seja avaliada in loco, verificando a
necessidade de uma extensão ainda maior no Cetrevi pela Rua Ceará, analisando se
existirá, nesta rua, demanda para o STPP.
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Figura 207 - Linha Santa Gema Via Floresta (Carelli)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 208 - Detalhe da extensão no Cetrevi

Fonte: Elaboração própria.
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Linha UNOESC
Esta linha já existe no STPP atual, porém com número maior de trajetos
variantes. Assim, adaptou-se o trajeto mais direto à UNOESC, acrescentando passagem
pelo bairro Cidade Alta devido ao número significativo de deslocamentos diários entre
os bairros Cidade Alta e Universitário. Os dois sentidos, via Cidade Alta e via Floresta
estão apresentados, respectivamente, nas Figura 209 e Figura 210. Nesta linha,
recomenda-se frequência similar aos dois trajetos, que só se distinguem por seus
sentidos opostos.
Figura 209 - Linha UNOESC Via Cidade Alta

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 210 - Linha UNOESC Via Floresta

Fonte: Elaboração própria.

Linha Parque Industrial
A linha já existe no STPP atual, com vários itinerários. Agora, propõe-se um
único itinerário, mais rápido e direto, mostrado na Figura 211. Apesar da mudança da
localização do Terminal Urbano, a linha continua a passar tanto a ida quanto a volta
pelo Centro, devido ao grande número de deslocamentos entre Rio das Pedras e
Centro, cerca de 1400 viagens diárias.
Como complemento, sugere-se a inclusão de um trajeto que realiza o ramal na
Rua Elvira Ribeiro e que realiza a extensão final após a entrada nas ruas de Rio das
Pedras com oferta menor do que o trajeto principal.
A extensão do trajeto, incluindo o complemento acima, é de 32,5 km.
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Figura 211 - Linha Parque Industrial

Fonte: Elaboração própria.

Além disso, foi requerida pela prefeitura uma análise acerca da possibilidade de
levar a linha até o Monte Bérico, onde se encontra o frigorífico Sulita, representado na
Figura 211 pelo ponto violeta ao sul do bairro Parque Industrial. Devido à existência de
fretamento oferecido pelo frigorífico, ainda não se recomenda-o anexo desta extensão
à linha. Caso a região tenha crescimento de urbanização, o ramal, que acrescentaria
cerca de 6 km à linha, poderá fazer parte do itinerário, como complemento.

Linha São Cristóvão
A linha já existe no STPP atual, com alta demanda. Assim, manteve-se o trajeto
que mais possui ofertas diárias considerando-o como trajeto principal da linha e o que
atrai mais demanda. A nova linha, dadas às alterações devido à mudança na
localização do Terminal Urbano, possui uma extensão de 5,5 km e é representada na
Figura 212.
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Figura 212 - Linha São Cristóvão

Fonte: Elaboração própria.

Linha Vila Verde
A linha já existe no STPP atual com alta eficiência. Desta forma, assim como na
linha anterior, decidiu-se manter o trajeto de maior oferta diária, considerando-o o
principal trajeto da linha. A partir deste trajeto, realizaram-se algumas alterações em
consonância com os problemas apresentados na região, como a falta de abrangência
dos bairros Sesi e Vila Verde. Assim, criaram-se dois trajetos para esta linha, o Vila
Verde Direto (Expressa) e o Vila Verde via Sesi.
No primeiro, além da adaptação do trajeto para o novo Terminal Urbano,
acrescentou-se um trecho para que a linha passe efetivamente pelo bairro Vila Verde,
fazendo um pequeno ramal. Esta linha também serve de apoio à demanda do IFC, em
conjunto com a linha Perimetral e pode ser vista na Figura 213.
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Figura 213 - Linha Vila Verde Expressa

Fonte: Elaboração própria.

O segundo trajeto proposto, apresentado na Figura 214 propõe solução para a
falta de abrangência do bairro Sesi. Assim, a única diferença entre os trajetos seria no
trecho final, por onde a linha não passaria mais pela Rua João Zardo após Vila Verde,
passando agora dentro dos bairros Vila Verde e Sesi, por meio de conexão interna
entre os bairros. É interessante que a passagem pelo bairro Sesi, em um primeiro
momento, ocorra apenas na volta para o Terminal, de forma a aumentar sua
conectividade com este, já que é um bairro que atualmente não possui grande volume
de deslocamento para os outros bairros contemplados pela linha.
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Figura 214 - Linha Vila Verde Via Sesi

Fonte: Elaboração própria.

Linha Perimetral
Esta linha substitui alguns trajetos de algumas linhas, como São Cristóvão, Vila
Verde e IFC que percorriam as ruas ao redor dos bairros Alvorada, Oficina e Vila de
Carli, sendo elas, a Rua João Zardo, Rodovia Eng. Lineu Bonato (SC-135) e a Rua Alberto
Grando. A partir do itinerário mais simples desta linha, representado na Figura 215,
criaram-se adições a fim de aumentar a abrangência do sistema. Os trajetos criados
nesta linha são: Perimetral Expressa, Perimetral via Santa Lúcia e Perimetral via São
Francisco.
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Figura 215 - Linha Perimetral Expressa

Fonte: Elaboração própria.

O trajeto via Santa Lúcia é semelhante ao feito pela Perimetral Expressa, à
exceção do ramal no bairro Santa Lúcia que acrescenta 2,8 km ao itinerário. Devido ao
caráter residencial das ruas no bairro Santa Lúcia, a velocidade das vias é menor,
aumentando, portanto, o tempo de viagem. Devido ao atual baixo número de
deslocamentos do bairro, recomenda-se, neste momento, que a oferta de viagens
diárias seja menor que a do trajeto Expresso. O trajeto é representado na Figura 216.
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Figura 216 - Linha Perimetral Via Santa Lúcia

Fonte: Elaboração própria.

O trajeto via São Francisco, na Figura 217, difere-se do trajeto Expresso pela
inclusão dos bairros São Francisco e Dois Pinheiros. Apesar disso, não se retirou o
trecho em que a linha passa pela Rua Alberto Grando, onde realizaria a volta na Rua
das Hortências, visto que é uma rua muito importante para o escoamento dos
deslocamentos na área e atende bem a uma porção dos bairros São Francisco e Vila de
Carli.
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Figura 217 - Linha Perimetral Via São Francisco

Fonte: Elaboração própria.

Linha Sudeste
Esta linha foi criada como solução para a falta de atendimento dos bairros
Nossa Senhora Aparecida, Portal das Videiras e Morada do Sol. Na linha Sudeste
propôs-se dois trajetos, sendo uma via São Cristóvão e outro, via Santa Tereza,
diferenciando-se entre si principalmente pelo sentido da linha e, portanto, por alguns
acessos que foram adaptados devido ao sentido. Ambos os trajetos podem ser
verificados, respectivamente, na Figura 218 e Figura 219.
Ao analisar os deslocamentos atuais, de todos os modos de transporte
(pedestre, bicicleta, ônibus, moto e carro), a fim de identificar qual seria o trajeto
principal da linha, verificou-se que o trajeto via São Cristóvão coincide com 2870
deslocamentos diários, com os ramais nos bairros Portal das Videiras e Nossa Senhora
Aparecida representando 223 e 269 viagens diárias, respectivamente. Enquanto isso, o
trajeto via Santa Tereza, contempla 3216 viagens, com os ramais comportando-se da
mesma forma nos dois trajetos em relação à demanda. Desta forma, observou-se
pouca diferença de demanda possível entre os dois trajetos, de forma que se
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recomenda oferta diária semelhante para os dois trajetos, variando os horários em que
os trajetos são oferecidos.
Além disso, devido à baixa quantidade de deslocamentos dos bairros Nossa
Senhora Aparecida e Portal das Videiras, estes ramais devem ser acrescentados aos
trajetos principais apenas em alguns horários do dia, formando trajetos
complementares que circularão com menor frequência.
Em relação aos acessos, no trajeto via São Cristóvão, o acesso da Rua Pref.
César Augusto Filho à Rodovia Eng. Lineu Bonato (SC-135) é problemático devido à
conversão à esquerda, sendo necessária alguma adaptação viária, como uma rótula ou
facilitador de conversão. Já no trajeto via Santa Tereza, existe uma conversão à
esquerda no acesso ao Portal das Videiras, que diminui a segurança do trajeto na
entrada e saída do bairro, mas que pode ser amenizado pelo refúgio existente à direita
que possibilita conversão mais segura.
No acesso ao bairro Morada do Sol, a Rua Basílio Adada possui inclinação
bastante acentuada, de mais de 12%, impossibilitando a passagem do ônibus
convencional, obrigando a linha a rodar com micro-ônibus, o que não aparenta ser um
problema devido ao baixo número de deslocamentos nos bairros contemplados pela
linha.
Ainda em relação ao trajeto via São Cristóvão, no acesso ao bairro Nossa
Senhora Aparecida, existe o problema da conversão à esquerda tanto na entrada
quanto na saída. Apesar de haver uma faixa de conversão para acesso ao bairro, ela se
encontra no lado direito da via, obrigando o ônibus a cruzar 3 vias para entrar/sair,
caracterizando uma situação pouco segura. Para amenizar esta falta de segurança,
propõe-se uma faixa central para conversão a esquerda, diminuindo a quantidade de
faixas a serem cruzadas na via ou uma rótula convencional que também atuaria como
um moderador de tráfego.
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Figura 218 - Linha Sudeste via São Cristóvão

Fonte: Elaboração própria.

Figura 219 - Linha Sudeste via Santa Tereza

Fonte: Elaboração própria.
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Linha Farroupilha
Esta linha foi criada como solução para a falta de atendimento dos bairros
Farroupilha, Marafon e Santos Dumont. Procurou-se fazer a ligação mais rápida entre
os bairros ao norte da Rua Saul Brandalise na área central que, além de serem
próximos geograficamente, possuem deslocamentos significativos entre si. Os
deslocamentos entre os bairros Farroupilha, Marafon, Santos Dumont e Santa Tereza
totalizam 1852 viagens diárias, dos quais nenhum é feito de ônibus, devido à falta de
abrangência do sistema atual. A linha Farroupilha também pode assumir um caráter
comercial, visto que atende a região central, local de maior concentração de comércios
do município, com uma rota bastante abrangente, representada pela Figura 220.
Figura 220 - Linha Farroupilha

Fonte: Elaboração própria.

Linha Saúde
Esta linha foi criada com o intuito de servir aos principais pontos de interesse
da saúde no munícipio, sendo esses o Hospital Salvatoriano Divino Salvador, o Hospital
Santa Maria e o PAME 24h. Assim, para priorizar a rapidez da linha, sugere-se não
passar a linha em frente ao Hospital Santa Maria, pois a conectividade do Hospital com
o resto do viário é baixa e obrigaria o trajeto a aumentar além do desejável, e, desta
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forma, traçou-se um trajeto bastante curto, de apenas 4,7 km, que pode ser visto na
Figura 221. Recomenda-se também que devido ao aclive da Rua Luis Ferlin Sênior, o
itinerário utilize micro-ônibus, o que conferiria ainda mais velocidade às operações.
Segundo a equipe técnica municipal, o aclive citado na Rua Luis Ferlin Sênior
inviabiliza a operação do STPP neste trecho do itinerário, contudo, observa-se em
diversas cidades brasileiras, a operação de ônibus convencionais em aclives elevados
localizados, inclusive, em trechos sinuosos, sendo necessário verificar in loco a
possibilidade de operação atualmente. Em caso de confirmação de inviabilidade, devese realizar um ajuste de traçado na rota, de modo que se mantenha sua cobertura e
agilidade.
Figura 221 - Linha Saúde

Fonte: Elaboração própria.

Deve-se citar, também, que os nomes escolhidos para as linhas reformuladas
foram dados baseado nas linhas operantes atualmente, e as novas linhas seguiram
apenas critério geográfico em relação ao seu futuro atendimento no município, sendo,
evidentemente, nomes provisórios que podem ser adaptados pela gestão municipal
conforme critérios próprios.
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Abrangência do Sistema
Para a implantação de um sistema coletivo eficiente, há a necessidade de criar
um sistema acessível. A acessibilidade, descrita como a adequação do transporte
público no sentido de facilitar a viagem entre duas localidades, levando em conta o
tempo (CHALLURI, 2006), tende a diminuir com o aumento da distância de caminhada
do usuário até o ponto de embarque, ocasionando a queda de qualidade do serviço e,
consequentemente, o uso do transporte também diminui.
Assim, considera-se aceitável pelo usuário caminhar uma distância de até 500
metros do seu local de origem até o ponto de ônibus.
Desta maneira, realizou-se a análise de abrangência do STPP atual e do STPP
proposto em duas distâncias: 300 e 500 metros, a fim de analisar quanto da área
urbanizada é atendida nestas situações, como se mostra da Figura 222 à Figura 225.
Figura 222 - Abrangência em 300 metros do STPP proposto para Videira

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 223 - Abrangência em 500 metros do STPP proposto para Videira

Fonte: Elaboração própria.

Figura 224 - Abrangência em 300 metros do STPP atual de Videira

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 225 - Abrangência em 500 metros do STPP atual de Videira

Fonte: Elaboração própria.

A partir da análise pode-se perceber que a abrangência é consideravelmente
maior no STPP proposto, visto que foi uma das condições-base para a criação das
propostas referentes à alteração das linhas.

Necessidade de novos pontos de embarque/desembarque
Partindo da definição de acessibilidade no item anterior e o aumento de
abrangência das linhas propostas, torna-se necessária a implantação de novos pontos
de embarque/desembarque para estas linhas. Na Figura 226, têm-se uma estimativa
da quantidade de novos pontos necessários por trecho.
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Figura 226 - Análise da necessidade de novos pontos de embarque/desembarque do STPP/Videira

1
1

3

1

3

3

1

1
3

1

QUANTIDADE
DE PONTOS
NECESSÁRIOS

Fonte: Elaboração própria.

AÇÃO

1.2

–

INCENTIVO

À

UTILIZAÇÃO

DE

RECEITAS

ACESSÓRIAS

NO

FINANCIAMENTO DO SISTEMA (COMO ATIVIDADES COMERCIAIS EM TERMINAIS,
PUBLICIDADE, ENTRE OUTROS)
O modelo atual de grande parte das cidades brasileiras, em que o
financiamento é primordialmente tarifário nos sistemas de transportes públicos
urbanos é o causador de um ciclo vicioso em que o aumento da tarifa para cobrir os
custos de operação e manutenção gera uma queda no número de usuários, da
demanda do sistema coletivo, que é traduzido em aumento dos custos de operação,
resultando no constante aumento do uso do transporte privado, como mostra a Figura
227.
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Figura 227 - Ciclo vicioso de investimentos no Transporte Público

Fonte: Adaptado de Ortúzar e Willumsen (2001).

Assim, faz-se necessária a existência de fontes extra tarifárias para contribuir
com o investimento ao transporte coletivo urbano. Existem várias possibilidades para
este financiamento, com medidas que oneram diferentes setores da sociedade, de
acordo com os impactos causados e/ou benefícios recebidos pela infraestrutura de
transporte, como proprietários de imóveis, usuários do transporte individual
motorizado, empregadores ou a sociedade, de forma geral. Ainda é possível a troca de
benefícios com entidades privadas que podem se beneficiar do espaço destinado ao
transporte público (pontos, terminais) para publicidade, aluguel de lojas e/ou
prestação de serviços, sendo a última o foco desta ação.
A exploração desta solução tem várias alternativas como a cedência de espaço
para publicidade ou promoção de serviços de entidades e empresas que estejam
interessadas, podendo ser no interior ou exterior dos veículos, nas paradas, nas
bilheterias ou terminais.
O espaço disponível nos terminais, caso exista, pode também ser alvo de fonte
de rendimento. As entidades que gerem estas infraestruturas podem conceder à
exploração determinada área para comércio ou mesmo para promoção de eventos e a
receita gerada seria direcionada para o orçamento das empresas de transporte sob a
forma de verbas ou para a manutenção das próprias estações. Contudo, é necessário
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que existam regras na disponibilização do espaço público para publicidade e serviços a
terceiros, para que não haja uma apropriação do espaço de todos de uma forma
abusiva nem a descaracterização de espaços com história e de aspecto cultural.
AÇÃO 1.3 – IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO TARIFÁRIO PARA OS USUÁRIOS DO
CARTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Conforme o estudo de Guerra, Barbosa e Oliveira (2014), tecnologias que
possibilitam a coleta de dados, por exemplo, vem sendo implantadas em sistemas de
transporte para fins específicos, destacando-se a bilhetagem eletrônica, que segundo
Silva (2017), surge com a necessidade de modernização das modalidades de
pagamento tradicionais, como dinheiro, passagens impressas e outros, por cartões
eletrônicos.
Segundo Silva (2017), a bilhetagem eletrônica surge junto à necessidade de
modernização das modalidades de pagamento tradicionais, como: dinheiro, cartões
eletrônicos, passagens impressas e outros.
De acordo com o diagnóstico do STPP/Videira, identificou-se a presença de
duas modalidades de pagamento para os passageiros comuns, ou seja, aqueles que
não se incluem nas categorias de gratuidades e estudantes, por meio de dinheiro ou
cartão de bilhetagem eletrônica, na qual o valor da passagem para o segundo é o
mesmo que para o primeiro. Além disso, observou-se que apenas 10% da demanda
total de passageiros do sistema utiliza o cartão citado, uma proporção muito inferior
aos praticamente 40% de passageiros que realizam pagamentos em dinheiro.
As vantagens do sistema de bilhetagem eletrônica, direcionadas aos usuários e
órgãos gestores, são diversas, sendo elas: a substituição do dinheiro embarcado nos
ônibus, possível redução de assaltos, redução de filas a partir de um embarque mais
ágil, e melhor gestão das tarifas (SILVA, 2017).
De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(NTU), nos últimos quatro anos foram registrados incrementos no número de cidades
que passaram a utilizar o sistema de bilhetagem eletrônica. Atualmente, de acordo

268

FEPESE

com dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 86,7% das cidades
brasileiras utilizam essa tecnologia no transporte de pessoas (NTU, 2016).
A partir deste contexto, recomenda-se que o sistema de bilhetagem eletrônica
no STPP/Videira tenha sua utilização aumentada por meio da implantação do desconto
tarifário, benefício utilizado no Brasil e no mundo.
A diferença entre valores tarifários pode ser observada em Santa Catarina. Em
Joinville, por exemplo, os usuários do sistema de transporte público urbano por ônibus
podem adquirir passagens antecipadas ou embarcadas. No caso das passagens
antecipadas, o custo por passagem é aproximadamente 8% menor. Além disso, de
acordo com dados da Prefeitura Municipal, o sistema conta com o Cartão Ideal, que se
trata de um cartão magnético recarregável, ou passes retornáveis com opções para
uma, duas, ou até dez passagens que podem ser adquiridos nos terminais e em mais
de 600 pontos de venda (JOINVILLE, 2018). Em Florianópolis, conforme dados do
Sindicato de Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros da Grande Florianópolis
(SETUF, 2018), de maneira semelhante a Joinville, a diferença entre a tarifa paga
embarcada com dinheiro e a passagem antecipada com o cartão de bilhetagem
eletrônica é de 5,3% para a maioria das linhas.
Entretanto, existem diferentes tipos de benefício para a utilização da
bilhetagem eletrônica, que vão de encontro ao pagamento adiantado de maiores
períodos de utilização do sistema. Em São Paulo, por exemplo, a tarifa para pagamento
em dinheiro é a mesma que para o pagamento com crédito eletrônico, no caso de
passagens avulsas. Entretanto, o desconto é considerável quando se utiliza o bilhete
único eletrônico com recarga mensal. Atualmente, uma pessoa que utiliza o sistema de
transporte público por ônibus no período da manhã e da noite, ou seja, para duas
viagens diárias, utilizando o bilhete eletrônico com crédito mensal, gasta
aproximadamente 28% menos que alguém que tenha a mesma rotina, mas que faça
pagamentos avulsos todos os dias (SPTRANS, 2018).
Fora do país, o transporte público de Londres é referência em relação ao uso da
bilhetagem eletrônica. Existem algumas modalidades de pagamento das tarifas de
ônibus, como a passagem avulsa que podem ser compradas em máquinas em
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terminais do sistema, o crédito pré-pago por meio de um cartão (Oyster Card) ou
também por meio do Travelcard que se trata de uma forma de carregar o Oyster Card
com passes semanais, mensais ou anuais. No caso das passagens avulsas, estas são as
mais caras. No sistema londrino, cada perfil de usuário pode encontrar uma maneira
mais adequada de utilizar estas diversas modalidades de pagamento de tarifas,
baseado, principalmente, no número de viagens que realiza semanalmente e nos locais
para o qual se desloca. Um exemplo da grande vantagem na compra adiantada de
passagens para grandes períodos é o fato de que o Travelcard anual consiste em uma
compra única que dá direito a 52 semanas de viagens pelo preço de 40 semanas, e o
Travelcard mensal é mais barato que 4 Travelcards semanais (TRANSPORT FOR
LONDON, 2018).
Além destas modalidades, existe também a possibilidade de implantação de
outras vantagens no transporte público urbano a partir do uso do bilhete eletrônico,
como é o caso da integração temporal, que se trata de um período determinado de
tempo, no qual novas viagens podem ser realizadas sem a cobrança de mais uma
passagem. Voltando ao exemplo de São Paulo, a integração do Bilhete Único dura até
3 horas após a primeira passagem pelo validador. Ou seja, o usuário portando seu
Bilhete Único, pode embarcar em outros ônibus, sem que seja descontada uma nova
passagem em até 3 horas após o primeiro uso. Esse tipo de integração pode ser
observado também em Joinville, onde os portadores do Cartão Ideal de bilhetagem
eletrônica não pagam a segunda passagem nas linhas que se integram entre si dentro
de um período de 1 hora a partir do primeiro uso do cartão, em um único sentido
(PASSEBUS, 2018).
No Rio de Janeiro, diversos tipos de cartão são encontrados: Expresso, Bilhete
Único Intermunicipal, Bilhete Único Carioca e Bilhete Único Niterói (RIOCARD, 2018).
Com exceção do Cartão Expresso, que é mais limitado, possuindo caráter de uso mais
esporádico, todos os demais citados estão associados ao benefício do Vale-Transporte,
e possuem integração temporal. O Bilhete Único Intermunicipal possibilita a utilização
de, no mínimo, um transporte intermunicipal dentro de 3 horas, válido para todos
modais oferecidos na região. O Bilhete Único Carioca e o Bilhete Único Niterói
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permitem a utilização de um segundo transporte em 2,5 horas e 1 hora dentro do
município do Rio de Janeiro e Niterói, respectivamente.
Entretanto, uma das grandes vantagens em termos de cartão eletrônico tratase do RioCard Duo (Figura 228), um cartão pré-pago com duas opções: Função
Transporte e Função Compras. A primeira permite a utilização do cartão em todos os
modos de transporte público coletivo em mais de 40 municípios do Estado do Rio de
Janeiro e a segunda possibilita realizar compras nacionais e internacionais, inclusive
pela internet, recebimentos de recursos e saques, participação de programas de
benefícios, entre outras comodidades.
Este tipo de utilização pode ser incrementado com acessos a serviços públicos
ou pagamento de estacionamentos rotativos, por exemplo, buscando uma
personalização da modalidade de acordo com as maiores necessidades do munícipio,
atrelados ao sistema de transporte público coletivo.
Figura 228 - RioCard Duo (Rio de Janeiro)

Fonte: RioCard (2018).

Conclui-se que a bilhetagem eletrônica em suas várias modalidades e vantagens
torna o transporte mais barato para o usuário, além de o fidelizar ao sistema, o que é
benéfico para o operador. Desta forma, a partir das diferentes formas de desconto,
integração e funcionalidades extras apresentadas, recomenda-se que seja feita uma
avaliação, de forma a encontrar uma ou mais maneiras que sejam viáveis para o
STPP/Videira, contribuindo significativamente para o aumento da utilização da
bilhetagem eletrônica, melhorando a gestão, agilidade e segurança do sistema, além
de cooperar para a migração modal.
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4.4.2. Diretriz 02
Quadro 18 - Propostas de circulação de pessoas no transporte público coletivo – Diretriz 02

2.1

2.2

2.3

AÇÕES

2.4

2.5

2.6

2.7

LONGO

MÉDIO

DIRETRIZ 2

Estabelecer um padrão de qualidade
para a infraestrutura e operação do
sistema, de modo que o serviço seja
operado de maneira igualitária, contínua
e eficiente.
Garantir o cumprimento da NBR 9050 e
NBR 14022 promovendo o acesso e
conforto aos usuários.
Realizar, periodicamente, pesquisas de
satisfação com os usuários quanto ao
sistema.
Implantar o novo terminal urbano
segundo diretrizes estabelecidas para
garantir a circulação e acesso de
veículos e usuários do sistema.
Garantir a implantação de frota
adequada à operação, com veículos
confortáveis, acessíveis e sustentáveis.
Desenvolver cadastro de pontos de
ônibus quanto às suas condições e
características.
Executar a manutenção periódica,
adequação, reforma ou construção de
pontos de ônibus com abrigos.
Garantir que a idade média da frota
utilizada no sistema esteja abaixo de 5,5
anos, com limite de idade individual de
10 a 15 anos a depender do modelo do
veículo.

CURTO

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

AP

AP

INDICADORES DE
MONITORAMENTO

METAS

*Grau de satisfação do usuário
com o sistema.

*Implantação do novo terminal urbano até dezembro
de 2020.

*Idade média da frota.

*Promover a participação popular nas avaliações do
sistema de transporte público coletivo.

*Estado de conservação de
*Implantar padrão de estrutura nos pontos de parada
abrigos.
do sistema de transporte público.
*Índice de emissão de poluentes. *Até 2021 toda a frota de ônibus do sistema deve ser
acessível conforme normas vigentes.
*Padronizar as formas de embarque e desembarque
nos diferentes pontos de parada e/ou terminal.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.
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4.4.2.1. Detalhamento das ações
AÇÃO 2.2 – REALIZAR, PERIODICAMENTE, PESQUISAS DE SATISFAÇÃO COM OS
USUÁRIOS QUANTO AO SISTEMA
Avaliar a qualidade de um serviço público com o transporte coletivo é de suma
importância na identificação de problemas e verificação do status de determinados
indicadores, os quais são abordados em diversas literaturas, dissertações de mestrado,
teses de doutorado e podem possuir diferentes abordagens dependendo do contexto.
Para Videira, recomenda-se a realização de pesquisas de satisfação dos clientes
com relação ao sistema de transporte público coletivo por ônibus no município. Como
diretriz, devem ser avaliados, conforme Ferraz e Torres (2004), os seguintes aspectos:
Acessibilidade;
Frequência de atendimento;
Tempo de viagem;
Lotação;
Confiabilidade;
Segurança;
Características dos veículos;
Características dos locais de paradas;
Sistema de informações;
Conectividade;
Comportamento dos operadores;
Estados das vias.

Os autores indicam, ainda, padrões de qualidade para cada um destes
indicadores, conforme a Tabela 16.
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Tabela 16 - Padrão de qualidade para transporte público por ônibus

Fonte: Ferraz e Torres (2004).

Ainda existem outros parâmetros que podem e devem ser analisados em
pesquisas deste tipo. Para Videira, observa-se a necessidade de avaliar a exposição ao
ruído e à poluição e a facilidade para pagar a tarifa e recarregar o cartão de transporte
(bilhetagem eletrônica), conforme os indicadores citados na Pesquisa de Satisfação
QualiÔnibus desenvolvida pelo WRI Brasil Cidades Sustentáveis (WRI BRASIL, 2018).
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A partir destas diretrizes, recomenda-se a elaboração de pesquisa de satisfação
após um prazo de, no máximo, 1 ano após a reestruturação do sistema (mudança de
terminal e itinerários), e que esta seja periodicamente repetida a cada, pelo menos, 2
anos, ou após novas mudanças futuras na prestação do serviço.
AÇÃO 2.3 – IMPLANTAR O NOVO TERMINAL URBANO SEGUNDO DIRETRIZES
ESTABELECIDAS PARA GARANTIR A CIRCULAÇÃO E ACESSO DE VEÍCULOS E USUÁRIOS
DO SISTEMA
Conforme já abordado na Ação 1.1 da Diretriz 01 para o transporte público
coletivo, projeta-se a mudança do terminal urbano de seu local atual para onde, hoje,
está o terminal rodoviário. Entretanto, é necessário que a implantação do novo
terminal siga algumas diretrizes e requisitos mínimos necessários para que a operação
do terminal seja adequada à demanda da cidade de Videira e garanta a segurança e
acesso por todos. Desta forma, procedeu-se, inicialmente, com o dimensionamento do
número de boxes (locais para o estacionamento e embarque/desembarque dos
veículos do sistema) e, posteriormente, desenvolvimento de um layout que deverá
nortear a implantação do terminal em relação à entrada, saída e circulação de veículos
no seu interior. Por fim, apresentam-se as principais normas de acessibilidade para
terminais urbanos, apontando os principais pontos que devem ser considerados.
Dimensionamento
Atualmente Videira possui 12 linhas de ônibus ativas, as quais geram uma
quantidade de 19 partidas de viagens no horário de pico, das 7h às 7h59, horário que é
considerado o mais crítico, pois gera a maior quantidade de viagens. As partidas dos
ônibus e o intervalo para a cidade de Videira podem ser observados no Quadro 19.
Quadro 19 - Partidas diárias de ônibus do Terminal Urbano de Videira
HORÁRIO

PARTIDAS

5 h às 5h59
6 h às 6h59
7 h às 7h59
8 h às 8h59
9 h às 9h59
10 h às 10h59
11 h às11h59
12 h às 12h59

4
10
19
10
9
10
14
17
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13 h às 13h59
14 h às 14h59
15 h às 15h59
16 h às 16h59
17 h às 17h59
18 h às 18h59
19 h às 19h59
20 h às 20h59
21 h às 21h59
22 h às 22h59
23 h às 23h59

13
10
10
11
11
17
4
7
0
9
1
Fonte: Elaboração própria.

De modo a comportar a quantidade de viagens diárias recomenda-se que para
o novo terminal urbano de Videira sejam instalados 8 boxes para embarque e
desembarque de passageiros (7 para o transporte urbano e 1 para o transporte
intermunicipal – Iomerê), e que estes possuam um comprimento de 15 metros para
permitir as manobras dos veículos. Esta quantidade de boxes é suficiente para
acomodar as linhas atuais e as linhas futuras da cidade em um horizonte de 15 anos.
Existe uma relação entre a qualidade de serviço do terminal e o intervalo de
tempo entre as partidas de ônibus em um box, por meio da qual é possível obter o
Nível de Serviço (NS) do terminal urbano, conforme o Quadro 20.
Quadro 20 - Qualidade e níveis de serviço de boxes e plataformas de terminais urbanos
NÍVEL DE SERVIÇO

QUALIDADE DE
SERVIÇO

INTERVALO (MIN)
MÍNIMO

MÁXIMO

A

Excelente

25

-

B

Ótima

20

24

C

Muito boa

15

19

D

Boa

10

14

E

Satisfatória

5

9

F

Ruim
Fonte: Estudo de Mobilidade Urbana de Chapecó (2015).

4

Adotando 8 boxes para o novo terminal e utilizando o cenário atual, com 19
partidas no horário de pico, têm-se um intervalo entre as partidas de ônibus igual a 25
minutos. Desta forma, o terminal operaria com um NS A (qualidade de serviço
classificada como excelente).
Para que o novo terminal urbano de Videira opere com uma qualidade de
serviço classificada como boa, correspondente ao NS D, e com a mesma quantidade de
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boxes recomendada, estima-se que o número máximo de partidas no horário de pico
deverá ser menor ou igual a 48 partidas. Isto significa que, em comparação ao cenário
atual, o número de partidas no horário de pico do terminal poderá ter um crescimento
em torno de 152%.
É também recomendado que o novo terminal urbano de Videira possua um
acesso único de passagem para o terminal. O embarque e desembarque dos
passageiros deverão ser feitos por meio de uma plataforma central coberta ou por um
meio fio coberto com duas faixas, uma em cada lado.
O terminal deve apresentar elementos básicos de infraestrutura tais como
iluminação e áreas de ventilação adequadas para a área construída, instalações
sanitárias, bebedouros, lixeiras, quantidade mínima de bancos para uso público e
serviços auxiliares como lanchonetes.
Em relação à configuração interna, mantendo-se quase toda a conformação
atual da edificação presente no atual terminal rodoviário, apresenta-se na Figura 229
um layout de instalação dos boxes, plataforma e circulação. Para otimizar as entradas
e saídas do terminal, possibilitando o bom aproveitamento dos dois lados da
plataforma, recomenda-se a previsão de mais uma faixa no trecho destacado na Figura
229, que atualmente apenas tem dimensões para uma faixa, o que poderia ser feito a
partir da remoção de um módulo do terminal, conforme indicado no layout.
Apesar de o dimensionamento ter retornado um número de 8 boxes, a partir
de algumas modificações extras na estrutura atual, e na alocação dos táxis no local
sugerido na Rua Lauro Müller, seria possível a instalação de até 10 boxes, o que
atenderia demandas futuras em horizontes ainda mais distantes, além de contar com
local para frota reserva conforme indicado. Obviamente, as intervenções necessárias
deverão ser avaliadas e projetadas de modo a validar as recomendações aqui
indicadas.
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Figura 229 - Layout proposto para o novo terminal urbano

Fonte: Elaboração própria.

Recomenda-se, ainda, a verificação de outras diretrizes presentes no Manual
de Projeto e Dimensionamento de Terminais (MPDT) de 2005 da Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), principalmente, no caso
de grandes alterações físicas na infraestrutura atual do local onde será implantado o
novo terminal urbano.
Acessibilidade
Em relação à acessibilidade, é necessário que o terminal urbano de Videira
atenda as normas vigentes relacionadas ao transporte público: NBR 15320 Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário (ABNT, 2006), NBR
14022 - Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte
coletivo de passageiros (ABNT, 2011) e NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2015).
Segundo a NBR 15320:2006, o local de espera no terminal deve prever uma
área com destinação preferencial à pessoa com deficiência de, no mínimo, 15% da área
total de espera. Deve haver também uma área reservada e sinalizada para pessoas
com deficiência nas áreas embarque e desembarque de passageiros, a qual deve estar
localizada próxima a possível entrada do terminal. O terminal deve dispor de cadeira
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de transbordo, especialmente desenvolvida para uso interno, conforme critérios
estabelecidos pela norma pertinente (ABNT, 2006).
Conforme a NBR 14022: 2011, nas plataformas dos terminais, a comunicação e
sinalização deve incluir o Símbolo Internacional de Acesso (SIA), apresentado na Figura
230. Este símbolo deve ser fixado em um local visível e, associado a ele, devem constar
as informações necessárias ao embarque e desembarque da pessoa portadora de
deficiência. Os terminais também devem prever comunicação e sinalização visual,
auditiva e tátil (Figura 231) com as informações das linhas de ônibus (ABNT, 2011).
Figura 230 - Símbolo Internacional de Acesso branco sobre o fundo preto

Fonte: ABNT (2009).

Figura 231 - Sinalização visual, auditiva e tátil

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (2018).
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De acordo com a NBR 9050:2015, o terminal deve dispor de pelo menos um
sanitário acessível para cada sexo junto a cada conjunto de sanitários. Também deve
dispor de bilheterias e balcões de informação acessíveis e, próximo a elas devem ser
disponibilizados dispositivos organizadores de fila para que filas não interfiram no
acesso de pessoas com mobilidade reduzida, e a circulação adjacente a estes locais
deve permitir um giro de 180° (ABNT, 2015).
Segundo a NBR 14022:2011, o terminal deve possuir no mínimo 20% dos
assentos disponíveis para pessoas com deficiência e estes bancos devem estar
localizados próximos aos locais de embarque. A norma ainda salienta que todos os
terminais devem atender aos padrões e critérios de acessibilidade previstos nas seções
5, 6, 7, 8 e 9 da ABNT NBR 9050.
O § 4º, do Artigo 38 do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2000, que
regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, estabelece que “os serviços de transporte coletivo rodoviário
urbano devem priorizar o embarque e desembarque dos usuários em nível em, pelo
menos, um dos acessos do veículo.”. Um exemplo de plataforma em nível pode ser
observado na Figura 232.
Figura 232 - Plataforma em nível

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (2018).
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A ABNT NBR 14022:2011 destaca que na transposição de fronteiras é admitido
um vão máximo de 3 cm e uma diferença de altura de 2 cm entre o ponto de parada e
o dispositivo para transposição, caso exista, ou entre o dispositivo para transposição
de fronteira e o piso do veículo. Para que esta transposição seja viável a plataforma de
embarque e desembarque deve estar em nível com o acesso ao veículo ou deve dispor
de dispositivos de transposição de fronteira, tais como plataforma elevatória veicular;
rampa de acionamento motorizado ou manual; e sistema de movimentação vertical da
suspensão do veículo.
Para que o novo terminal urbano de Videira seja totalmente acessível
recomenda-se consultar e seguir demais diretrizes presentes nas normas de
acessibilidade citadas anteriormente. Vale ressaltar que o edifício do terminal também
deve estar em conformidade com a ABNT NBR 9077 - Saídas de emergência em
edifícios de 2011.
Alternativas futuras
Em reunião realizada em 06 de fevereiro de 2019, a prefeitura municipal
indicou a possibilidade de uma nova mudança do terminal urbano futuramente. Devese lembrar de que a análise de demanda futura, relativa a viagens no horário de pico,
mostrou uma grande margem de atendimento satisfatório do terminal ao STPP nos
próximos 15 anos. Entretanto, dado o caráter dinâmico deste tipo de sistema, e caso
políticas de incentivo ao transporte público coletivo sejam implantadas no município,
resultando em uma forte migração modal, ou seja, aumento de demanda, pode ser
necessária uma alteração de localização do terminal urbano, em busca de uma maior
infraestrutura. Neste caso, o local indicado pela prefeitura municipal é indicado na
Figura 233, mantendo-se o terminal urbano na área central, em um local com
circulação adjacente passível de atender os movimentos necessários.
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Figura 233 - Local alternativo para implantação futura do terminal urbano

Fonte: Elaboração própria.

AÇÃO 2.4 – GARANTIR A IMPLANTAÇÃO DE FROTA ADEQUADA À OPERAÇÃO, COM
VEÍCULOS CONFORTÁVEIS, ACESSÍVEIS E SUSTENTÁVEIS
Os veículos empregados no transporte coletivo são os responsáveis pela
mobilidade de uma população, no entanto, oferecer só mobilidade não é suficiente
para um serviço de qualidade, que deve ser cômodo, limpo e confortável. Esses itens
agregados geram um serviço de qualidade na mobilidade urbana e, segundo Ferraz e
Torres (2004), a tecnologia e o estado de conservação dos veículos de transporte são
fatores determinantes na comodidade dos usuários.
Enquanto o estado de conservação diz respeito, principalmente, à idade média
da frota, tema abordado na Ação 2.7, a tecnologia dos veículos componentes da frota
versa sobre as características destes veículos, tais como as dimensões dos assentos,
condições ambientais dentro do veículo (iluminação, temperatura, ventilação, ruído,
entre outros), tecnologia de tração (elétrico ou diesel) e acessibilidade do veículo.
Portanto, investir nestes quesitos trata-se de um investimento na eficiência e no uso
do sistema, uma vez que os usuários se encontram mais inclinados a utilizar o
transporte coletivo com a melhoria da infraestrutura.
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Assim, recomenda-se a adoção de pisos baixos nos ônibus, isto é, ônibus em
que a plataforma de embarque/desembarque se localiza na mesma altura que as
calçadas dos pontos de ônibus. Estes tipos de veículos permitem embarque e
desembarque mais rápidos, diminuindo o tempo de viagem das linhas, promovem
acessibilidade facilitada para cadeirantes e ainda, por possuírem o motor traseiro, em
oposição ao motor dianteiro dos ônibus comuns, geram menos ruído sonoro, não
interferem na temperatura e não causam vibrações, principalmente para o motorista.
A Figura 234 mostra este modelo.
Figura 234 - Exemplo de ônibus de piso baixo em São Paulo

Fonte: Go Motors (2018).

Em relação à integração entre diferentes modais de transporte, conforme a
expansão da rede cicloviária proposta e implantação de bolsões de estacionamento
fora da área central (vide Ação 2.2. – Cargas e Estacionamentos) recomenda-se a
adoção de ônibus com suporte para bicicletas. Esta integração pode ser feita
acoplando suportes na parte exterior dianteira, conforme mostra a Figura 235. Esta
medida permite aos usuários que realizem o percurso da origem até o ponto de
embarque e o percurso do ponto de desembarque até o local de destino de bicicleta,
aumentando as possibilidades de deslocamento de grandes distâncias. Porém, alguns
estudos questionam a localização deste suporte, que poderia agravar os danos em um
eventual acidente de trânsito, devendo ser observados os testes realizados em outras
cidades, no entanto, esta prática já se configura como tendência em cidades ao redor
do mundo.
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Figura 235 - Ônibus com suporte de bicicleta que foi testado em 2010, em São Paulo

Fonte: Cruz (2010).

Outras opções seriam a colocação destes suportes na parte traseira dos
veículos ou a disposição interna por meio de suporte para integração com as bicicletas,
vide Figura 236 e Figura 237. Estas alternativas seriam mais seguras do ponto de vista
viário (em caso de acidentes), mas os suportes externos ainda contam com o contra
referente ao tempo dispendido para prender a bicicleta no suporte, que pode
acrescentar alguns minutos de viagem nos pontos de parada, também se devendo
testar cenários, buscando estimar possíveis incrementos nos tempos de parada e,
consequentemente, de viagens, além de formular campanhas educacionais como
forma de treinamento para tais operações.
Em média, conforme Coelho e Rios (2016), testes da SPTrans demonstraram
que o tempo de acoplamento da bicicleta e embarque do ciclista é de

284

FEPESE

aproximadamente 1 minuto, não sendo um valor que prejudique de maneira intensa
as variáveis temporais citadas.
Figura 236 - Exemplo de ônibus com suporte para bicicletas na parte traseira

Fonte: Coelho e Rios (2016).

Figura 237 - Exemplo de ônibus com suporte interno para bicicletas

Fonte: Cruz (2016).
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Quanto à sustentabilidade, a tecnologia de tração de 100% da frota de Videira é
o diesel. Neste sentido, sugere-se a implantação de veículos elétricos puros ou
híbridos. Um estudo projetado e implantado pela Rede C40 – Grupo de Grandes
Cidades para Liderança Climática em parceria com a CCI – Clinton Climate Iniciative, da
Fundação Clinton, verificou que a colocação de ônibus elétricos em operação pode
reduzir significativamente as emissões de Dióxido de Carbono Equivalente (CO²e). Além
disso, todas as projeções, considerando as realidades de cada cidade analisada e os
resultados dos testes, mostram que em um ciclo de vida útil de um ônibus, que é de
dez anos, as reduções de custos para manter estes veículos e a economia de diesel
fazem com que seja mais barato ter um ônibus elétrico puro (trólebus ou bateria) ou
elétrico híbrido.
Outros aspectos físicos referentes aos veículos devem seguir as normas ABNT
NBR 15570/2009 e ABNT NBR 14022/2011, que dizem respeito às especificações
técnicas gerais e relacionadas à acessibilidade de veículos do transporte coletivo
urbano de passageiros.
AÇÃO 2.5 – DESENVOLVER CADASTRO DE PONTOS DE ÔNIBUS QUANTO ÀS SUAS
CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS
Para impulsionar a adoção do transporte coletivo no lugar do transporte
individual, é importante oferecer condições de acesso aos usuários. Para isso, busca-se
garantir condições físicas e de operação adequadas ao perfil de demanda dos usuários.
Assim, a readequação dos pontos de parada é um item a se considerar para atender
aos requisitos que tornam um sistema de transporte coletivo de passageiros eficiente.
Desta forma, recomenda-se a criação de um inventário onde se armazenarão as
informações e georreferenciamento de todos os pontos de embarque e desembarque
do município. Entre as informações que deverão ser cadastradas, sugere-se:
» Localização exata – contendo bairro, rua, número de edificação mais próxima;
» Características físicas – existência e descrição de abrigo (largura efetiva do ponto,
iluminação, assentos, existência de quadro de informações), existência de recuo
na via para parada, entre outros;
» Classificação – se opera como ponto terminal, de integração, ou ponto regular;
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» Características operacionais – número máximo de coletivos atendidos
simultaneamente, linhas atendidas, contagem de pedestres no ponto na hora
pico;

De posse deste inventário e da espacialização, juntamente com o
georreferenciamento dos pontos, será possível efetuar um diagnóstico das atuais
condições dos passeios públicos e respectivos pontos de ônibus que permitirá um
tratamento contínuo nos pontos em que forem identificadas deficiências, diminuindo
o custo das manutenções e aumentando a satisfação do usuário.
Pode-se usar como exemplo a metodologia e o formulário de cadastro dos pontos
apresentado em Cruz e Batista Jr. (1999).
AÇÃO 2.6 – EXECUTAR A MANUTENÇÃO PERIÓDICA, ADEQUAÇÃO, REFORMA OU
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS COM ABRIGOS.
Como já mencionado, as condições dos pontos de embarque e desembarque
contribuem para a formação de opinião do usuário acerca do serviço oferecido. Assim,
para buscar a satisfação e maior adesão do usuário ao transporte coletivo, devem-se
adequar estes pontos para garantir o conforto e eficiência do sistema.
Considera-se adequado o ponto de ônibus com infraestrutura de abrigo
suficiente e adequada às diversas estações do ano, fechados na lateral e na traseira
além da parte superior, a fim de garantir a proteção efetiva contra chuvas e vento,
número de assentos condizentes com a demanda e rotatividade, painéis informativos
acerca das linhas que atendem o referido ponto, com mapas e horários destas linhas,
painéis com informações úteis como telefone emergenciais das operadoras do
sistema, dentre outros, para alguma eventualidade.
Foi identificada, em Videira, a necessidade de qualificação em relação às
condições observadas dos pontos de embarque e desembarque. Como se pode ver na
Figura 238 e na Figura 239, há pontos sem abrigo, pontos com abrigo insuficiente,
ausência de assentos, iluminação própria, lixeiras e/ou quadros de informação.
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Figura 238 - Ponto de embarque/desembarque com infraestrutura insuficiente

Fonte: LabTrans (2018).

Figura 239 - Ponto de embarque/desembarque sem abrigo em Videira

Fonte: LabTrans (2018).

Além disso, foram identificados também pontos localizados em calçada
inapropriada em relação ao sentido da via, ou seja, devido ao lado de
embarque/desembarque do ônibus ser o direito, os pontos de ônibus deveriam ser
implantados no lado direito das vias para evitar situações como a exposta na Figura
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240, que obrigam o usuário a embarcar no veículo no meio da faixa de trânsito. Esta
situação acarreta no aumento do tempo de viagem, pois dificulta o embarque, e pode
causar acidentes, devido à concorrência da via pelos usuários e outros meios de
transporte motorizados (carros e motos).
Figura 240 - Ponto de ônibus com localização inadequada

Fonte: LabTrans (2018).

Além da readequação dos pontos existentes, haverá a necessidade de
implantação de novos pontos, devido à expansão da abrangência do STPP. Na
implantação de novos pontos, convém tomar alguns cuidados como:
» Colocar pontos de parada nos locais mais convenientes para os usuários e que
ofereçam boas condições de segurança na travessia; todavia, evitar colocá-los
imediatamente após cruzamento importante, em posição inadequada em relação
ao semáforo, em locais de rampas acentuadas ou junto à entrada de garagens e
estacionamentos;
» Em vias expressas ou vias de alta velocidade, colocar baias para parada dos
ônibus, nos pontos de parada; quando o volume de ônibus for elevado, colocar
pavimento rígido junto aos pontos;
» Cobrir o ponto de parada para proteção contra intempéries, garantir iluminação
própria do abrigo, pavimentar e garantir acessibilidade na calçada;
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» Proporcionar o nivelamento entre a plataforma de embarque e desembarque e o
piso do veículo, causando maior rapidez ao sistema e possibilitando a eliminação
dos degraus, que constituem um grande empecilho para pessoas com mobilidade
reduzida;
» Dimensionar o ponto de parada para o volume máximo de demanda prevista para
o local (às vezes não basta cobrir apenas o espaço da porta de embarque);
» Dotar o ponto de parada de informações sobre as linhas de ônibus que passam no
local e também outras informações de interesse dos usuários;
» Prever exploração publicitária nos pontos de parada como forma de
ressarcimento dos custos de implantação e manutenção dos abrigos.
» É importante que a cidade adote um padrão de ponto de parada e que o mesmo
se estenda às regiões periféricas. Não basta o tratamento apenas dos pontos
situados na região central;
» Estudar a integração com outros modais, como o cicloviário, de maneira a
implantar paraciclos em pontos de ônibus de interesse para a rede (pontos em
que não há continuidade de ciclovias ou de grande fluxo de ciclistas) - conforme
Ações 1.5 e 1.6 (Circulação de pessoas em bicicletas) e 2.2 (Cargas e
Estacionamentos).

Na Figura 241, observa-se um exemplo técnico de ponto de embarque e
desembarque de transporte coletivo, com mobiliário urbano satisfatório de acordo
com os itens supracitados, incluindo informações sobre as linhas de ônibus disponíveis
e larguras. Nas Figura 242 e Figura 243 apresentam-se exemplos reais de pontos de
ônibus, o primeiro em Curitiba e o segundo em Paris, na França. Curitiba é modelo
nacional de transporte coletivo, com suas “estações tubos”, nas quais ocorre o
embarque em nível e pagamento antecipado da tarifa, além da possibilidade de
integração com outras linhas em alguns pontos. Já Paris, sendo um exemplo
internacional, é dotada de exploração publicitária e sistema de informação ao usuário,
além do que costuma ser comum nestas infraestruturas.
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Figura 241 - Exemplo de ponto de embarque/desembarque

Fonte: Ministério das Cidades (2016).

Figura 242 - Ponto de ônibus em Curitiba (PR)

Fonte: Conexão Planeta (2018).
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Figura 243 - Ponto de ônibus em Paris, França

Fonte: ObonParis (2017).

AÇÃO 2.7 – GARANTIR QUE A IDADE MÉDIA DA FROTA UTILIZADA NO SISTEMA
ESTEJA ABAIXO DE 5,5 ANOS, COM LIMITE DE IDADE INDIVIDUAL DE 10 A 15 ANOS A
DEPENDER DO MODELO DO VEÍCULO
A percepção de qualidade pelo usuário do sistema é um dos grandes
propulsores da migração modal para o transporte coletivo e, por este motivo, para
garantir uma operação eficiente é importante que se preze por alguns princípios, entre
eles a confiabilidade e conforto proporcionado.
Em tese, quanto menor a idade média da frota, maior o nível de conforto para
os passageiros, e menor a probabilidade de interrupções nos serviços devido a defeitos
nos veículos. Apesar disso, sabe-se que a idade média não é o único fator a indicar o
nível de conforto e podem-se citar como outros fatores as características ergonômicas
e de ocupação dos ônibus. A idade da frota impacta também os custos operacionais
dos serviços e, por essa via, a tarifa cobrada pelos serviços. Dados os métodos
usualmente adotados de cálculo da tarifa, a remuneração do capital tende a ser mais
alta em frotas muito novas.
Desta forma, dada à inexistência de regulamentação federal ou estadual acerca
dos limites de idade média dos ônibus do transporte urbano de passageiros,
recomenda-se a criação de regulamentação municipal, a exemplo da Lei nº 12.422, de
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14 de Junho de 2018 (PORTO ALEGRE, 2018) e Lei nº 15.831, de 15 de Junho de 2015
(SÃO PAULO, 2015). Desta forma, consultadas estas legislações e ainda, a Resolução nº
4770 de 25 de junho de 2015 (ANTT, 2015), acerca da prestação do serviço de
transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, recomenda-se a
adoção de um limite de idade média de 6 anos, com limite de idade individual dos
veículos em 12 anos.
4.5. SISTEMA DE PESSOAS NO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
(TÁXI)
4.5.1. Diretriz 01
Quadro 21 - Propostas do sistema de pessoas no transporte público individual (táxi) – Diretriz 01

1.1

1.2

1.3

AÇÕES
1.4

1.5

1.6

Garantir, nas empresas
prestadoras do serviço de táxi, a
porcentagem mínima de veículos
acessíveis (10%), conforme as
especificações do Art. 51 da LBI
(Lei Brasileira de Inclusão).
Estabelecer nova legislação para
regulamentação e fiscalização do
serviço de transporte por taxis na
cidade.
Estabelecer uma identidade visual
dos táxis de forma a facilitar sua
identificação.
Sinalizar locais para
estacionamento exclusivo de táxis
na região central e em polos
geradores, buscando garantir a
acessibilidade ao serviço.
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LONGO

MÉDIO

DIRETRIZ 1

Incentivar o uso do táxi frente ao
uso do automóvel privado (sem
concorrer com o transporte
público coletivo) e oferecer
atendimento qualificado ao
usuário, ou seja, acessível, seguro
e suficiente.
Estudar a viabilidade do aumento
da oferta e descentralização do
serviço de táxis no município.
Criar uma central de atendimento
aos usuários e taxistas, e um
aplicativo do sistema.

CURTO

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL (TÁXI)

FEPESE

INDICADORES DE
MONITORAMENTO

METAS

*Número de viagens realizadas por táxis
diariamente.

*Aumentar, até 2021, o número de viagens diárias
realizadas por táxis na cidade.

*Índice de participação modal.

*Regulamentar novas regras para o transporte público
individual até dezembro de 2021.
Fomentar o uso do transporte público individual,
frente ao automóvel privado individual, aumentando
sua participação.
*Destinar, inicialmente, pelo menos 15 vagas de
estacionamento exclusivo de táxis na região central e
locais estratégicos.

*Proporção de táxis acessíveis/frota total.

*Índice de aproveitamento das vagas
exclusivas.
*Índice de satisfação dos usuários.
Legenda: AP - Ação prioritária

Fonte: Elaboração própria.

4.5.1.1. Detalhamento das ações
AÇÃO

1.1

–

ESTUDAR

A

VIABILIDADE

DO

AUMENTO

DA

OFERTA

E

DESCENTRALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXIS NO MUNICÍPIO
O serviço de táxis, como forma de transporte público, não deve ser concorrente
direto do transporte coletivo, mas sim complementá-lo, oferecendo uma alternativa
de deslocamento, e a sua prestação deve ser segura e suficiente. Segundo Farias
(2016, p.16), “a utilização do transporte público individual, retrata, de certa forma, o
desapego ao automóvel, ao status social, sem, contudo, deixar de lado o conforto
proporcionado pela utilização de um veículo particular para usufruir do transporte
porta-a-porta”. De acordo com o autor, a preferência por este tipo de transporte tem
aspecto positivo dado pelo fato de que os veículos do serviço de táxi, por exemplo,
dificilmente transitam “vazios” pela cidade, ou seja, apenas com o motorista,
resultando em possíveis contribuições à redução de tráfego nas vias.
Devem-se levar em consideração as vantagens do transporte por táxis na
redução de veículos particulares individuais na cidade, o que é altamente desejável em
acordo com a mobilidade urbana sustentável, sem, contudo, retirar demanda do
transporte público coletivo, mas sim complementá-lo com sua flexibilidade de rotas.
O diagnóstico da situação atual do sistema de transporte individual por táxis
em Videira identificou que a densidade de táxis/habitantes no município chega a um
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valor de 1 táxi a cada 1.859 habitantes, índice muito abaixo do encontrado, em média,
em cidades brasileiras com população entre 60.000 e 100.000 habitantes, cujo valor é
1 táxi a cada 1.087 habitantes.
Por outro lado, o número de viagens realizadas diariamente pelo serviço, de
acordo com o diagnóstico da situação existente, gira em torno de apenas 54
viagens/dia. Assim, o aumento da oferta só deve se verificar frente a um aumento
significativo de demanda, em patamares onde a oferta atual possa passar a ter
problemas para atendê-la de maneira satisfatória e, desta forma, a demanda pelo
serviço de táxis deve ser constantemente monitorada.
A partir destas informações, algumas saídas podem nortear o aumento da
utilização dos táxis para viagens em Videira, passando, inicialmente pela
descentralização do serviço.
Atualmente, a frota de 28 veículos no município encontra-se mais concentrada
em dois principais pontos, na Praça Nereu Ramos e no Terminal Rodoviário, ou seja,
basicamente na área central, em locais bem próximos. Entretanto, com a construção
do novo Terminal Rodoviário em frente ao IFC, e a transferência do Terminal Urbano
para o local do atual Terminal Rodoviário (situações demonstradas na Figura 244), será
necessária implantação de ponto de táxi na nova rodoviária. Posteriormente,
mantendo-se o ponto da Praça Nereu Ramos, seriam 3 locais de pontos de táxis com
maiores potenciais e, além disso, espera-se uma mudança no comportamento dos
deslocamentos por táxi no município, devido as diferenças entre os cenários descritos,
principalmente pelas maiores distâncias futuras entre o Centro e o novo Terminal
Rodoviário.
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Figura 244 - Comparação de cenários - localização dos terminais Rodoviário e Urbano

Fonte: Elaboração própria.

Essas situações expostas acima, por si só, já contribuirão para a
descentralização dos pontos de táxis e, potencialmente, para o aumento de demanda
após a implantação dos novos terminais, a partir de novos deslocamentos, onde se
poderá verificar se deverão ser incentivados novos pontos de táxi na cidade, ou apenas
incrementos na capacidade dos pontos existentes dados pelo aumento da frota.
Por fim, deve-se lembrar de que o serviço prestado deve ser sempre adequado,
o que é definido no § 1º do Art. 6º da Lei nº 8.987 de 13 de Fevereiro de 1995 (BRASIL,
1995) como aquele “que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas”.
AÇÃO 1.2 – CRIAR UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E TAXISTAS, E
UM APLICATIVO DO SISTEMA.
Conforme cita Dias (2007, p.82), “o atendimento aos usuários do serviço e ao
taxista é indispensável”. Em Videira, a forma predominante de solicitação do serviço
de táxi se dá pelo contato direto entre passageiros e motoristas, com poucas ligações
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para os pontos de táxi. Também não há, na cidade, disponibilidade de serviços de
transporte por aplicativo para smartphones, por exemplo.
Como citado na Ação 1.1, as mudanças de dois dos mais importantes polos
geradores de viagem do município representam potenciais mudanças nos
deslocamentos e na demanda por viagens utilizando táxis. Entretanto, independente
deste fato, a comodidade proporcionada pelas tecnologias cada vez mais presentes na
área dos transportes revelam uma necessidade por busca de atendimentos facilitados
e ágeis, que possam contribuir com o aumento do uso deste meio de transporte
aumentando a qualidade de sua prestação, tanto para os usuários, quanto para os
prestadores.
Estes atendimentos podem ser feitos de maneira presencial, pelo telefone, ou
mesmo pela internet. O atendimento físico presencial para usuários é mais voltado
para aqueles que solicitam uma viagem diretamente no ponto, como em rodoviárias
ou aeroportos, por exemplo, enquanto que para prestadores está relacionado a uma
central de cadastro, matrícula, vistoria, permutas, recursos, entre outros. Já pelo
telefone, há um caráter mais voltado ao usuário que pretende obter informações e
fazer pedido de viagens, as quais seriam solicitadas diretamente pela central em
contato com taxistas disponíveis.
Contudo, atualmente, a internet é uma ferramenta poderosa, na qual, segundo
Dias (2007), o usuário pode participar de questionários sobre o sistema, realizar
reclamações, sugestões e elogios, assim como consultar informações como serviços
oferecidos/disponíveis pelo sistema, tarifas, telefones de pontos de táxi. Em relação
aos taxistas, na internet estes podem consultar diversas informações sobre o sistema,
consultar seu cadastro, participar de pesquisas, entre outros procedimentos,
dependendo da plataforma.
Diante deste contexto, revela-se a necessidade de implantação, em Videira, de
centrais de atendimento físico, por telefone e pela internet, como demonstrado, de
forma a atender todos os públicos, proporcionando diferentes modalidades de
atendimento com diferentes abordagens e funcionalidades. Ratificando, do ponto de
vista dos usuários, enquanto o atendimento presencial tem abordagem mais relativa à
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solicitação de viagens diretamente no ponto de táxi, o telefone busca atender
solicitações ou mesmo agendamento de viagens por usuários distantes dos pontos, já
a internet tem a função de compilar diversas informações sobre o sistema, estando
aberta ao acesso de todos.
Além das centrais de atendimento citadas, uma modalidade já consolidada em
relação aos sistemas de transporte público individual são os aplicativos, idealizados,
por exemplo, pelas empresas Uber e 99.
A Uber é uma empresa fundada em 2010. A ideia surgiu em 2009 a partir da
dificuldade que seus idealizadores tiveram em encontrar um transporte para voltar ao
seu hotel depois de um evento na França, o que os fez pensar na facilidade que seria
se fosse possível acionar um motorista particular a partir de um telefone celular. O
objetivo era facilitar e inovar a forma pela qual as pessoas se locomoviam pelas
cidades. De acordo com dados de 2018 disponibilizados no seu site, no Brasil, o
aplicativo e suas operações estão presentes em mais de 100 cidades, além de contar
com mais de 20 milhões de usuários e cerca de 500 mil motoristas parceiros (este
último dado de outubro de 2017).
A 99 foi fundada por três brasileiros em 2012 e, segundo informações de seu
site, seis anos depois foi adquirida pela DiDi, a, conforme informação coletada no site
da 99, maior plataforma de transporte por celular do mundo, atingindo cerca de 60%
da população mundial. No Brasil, o serviço atende cerca de 14 milhões de passageiros
com 300 mil motoristas e taxistas. Sua principal diferença em relação à Uber é que esta
se trata de motoristas particulares que cadastram seus carros (que devem preencher
determinados requisitos) e operam com o uso do aplicativo, enquanto a 99 é utilizada
não só por motoristas particulares, mas também por taxistas, com valores de viagens
cerca de 30% menores para os seus usuários (99 APP, 2018).
Existem, no mercado brasileiro, ainda, outros aplicativos relacionados ao táxi,
como o “Vá de Táxi”, “Easy Taxi”, “Safer Taxi”, “SP Taxi”, “Taxi Manaus”, “Taxi.Rio”,
entre outros.
Desta forma, fica evidente o sucesso de aplicativos voltados à mobilidade
urbana e a utilização de serviços de transporte. Plataformas deste tipo podem ser
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utilizadas para a solicitação de serviços, acompanhamento de viagens, pagamentos,
informações básicas sobre usuários e prestadores, entre outros. Suas vantagens se
dão, principalmente, pela comodidade e agilidade, conferindo maior qualidade ao
serviço de táxis.
Propõe-se, desta forma, que se estimule a criação de um aplicativo para o
sistema de taxis de Videira, que pode ser idealizado, inclusive, pelos próprios taxistas
com apoio da gestão municipal, utilizando-se dos bons exemplos em cidades
brasileiras, elevando o atendimento por táxis a novos patamares no município.
AÇÃO 1.3 – GARANTIR, NAS EMPRESAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TÁXI, A
PORCENTAGEM MÍNIMA DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS (10%), CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES DO ART. 51 DA LBI (LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO)
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de
Julho de 2015) marca um grande avanço em relação à acessibilidade e, de acordo com
seu Art. 1º, é “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania”.
Desta forma, deve-se garantir que serviços como o de táxi atendam todos os
públicos, sendo fundamental adequar-se a LBI. A partir disto, esta ação vai de encontro
ao cumprimento da porcentagem mínima de veículos acessíveis, conforme estabelece
a legislação citada, observando seu Art. 51 e os parágrafos que o seguem:
Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de
seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.
§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo
serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.
§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a
possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo.
Evidentemente, para ser acessível, um veículo do sistema de transporte por táxi
deve cumprir alguns requisitos e possuir, como diferencial, algumas características
físicas que possibilitem o acesso facilitado de pessoas com deficiência, como:
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equipamento para viabilizar o embarque e o desembarque por cadeira de rodas; áreas
reservada para cadeira de rodas; e sistema de travamento da cadeira de rodas
(SPTRANS, 2018b).
A SPTRANS possui um manual de requisitos básicos para veículos de pequeno
porte acessíveis, que servirá de base para a ação aqui proposta.
A capacidade mínima de um veículo acessível é definida como 2 lugares para
passageiros, 1 lugar pra cadeirante e 1 lugar para motorista, conforme a Figura 245.
Figura 245 - Layout exemplos de veículo acessível

Fonte: Adaptado de SPTRANS (2018b).

Além disso, de acordo com o manual aqui utilizado, os bancos de passageiros
devem ser posicionados de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação
aos usuários, além de deverem possuir protetor de cabeça confortável e seguro, com
especificações bem definidas e ser aprovado mediante laudo de funcionalidade e
resistência do material. Um exemplo deste protetor é apresentado na Figura 246.
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Figura 246 - Esquema de protetor de cabeça para veículo acessível

Fonte: Adaptado de SPTRANS (2018b).

O manual citado ainda apresenta especificações a respeito do piso (que deve
apresentar propriedades antiderrapantes e antichama, sem tiras metálicas, com cantos
arredondados, entre outras características), além de estabelecer requisitos sobre as
aberturas, visto que o veículo deve possuir 5 portas (no mínimo 1 porta de serviço e 1
de emergência) e cita, por fim, medidas relativas às saídas de emergência, iluminação
externa, sinalização, sistema elétrico e acessórios da carroceria.
Em relação ao equipamento para elevação de cadeira de rodas, este deve
viabilizar o embarque e desembarque por cadeira de rodas, atendendo requisitos e
especificações bem determinadas, como capacidade de elevação maior ou igual a 250
kg (além da massa da própria plataforma), desnível máximo de 20 mm e vão máximo
de 30 mm na transposição de fronteiras, entre outros.
A área reservada para cadeira de rodas, em São Paulo, deve possuir área
mínima de 0,8 m². Por fim, quanto ao sistema de travamento, este deve fixar a cadeira
de rodas, sem permitir qualquer movimento da mesma, que deve ser tracionada em 4
pontos, entre outras obrigações.
Evidentemente, todas as diretrizes para adaptação de veículos devem ser
observadas, sempre em conformidade com a legislação e normas técnicas vigentes no
país.
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No Brasil, algumas cidades vêm se adaptando, até mesmo antes da LBI e,
atualmente, alguns exemplos de sistemas que prestam o serviço de táxi acessível
podem ser citados, como: São Paulo, Curitiba, Santos, Campinas e Belo Horizonte. Os
tipos de acessos aos serviços de táxis acessíveis são diversos e, geralmente, realizados
de maneira similar ao táxi comum, com uso de aplicativos, cadastros ou centrais de
atendimento. A Figura 247 mostra um exemplo de táxi acessível.
Concluindo, sabe-se que a LBI é uma conquista recente, sendo necessárias
modificações em veículos e adaptação do sistema e treinamento de condutores,
entretanto é fundamental que as cidades se adequem e o poder público incentive
essas transformações, aumentando a acessibilidade e garantindo os deslocamentos de
todos com segurança e dignidade. Portanto, recomenda-se que Videira busque os
incentivos necessários para o cumprimento desta lei por parte dos prestadores do
serviço de táxi, em uma ação para médio prazo e de grande importância.
Figura 247 - Exemplo de veículo acessível (Curitiba/PR)

Fonte: Streidl (2015).
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AÇÃO 1.4 – ESTABELECER NOVA LEGISLAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE POR TAXIS NA CIDADE
Retomando ao que foi identificado no diagnóstico do sistema de transporte por
táxis em Videira, o município é bastante carente quanto às legislações que tratam do
tema, não havendo regras para o cálculo tarifário, nem maiores exigências para a frota
operante. A Lei Municipal nº 61 de 1985 (VIDEIRA, 1985) estabelece normas gerais
para concessão de permissão do serviço de transporte individual de passageiros,
enunciando requisitos básicos para a obtenção da permissão, além de obrigar os
prestadores do serviço ao uso do taxímetro, e indicar alguns deveres. As leis
pertinentes são de 1985 e 1989, ou seja, a última atualização legislativa a respeito dos
táxis na cidade foi realizada há quase 30 anos.
Em relação aos serviços urbanos de transporte, a regulação econômica trata-se
de uma forma abrangente de intervenção pública neste tipo de mercado,
influenciando diversos aspectos como tarifas, rotas, veículos e condições de trabalho,
além de poder estabelecer obrigações e limites quantitativos e qualitativos aos seus
incumbentes (DIAS, 2007). De acordo com a Associação Nacional de Transportes
Públicos (ANTP), o serviço de táxi é considerado de utilidade pública e, diante disto,
cabe ao Poder Público seu planejamento e regulamentação atuando nas seguintes
frentes: regulamentação de novos serviços, alterações de regulamentações de serviços
atuais, revisão ou cálculo de tarifas e melhorias na prestação do serviço ao público
(ANTP, 1997).
Para a ANTP (1997), o gerenciamento dos serviços de táxi deve prever objetivos
e estratégias em conformidade com as políticas municipais de transporte, destacando,
entre outros:
Melhoria da qualidade do serviço e sua acessibilidade;
Modernização e padronização de frota;
Ajustes operacionais de forma a alcançar equilíbrio entre oferta e demanda
(comportando estudos de aumento de utilização do modo, adoção de serviços
especiais e outros);
Definição dos custos do sistema e tarifas a serem cobradas.
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Como já citado, a legislação existente em Videira estabelece uma concessão de
permissão, o que deixa a redação um pouco confusa em uma primeira leitura.
A concessão de serviço público é definida pela Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro
de 1995 no inciso II do Art. 2º como “a delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado”. Já a permissão é definida no inciso IV do
mesmo artigo como “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação
de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco”.
De acordo com Di Pìetro (2006) apud Dias (2007), a grande diferença entre
permissão e concessão está atrelada ao volume financeiro e na complexidade do
modelo do negócio. Ainda neste sentido, Mello (2006) apud Dias (2007, p. 26) cita que
“a permissão se aplica quando: a) não seja necessária a alocação de grandes capitais;
b) a mobilização dos equipamentos utilizados possa ser feita sem maiores transtornos,
mesmo sendo razoavelmente grande tal investimento; e c) o espaço de tempo
decorrido entre o investimento e o retorno é curto”.
Desta forma, inicialmente é necessário, ao enunciar uma nova legislação para o
sistema de táxis, ou atualizar as existentes, que os termos “concessão” e “permissão”
não sejam confundidos, ficando a cargo da gestão municipal, verificar qual modalidade
se promoverá na cidade.
Diante deste contexto, é necessário, finalmente, indicar algumas ações que
levam ao cumprimento do papel dos táxis dentro do sistema de transporte público
urbano, enunciadas pela ANTP (1997):
Determinação do tamanho da frota: observar preços e tarifas que se desejam
alcançar, custos em relação aos outros modais, percentual da frota
efetivamente em operação e a relação entre a população e o uso do sistema,
esta última podendo variar em termos de padrões de renda, tempos de
viagem, qualidade dos serviços dos demais modos de transporte, entre outros;
Tipos de prestadores de serviços: autônomos proprietários de automóveis ou
motoristas contratados de empresas;
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Distribuição espacial dos pontos de táxi: estes pontos caracterizam e
disciplinam o local de trabalho dos operadores. Adota-se como regra básica
para definição destes locais, os principais polos geradores de viagens. Os
pontos de táxi devem considerar aspectos relacionados a sua localização,
posicionamento em relação à via e ao fluxo de veículos, sua capacidade,
extensão e serviços oferecidos (convencional, luxo e/ou especial, por
exemplo);
Criação de serviços não convencionais: alternativas não convencionais que
podem aumentar o uso do modo de transporte, reduzindo sua ociosidade,
como táxis especiais alocados para o transporte de turistas ou executivos, por
exemplo, ou táxis-lotação (atendimento simultâneo de 2 ou mais passageiros);
Regulamentação dos serviços: o regulamento do serviço deve ser aprovado
pela Câmara dos Vereadores e transformado em lei. A regulamentação e
aplicação são de responsabilidade do órgão municipal de gerência, devendo
ser abrangente e em conformidade com as políticas municipais determinadas
para o serviço. Simultaneamente, deve permitir abertura para atos
complementares e que incluam situações peculiares e modernização dos
serviços. O serviço poderá ser delegado por meio de permissão, concessão e
autorização (recomendando o último apenas para situações emergenciais), e;
Controle dos serviços: composto basicamente pelo cadastro operacional, com
informações dos motoristas, veículos e pontos de parada, além do
cadastramento de alvarás, permutas de motoristas e acompanhamento de
processos e recursos.

Portanto, como ficou evidenciado, é necessária e vantajosa uma reformulação
da legislação do sistema de táxis, buscando estabelecer regras claras para a prestação
de serviços e maior controle das operações, com o objetivo de conferir maior
qualidade e segurança (física e jurídica) a operadores e usuários.
AÇÃO 1.6 – SINALIZAR LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO DE TÁXIS NA
REGIÃO

CENTRAL

E

EM

POLOS

GERADORES,

BUSCANDO

GARANTIR

A

ACESSIBILIDADE AO SERVIÇO
Uma das situações encontradas no diagnóstico deste sistema trata-se da falta
de vagas de estacionamento para táxis em rotas comerciais e próximo a polos
geradores de viagens. Isto, além de dificultar o embarque e desembarque de
passageiros, faz com que os taxistas, ao terminar uma viagem, precisem retornar ao
ponto para terem a possibilidade de começar outra, o que contribui para que o
sistema seja pouco eficiente.
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A Resolução nº 302, de 18 de dezembro de 2008 (CONTRAN, 2008) define e
regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos,
considerando que estas questões são de interesse estratégico para o trânsito e
ordenação de espaços públicos. Assim, esta resolução define em seu inciso I do Art. 2º:
“Área de estacionamento para veículo de aluguel é a parte da via sinalizada para o
estacionamento exclusivo de veículos de categoria de aluguel que prestam serviços
públicos mediante concessão, permissão ou autorização do poder concedente”.
Desta forma, propõe-se que sejam implantadas vagas de estacionamento para
a atuação de táxis em locais estratégicos do município, o que potencialmente
contribuirá para o aumento da demanda do sistema. A metodologia para indicar estes
locais foi pautada no Plano Diretor de Florianópolis, instituído pela Lei Complementar
nº 482, de 17 de janeiro de 2014 (FLORIANÓPOLIS, 2014), que estabelece, entre outros
aspectos, número mínimo de vagas em polos geradores como hospitais, centros de
eventos, parques, hotéis e shoppings.
Assim, foram considerados pontos importantes da cidade, baseado nos 30
polos geradores de viagem e nos deslocamentos identificados no diagnóstico de
circulação viária. Estes locais estão apresentados no Quadro 22.
Quadro 22 - Pontos propostos para implantação de vagas de estacionamento para táxis

Ponto

Referência

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Videira Shopping
Havan Loja de Departamentos
INSS
Igreja Matriz
Prefeitura Municipal
Parque Linear do Rio do Peixe (Largo da Estação)
Hospital Santa Maria
Hospital Salvatoriano Divino Salvador
Posto de Saúde - Cibrazém
PAME 24h
Rua XV de Novembro - trecho entre pontes
Parque Linear do Rio do Peixe (Praça do Conhecimento)

Número de vagas
mínimo
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1

Fonte: Elaboração própria.

Os pontos 1, 2 e 11 referem-se a locais ou trechos com grande potencial
comercial, identificados no município. O ponto 3 pode contemplar tanto o prédio do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) quanto aos diversos comércios ao seu
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redor na Rua Saul Brandalise e adjacências. O ponto 4, no entorno da Igreja Matriz
buscaria facilitar o embarque/desembarque na região que, além das atividades na
própria igreja, também recebe diversos eventos nas proximidades. O ponto 5 tem
como objetivo atender às proximidades da Prefeitura Municipal, local de grande
rotatividade e importante gerador de viagens.
Os pontos 6 e 12 estão ligados ao Parque Linear do Rio do Peixe, já
considerando seus projetos futuros de implantação, recomendando-se, ao menos uma
vaga exclusiva para táxis em cada um pontos indicados, de forma a facilitar a prestação
do serviço para os operadores do sistema na região visto que, inclusive, a região tem
grande potencial de atração de viagens, tanto de moradores, quanto de turistas. Por
fim, os pontos 7, 8, 9 e 10 atenderiam equipamentos urbanos de saúde, representados
pelos hospitais, PAME 24h e pelo Posto de Saúde do Cibrazém, cuja escolha motivouse, inclusive, pelo alto número de deslocamentos internos do bairro e presença de
escolas e creches nas proximidades deste local. Todos os pontos sugeridos podem ser
visualizados no mapa da Figura 248.
Figura 248- Localização dos pontos sugeridos para implantação de vagas exclusivas para táxis

Fonte: Elaboração própria.
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Deve-se ressaltar que os locais aqui listados são recomendações para
implantação de vagas exclusivas para táxis e, não necessariamente, pontos de táxi
fixos. Entretanto, o aumento de demanda, e/ou verificação de mudança no
comportamento dos deslocamentos, incluindo algum destes pontos ou outros, deve
ser monitorada de modo a se estudar a viabilidade de criação de pontos de táxi
adicionais, futuramente. Também se pode citar que esta ação também pode contribuir
para o desestímulo da utilização do transporte particular individual motorizado em
regiões centrais, principalmente, visando uma maior utilização dos táxis no caso da
necessidade do transporte porta a porta. Esta proposta também se relaciona à Ação
1.3, pois a viabilização de vagas exclusivas para táxis, além das vagas já previstas para
pessoas com deficiência em alguns locais da cidade, tem potencial para auxiliar ainda
mais este tipo de atendimento pelos táxis acessíveis.
No caso da implantação destas vagas, é preciso, ainda, respeitar normas de
sinalização e identificação destas. Para isto, recomenda-se a utilização do Manual de
Sinalização Urbana – Regulamentação de Estacionamento e Parada da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET), de São Paulo.
Assim, para táxis comuns, o manual citado define, inicialmente, dimensões
mínimas para vagas: 2,20 m de largura em relação ao meio fio, e 5,0 m de
comprimento (CET, 2012). São previstas placas específicas como forma de sinalizar
verticalmente vagas regulamentadas para uso exclusivo de táxis, como pode ser
visualizado na Figura 249.
Figura 249 – Sinalização vertical para vaga exclusiva de táxi comum

Fonte: CET (2012).
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Também se deve atender aos requisitos de sinalização horizontal tanto para
delimitar a vaga, quanto para caracterizá-la. A Figura 250 demonstra o esquema para
implantação de uma vaga paralela ao meio fio, e a legenda necessária para
complementar à identificação da vaga exclusiva.
Figura 250 - Sinalização Horizontal para vaga exclusiva de táxis comuns

Fonte: CET (2012).

No caso de vagas em ângulo, ou seja, não paralelas ao meio fio, são previstas
alterações tanto nas placas de sinalização vertical, quanto na sinalização horizontal,
conforme pode ser visualizado na Figura 251.
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Figura 251 - Exemplo de sinalização vertical e horizontal para vaga exclusiva de táxi comum em ângulo

Fonte: CET (2012).

De maneira análoga, também se deve seguir regras para a sinalização de vagas
para táxis acessíveis, o que é recomendado ao passo em que a cidade de Videira passe
a oferecer estes serviços, adaptando ou ampliando a cobertura das vagas exclusivas
para táxis propostas neste estudo. A Figura 252 mostra a sinalização vertical de
regulamentação prevista no manual da CET, e a Figura 253 apresenta o esquema de
sinalização horizontal.
Figura 252 - Sinalização vertical para vaga exclusiva de táxi acessível

Fonte: CET (2012).
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Figura 253 - Sinalização horizontal para vaga exclusiva de táxi acessível

Fonte: CET (2012).

É necessário relatar que o manual aqui utilizado também apresenta
informações sobre vagas para táxis especiais, rádio táxi, táxi luxo, táxi executivo, entre
outras categorias, porém, foi abordado aqui apenas o tipo de táxi hoje presente no
município de Videira, além do tipo proposto (táxi acessível). Entretanto, recomenda-se
sua consulta integral como forma de verificar todas as diretrizes previstas em relação,
inclusive, de situações especiais de sinalização, materiais utilizados nas demarcações,
alternativas para mais de uma vaga no mesmo local, entre outros detalhes.
Por fim, ratifica-se que esta proposta tem foco na melhoria do atendimento
pelo sistema de táxis do município de Videira, buscando incrementos na participação
deste modo nos deslocamentos realizados na cidade, a partir de medidas pouco
onerosas, mas com potenciais benefícios à circulação viária, aos prestadores do serviço
do ponto de vista operacional e, aos usuários no aspecto social e humano.
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4.6. SISTEMA DE CARGAS E ESTACIONAMENTO
4.6.1. Diretriz 01
Quadro 23 - Propostas do sistema de cargas e estacionamento – Diretriz 01

Revisar as restrições de horários para
carga e descarga no centro, previstas
na Lei municipal nº 2.301/2010.

1.1

AÇÕES

LONGO

DIRETRIZ 1

MÉDIO

Promover a reorganização e
qualificação da circulação do
transporte de cargas no município.

CURTO

SISTEMA DE CARGAS E ESTACIONAMENTO

Realocar as rotas restritas ao
transporte de cargas no município.
Elaborar Plano de Conservação das
rodovias e vias mais carregadas com
transporte de cargas após
reestruturação de sua circulação em
um prazo de 3 anos.

1.2

1.3

AP

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
*Índice de participação modal no Centro.

*Poluição sonora e emissões no entorno
das rotas utilizadas pelo transporte de
cargas.
*ICPF.

*Reestruturar a circulação viária do transporte de
cargas, diminuindo sua circulação nas vias centrais da
cidade.
*Atingir, até 2025, ICPF* entre 4 e 5, na avaliação da
pavimentação das vias mais utilizadas pelo transporte
de cargas

Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.6.1.1. Conceitos gerais da diretriz
ICPF – Índice da Condição do Pavimento Flexível: índice estimado com base na
avaliação visual do pavimento, classificando a superfície do segmento segundo
conceitos específicos previstos em norma (DNIT, 2003).
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4.6.1.2. Detalhamento das ações
AÇÃO 1.1 – REVISAR AS RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS PARA CARGA E DESCARGA NO
CENTRO, PREVISTAS NA LEI Nº 2.301/2010
Em relação à legislação para o transporte de cargas, Videira possui vigente
apenas a Lei nº 2.301, de 4 de março de 2010, que regulamenta os serviços de carga e
descarga dos veículos de médio e grande porte na área central da cidade além de dar
outras providências.
Existem dois tipos de restrição de circulação: a restrição temporal, que limita os
períodos que os veículos de carga podem circular por uma determinada área ou
usufruir da infraestrutura da cidade, e a restrição espacial, que impõe limites de
circulação e entrada de veículos em uma determinada área (MUÑUZURI et al., 2005
apud ABREU, 2015, p.46).
O Artigo 1º da Lei nº 2301/10 (VIDEIRA, 2010) prevê a restrição temporal de
carga e descarga de veículos de médio e grande porte das 9h às 19h15 em alguns
trechos da cidade. As ruas e seus respectivos trechos restritos são destacados no
Quadro 24 e na Figura 254.
Quadro 24 - Vias públicas de Videira que possuem restrição de circulação temporal de carga
VIA/LOGRADOURO

TRECHO

Rua Saul Brandalise

Toda a Extensão

Avenida Dom Pedro II

Toda a Extensão

Rua Pedro Andreazza

Toda a Extensão

Rua Coronel Alberto Schmidt

Entre a Rua Brasil e Rua Saul Brandalise

Rua XV Novembro

Toda a Extensão

Rua Nicolau Cavon

Toda a Extensão

Rua Brasil

Entre a Avenida Dom Pedro II e Rua Coronel Fagundes

Rua Oswaldo Cruz

A partir da Rua Brasil até o final do Hospital Santa Maria

Rua Padre Anchieta

A partir da Rua Saul Brandalise até a Rua Campos Novos

Rua Luiz Ferlin Sênior

Toda a Extensão

Rua Santa Catarina

Toda a Extensão

Rua Sete de Setembro

Toda a Extensão

Rua Duque de Caxias

Toda a Extensão

Rua Bom Sucesso

Toda a Extensão

Rua Bulcão Vianna

Toda a Extensão
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Rua Veneriano Passos

Toda a Extensão

Rua Coronel Fagundes

Até Rua Arlindo Matos

Rua Lauro Müller

Toda a Extensão

Rua Alberto Zoller

Até a Rua Manoel Roque

Rua Benjamim Graziotin

Toda a Extensão

Fonte: Adaptado Lei Nº 2301/10, de 04 De março de 2.010.

Figura 254 - Ruas com restrição temporal prevista na Lei 2.301:2010

Fonte: Elaboração própria.

Em busca da melhoria dos deslocamentos na área do centro de Videira, se
propõe que haja uma revisão na Lei nº 2.301, a qual consiste em aumentar o espaço
temporal de restrição de circulação dos veículos que transportam cargas na cidade que
atualmente se encontra das 9h às 19h15.
Recomenda-se que os serviços de carga e descarga nos trechos previstos pela
lei sejam restringidos das 7h às 19h15, pois o horário de maior fluxo na cidade ocorre
pela manhã, das 7h às 8h, incluindo o atual horário de pico das viagens realizadas pelo
transporte público coletivo, e a janela de restrição prevista atualmente na lei não
abrange estes horários.
Outra medida proposta é que haja um aumento da fiscalização das áreas
restritas para as atividades de carga e descarga de forma a reduzir o índice de
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infrações, conforme elucidado na Ação 1.3 do eixo de Circulação Viária e também
aumentar a sinalização vertical e horizontal das regiões destinadas àquela atividade,
utilizando-se dos conceitos e manuais de sinalização viária, já mencionados na Ação
1.1 do eixo de Circulação Viária.
AÇÃO 1.2 – REALOCAR AS ROTAS RESTRITAS AO TRANSPORTE DE CARGAS NO
MUNICÍPIO
Atualmente, os maiores fluxos de carga da cidade estão concentrados nas ruas
que dão acesso à SC-355 em especial as Ruas Saul Brandalise, XV de Novembro,
Nicolau Cavon, Vitória e Farroupilha e, de modo a atenuar as problemáticas do trânsito
nestas áreas, busca-se realocar as rotas restritas ao transporte de cargas por meio de
medidas apresentadas.
Videira possui as, aqui já conceituadas, restrições temporais em alguns locais
para a circulação de veículos de médio e grande porte conforme já citado. No entanto,
é necessário melhorar a trafegabilidade, reduzir potenciais congestionamentos nas
áreas centrais da cidade, além de fomentar a circulação urbana mais segura.
Para isto, sugere-se restringir espacialmente a circulação de veículos de carga
ao longo de toda a extensão das ruas Padre Anchieta e Victor Meirelles, nas quais,
conforme a Ação 2.4 do eixo de Circulação Viária propõe-se a implantação de zonas 30,
e desta forma, o tráfego de veículos de transportes de carga nesta região
descaracterizaria o conceito pelo fato da região apresentar um caráter urbano local e
de uso institucional como escolas e, consequentemente, crianças circulando. Além
dessas localidades, recomenda-se a restrição espacial de trecho da Avenida Marginal
Sul, contido entre a Rua Luís Argenta e Rua Herman Kolberg, que hoje é rota de desvio
de caminhões que utilizam esta via com forte caráter urbano residencial, sem
infraestrutura condizente com a circulação de veículos de carga de grande porte. As
restrições propostas encontram-se na Figura 255.
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Figura 255 – Restrições temporais e espaciais

Fonte: Elaboração própria.

Além das restrições indicadas, o município deve monitorar outros trechos com
possiblidade de restrição prevista em lei. Locais com caráter estritamente residencial,
com infraestrutura não compatível ao transporte de cargas, caracterizado por alto
fluxo de pedestres e entre outros, devem ser avaliados. Nestes casos, além da
legislação, deve-se utilizar de sinalização adequada e visível, indicando os tipos de
veículos proibidos dentro dos trechos determinados, além de fiscalização ativa como já
citado.
Com estas restrições implementadas, espera-se uma diminuição da saturação
dos veículos nas ruas e consequente aumento do nível de serviço nos horários de pico,
além disto, outro benefício seria na redução da emissão de gases poluentes na
atmosfera (OLIVEIRA, 2015 apud ABREU, 2015, p.46).
Evidentemente, a restrição espacial diminui as opções de circulação de veículos
de carga em uma região, porém, algumas opções devem ser consideradas de maneira
a não prejudicar este sistema de transporte de modo geral.
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Primeiramente, de forma a escoar rapidamente as cargas e otimizar os
deslocamentos, deve-se considerar a proposta referente à Ação 3.6 do eixo de
Circulação Viária, que prevê a possível implantação do Contorno Viário Norte (Figura
141), o qual poderia ser utilizado pelos veículos de carga para sua circulação e acessos.
Esta ação permitiria descongestionar a área central de Videira, além de possibilitar um
rápido acesso aos veículos para atingirem a região norte e oeste da cidade, e conciliar
com a proposta de restrição espacial nas ruas recomendadas.
Outra medida interessante que pode ser considerada vai de encontro aos
Centros de Distribuição Urbana (CDUs) que se tratam de instalações logísticas nas
quais as empresas entregam seus produtos e, a partir dali, é feita a distribuição dos
produtos aos clientes finais, podendo ser varejistas ou residências (Figura 256). Este
centro é utilizado para melhorar o tráfego de regiões, otimizar os deslocamentos de
cargas e reduzir o gasto de energia a partir da modificação da infraestrutura física
usada pelo transporte urbano de cargas. Para a realização das entregas, os CDUs
contam com o auxílio de veículos menores, adequados às condições urbanas.
Figura 256 – Conceito de Centro de Distribuição Urbana

Fonte: QUAK (2008) apud ABREU (2015).

O CDU deve estar geograficamente localizado em áreas perimetrais do
município e, quando possível, próximo às áreas ao qual pretende servir. Sugere-se que
o centro de distribuição seja implantado próximo aos polos geradores para evitar ao
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máximo o deslocamento dos veículos de carga a fim de, principalmente, diminuir a
emissão de gases poluentes.
Outra vantagem é que os CDUs podem operar 24 horas por dia por todos os
dias da semana, e isto facilita e permite as operações nos momentos em que os
veículos de entrega de grande porte são restringidos em algum período ou região.
(ALLEN; THORNE; BROWNE, 2007 apud CARVALHO; VIEIRA; RIBEIRO, 2016, p.5).
Para o sucesso de um CDU, é necessário que algumas medidas sejam aplicadas
e investidas, tais como: um projeto bem estruturado tecnológica e logisticamente; um
bom diálogo entre os operadores de transportes; desempenho adequado dos veículos
encarregados de entregas; apoio financeiro das autoridades públicas; e uma boa
administração destes recursos (VERLINDE; MACHARIS; WITLOX, 2012 apud CARVALHO;
VIEIRA; RIBEIRO, 2016, p.8).
Desta forma recomenda-se ao município de Videira que verifique, conforme as
diretrizes apresentadas e em acordo com as normas vigentes e Plano Diretor, a
viabilidade de implantação de um CDU de forma que a implantação deste centro possa
contribuir, simultaneamente, com o sistema de transportes de cargas e a circulação
viária em Videira.
AÇÃO 1.3 – ELABORAR PLANO DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS E VIAS MAIS
CARREGADAS COM TRANSPORTE DE CARGAS APÓS REESTRUTURAÇÃO DE SUA
CIRCULAÇÃO EM UM PRAZO DE 3 ANOS
Dos 107.161 Km das rodovias brasileiras federais e estaduais avaliadas na
pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) em 2018, cerca de 57%
possuem algum tipo de deficiência. Em Santa Catarina, aproximadamente 60% das
rodovias apresentam problemas no estado de conservação geral (Figura 257).
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Figura 257 - Estado geral de conservação das rodovias federais e estaduais do estado de Santa
Catarina

Fonte: CNT (2018).

Na Figura 258 pode-se observar um exemplo de um pavimento em ótimo
estado de conservação com o revestimento intacto e em boas condições. Por outro
lado, a Figura 259 esboça um pavimento em péssimas condições de estado de
conservação, apresentando trincas em malha e alguns buracos.
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Figura 258 - Pavimento em boas condições na cidade de Nioaque - MS

Fonte: CNT (2018).

Figura 259 - Pavimento em más condições

Fonte: CNT (2018).
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A deterioração de um pavimento muitas vezes está associada à combinação da
solicitação do tráfego de veículos com excesso de carga com os efeitos ambientais,
como a temperatura. A decorrência destas deficiências gera um aumento do custo da
prestação de serviços de transporte de carga, aumento do custo de manutenção dos
veículos e consumo de combustível, redução da competitividade dos produtos
brasileiros e aumento dos custos para a população (CNT 2018).
Deve-se ter um adequado planejamento das atividades de manutenção e
reabilitação do pavimento, e segundo a CNT (2018), a ausência de investimentos na
manutenção e na conservação das rodovias contribui cada vez mais para a depreciação
da malha rodoviária. O Manual de Conservação Rodoviária (DNIT, 2005b) estabelece
diretrizes para a conservação de uma rodovia, citando as principais atividades e
programas essenciais que devem ser executados para a manutenção e conservação da
rodovia.
A superfície de rolamento de uma rodovia deve apresentar um bom
desempenho funcional, ou seja, um pavimento capaz de “fornecer uma superfície com
serventia adequada em termos de qualidade de rolamento” (DNIT, 2015). Conforme
Páez (2015), um bom sistema de gerenciamento de pavimento, com o uso de boas
ferramentas de administração, pode minimizar os custos de manutenção se as
intervenções na rodovia forem feitas no tempo correto, com o uso de materiais, mão
de obra e técnicas adequadas.
No Manual de Conservação do DNIT são destacados dois tipos de avaliação dos
defeitos de um pavimento: Avaliação Subjetiva da Superfície de Pavimentos e a
Avaliação Objetiva da Superfície de Pavimentos Flexíveis e Semirrígidos. A avaliação
subjetiva da superfície de rolamento avalia o conforto da trafegabilidade em um
trecho com a identificação visual de defeitos.
Para a análise e quantificação dos defeitos superficiais do pavimento pode-se
embasar em algumas normas elaboradas pelo DNIT, como a DNIT 006/2003 PRO Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos; DNIT 007/2003
PRO - Levantamento da condição de superfície de segmento testemunha de rodovia de
pavimentos flexíveis ou semi-rígidos para gerência de pavimento em nível rede; e DNIT
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008/2003 PRO - Levantamento visual contínuo para avaliação da superfície de
pavimentos flexíveis e semi-rígidos.
Existe uma gama de parâmetros para caracterizar a avaliação funcional de um
pavimento, tal caracterização é feita por meio de índices. O Quadro 25 contém os
principais índices utilizados na avaliação do pavimento e associado a cada índice há
suas respectivas faixas de valores e conceitos de avaliação.
Quadro 25 - Índice e Condições de Superfície de Pavimentos Flexíveis
IRREGULARIDADE
ICPF

IGG

TR

CONCEITO

1 - 1,9

0 -20

0 -2

Excelente

25 - 35

1,9 - 2,7

20 - 40

2-5

Bom

3-2

35 - 45

2,7 - 3,5

40 - 80

5 - 10

Regular

2-1

45 - 60

3,5 - 4,6

80 - 150

10 - 25

Ruim

1-0

> 60

> 4,6

> 150

> 25

Péssimo

QI (CONT./KM)

IRI (M/KM)

5-4

13 -25

4-3

Fonte: DNIT (2005).

Onde:
ICPF = Índice de Condição de Pavimentos Flexíveis;
QI = Quociente de Irregularidade;
IR = Índice Internacional de Irregularidade;
IGG = Índice de Gravidade Global;
TR = Trincamento (% de FC-2 + FC-3).
Um pavimento flexível de boa qualidade deve apresentar o conceito de
avaliação do pavimento como excelente ou bom. Para isto estes índices devem possuir
valores dentro das respectivas faixas de conceituação.
Segundo Páez (2015) “não existe uma fórmula mecânica ou empírica definitiva
para o cálculo de um índice de qualidade do pavimento” e estes cálculos podem ser
encontrados em diversas bibliografias, tais como nas normas do DNIT citadas
anteriormente.
Um índice que muito diz sobre a condição do pavimento é o Índice da Condição
do Pavimento Flexível que é estimado com base na avaliação visual do pavimento
(DNIT, 2003), cujos conceitos se apresentam no Quadro 26.
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Quadro 26 - Conceitos do ICPF
CONCEITO

DESCRIÇÃO

ICPF

Ótimo

Necessita apenas de conservação rotineira

5-4

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Aplicação de lama asfáltica - desgaste
Superficial, trincas não muito severas em áreas não muito
extensas
Correção de pontos localizados ou
Recapeamento - pavimento trincado, com “panelas” e
remendos pouco frequentes e com irregularidade
longitudinal ou transversal
Recapeamento com correções prévias - defeitos
generalizados com correções prévias em áreas localizadas Remendos superficiais ou profundos.
Reconstrução - defeitos generalizados com correções prévias
em toda a extensão. Degradação do revestimento e das
demais camadas - infiltração de água e descompactação da
base
Fonte: DNIT (2003).

4-3

3-2

2-1

1-0

Apresentada a importância de uma boa manutenção e conservação dos
pavimentos flexíveis ao longo do tempo sugere-se então que Videira elabore um Plano
de Conservação com foco, principalmente, nas rodovias e vias que recebem maiores
fluxos de transporte de cargas da cidade, com base nos índices e parâmetros presentes
nas normas do DNIT aqui evidenciadas. Sugere-se também que o Plano de
Conservação seja elaborado em um curto prazo, e que até o ano de 2021 este esteja
finalizado para posterior aplicação das medidas de intervenção. Deste modo, espera-se
que até o ano de 2025 (médio prazo) grande parte das rodovias sob o gerenciamento
de Videira apresente um bom estado de conservação geral.
Deve-se ressaltar que a conservação de vias deve ser considerada em toda a
cidade, utilizando-se dos conceitos e manuais aqui elencados. Recomenda-se, por fim,
que as medidas corretivas de manutenção e conservação da rodovia sejam aplicadas
primeiramente às vias que apresentam os piores índices de superfície.
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4.6.2. Diretriz 02
Quadro 27 - Propostas do sistema de cargas e estacionamento – Diretriz 02

LONGO

Restabelecer e, quando aplicável,
ampliar o estacionamento rotativo,
buscando viabilizar a alocação dos
AP
recursos arrecadados para o sistema
de mobilidade urbana.
Criar bolsões de estacionamento de
automóveis em áreas de integração
com o sistema de ciclovias e eixos de
transporte público coletivo.
Prever na legislação municipal a
construção de um número máximo de
vagas de estacionamento por
empreendimento.

2.1

AÇÕES

MÉDIO

Reestruturação do sistema de
estacionamento do município.

DIRETRIZ 2

CURTO

SISTEMA DE CARGAS E ESTACIONAMENTO

2.2

2.3

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
* Índice de ocupação das vagas de
*Reimplantação do sistema de estacionamento
estacionamento na região central (Nível de rotativo até 2021.
Serviço).
*Aplicar metodologia de avaliação dos níveis de
serviço de estacionamentos a cada 2 anos.
*Taxa de utilização dos bolsões de
*Manter a proporção média de ocupação atual das
estacionamentos propostos.
vagas do sistema.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.6.2.1. Conceitos gerais da diretriz
Estacionamento rotativo – medida de racionalização do uso da via, que coíbe os
estacionamentos de longa duração e promove a constante troca dos veículos nas vagas
(ELIAS, 2001).
Bolsões de estacionamento – áreas destinadas ao estacionamento de veículos
para posterior integração com o transporte público ou utilização de modos ativos. O
objetivo deste sistema é evitar que as pessoas utilizem o carro para chegar até as áreas
centrais da cidade (MARQUES, 2017).
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4.6.2.2. Detalhamento das ações
AÇÃO 2.1 – RESTABELECER O ESTACIONAMENTO ROTATIVO, BUSCANDO VIABILIZAR
A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS PARA O SISTEMA DE MOBILIDADE
URBANA
De acordo com Elias (2001), vias com grande fluxo de veículos, poucas vagas de
estacionamento e baixa rotatividade em vagas causam diversos problemas ao trânsito.
Além disso, o estacionamento realizado de maneira não adequada gera perigos e
incômodos. O autor cita também que um sistema eficiente de mapeamento com
informações aos usuários sobre vagas não utilizadas, pode trazer benefícios ao sistema
de estacionamentos a partir da possibilidade de uso de vagas por diversos carros em
uma mesma hora, levando a um melhor aproveitamento.
O controle de estacionamentos interfere diretamente sobre aspectos
relacionados à forma urbana, mobilidade, acessibilidade, circulação viária, poluição
ambiental, entre outros, sendo importante que a gestão municipal tenha controle de
alguns aspectos como o aumento da rotatividade de vagas, o desincentivo ao uso de
automóveis particulares, determinação de cobrança de estacionamento em áreas
específicas da cidade, entre outros. Além disto, a criação de dispositivos de controle
que incentivem a rotatividade de vagas em vias urbanas públicas aumenta a eficiência
do uso do espaço destinado a estacionamentos (LOGIT, 2014).
De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Políticas de Transporte e
Desenvolvimento (ITDP) para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
políticas de estacionamento destacam-se entre os instrumentos que tem como
objetivo causar impactos substanciais na demanda de mobilidade, visto que, inclusive,
possuem custos baixos ou nulos de implementação (BID, 2013). Entretanto, de uma
maneira geral, tem se observado que tanto estacionamentos nas vias, quanto fora
delas, têm sido prejudicados por políticas muito passivas quanto à sua
regulamentação, fiscalização e utilização como dispositivo para a redução de
congestionamentos (BID, 2013).
Deve-se ressaltar, também, que um dos grandes desafios às políticas de
estacionamento na América Latina está ligado à oferta excessiva de vagas. Segundo o
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BID (2013), várias cidades latino-americanas estudadas propuseram o aumento da
oferta de estacionamentos, o que é considerado um erro pelo estudo, que considera
como boa gestão de mobilidade a redução da necessidade de mais infraestrutura para
atender à demanda, citando casos de cidades que já propuseram o aumento de oferta
de estacionamentos a partir, principalmente, da construção de infraestrutura que
permitisse a alocação de vagas tanto na superfície quanto em instalações
subterrâneas.
Além disto, outro fator importante deve ser considerado no tocante aos valores
praticados entre sistemas, destacando-se os preços do estacionamento rotativo e do
transporte público coletivo. Segundo o BID (2013), algumas cidades têm como política
a definição de preços máximos de estacionamentos, o que se torna um obstáculo para
se alcançar uma política mais abrangente em relação ao gerenciamento da demanda.
Na América Latina, em algumas cidades, o preço do transporte público coletivo é bem
acima, ou muito próximo dos valores praticados para se estacionar, gerando maior
incentivo ao uso do automóvel particular e, consequentemente, desestimula a
utilização do transporte de massa, o que representa tendências contrárias às de
algumas cidades europeias como Londres, Amsterdã, Estocolmo e Berlim, e mesmo na
América Latina como Buenos Aires, Medellín, Cidade do México e Guadalajara, que
apresentam diferenças substanciais entre estas tarifas (Figura 260).
Além do exposto, esta proposta também toca em um aspecto interessante do
ponto de vista da gestão dos recursos obtidos no estacionamento rotativo: a alocação
de recursos arrecadados para sistemas de mobilidade, prática conhecida como
subsídio cruzado. Em países como a Colômbia, por exemplo, existe uma sobretaxa
sobre a gasolina, que é utilizada para possibilitar a realização de investimentos em
projetos para transportes de massa. Em relação aos estacionamentos, um exemplo
está na Cidade do México na qual, segundo a NTU (2017), parte dos recursos
arrecadados no sistema em algumas regiões é reinvestida em políticas públicas de
mobilidade urbana e planejamento, o que corrobora com a afirmação de que “a
receita do estacionamento tem que servir de subsídio cruzado para investimento em
outras infraestruturas de transporte” (LINKE, 2017).
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Figura 260 - Preço médio de estacionamentos versus preço médio de passagens de ônibus (América
Latina x Europa)

Fonte: BID (2013).

O parágrafo 5º do Art. 9º da Política Nacional de Mobilidade Urbana, prevê em
relação ao serviço de transporte público que “caso o poder público opte pela adoção
de subsídio tarifário, o déficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias,
receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e
intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de
transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante”, e no
parágrafo 6º do mesmo artigo enuncia-se: “Na ocorrência de superávit tarifário
proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a
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receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade Urbana”. Neste
contexto, fica clara a possibilidade de aplicação de recursos de outros sistemas
relacionados à mobilidade, como o estacionamento rotativo, em outros, como o
transporte público coletivo, exemplo que se aproxima bastante das possibilidades
atuais em Videira, não se descartando, naturalmente, a aplicação a outros sistemas
como a rede cicloviária ou de caminhabilidade.
Em relação à ampliação do estacionamento rotativo, este assunto refere-se ao
aumento da cobertura do sistema, como forma de estimular uma maior rotatividade
de vagas em regiões nas quais o uso do carro já se encontra com alto nível de
saturação. Assim, se propõe que a metodologia de avaliação de níveis de serviço em
estacionamentos, apresentada no diagnóstico deste Plano, seja aplicada novamente a
cada pelo menos 2 anos no município, em especial em regiões sem cobertura do
sistema de rotativo, buscando identificar áreas onde a ocupação de vagas teve
incrementos significativos, propondo para locais com nível de serviço E, a cobrança de
estacionamento por meio do sistema. Atualmente, conforme o diagnóstico citado, já
se recomenda a expansão do sistema de estacionamento rotativo para a Avenida
Manoel Roque, cujo nível de serviço foi identificado como “E”, ou seja, com uma
ocupação média entre 80,1 e 100% de sua capacidade.
Desta forma, incentiva-se que o estacionamento rotativo em Videira seja o
mais brevemente possível restabelecido com regras claras, serviço de cobrança ágil e
seguro, fiscalização qualificada e eficiente, preços compatíveis com políticas de
desestímulo ao uso do carro e incentivo ao uso do transporte público coletivo, além de
estudar a viabilidade de realizar investimentos na mobilidade urbana a partir das
receitas obtidas neste sistema e ampliar sua cobertura para locais de alta demanda por
estacionamentos.
AÇÃO 2.2 – CRIAR BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS EM ÁREAS DE
INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE CICLOVIAS E EIXOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO
“Na integração dos sistemas de transporte, as pessoas que utilizam o carro para
chegar até áreas centrais da cidade podem se beneficiar diretamente de um
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planejamento que integre o uso do automóvel e do transporte público” (MARQUES,
2017). Neste contexto, os bolsões de estacionamento são instrumentos que
contribuem substancialmente para facilitar a integração entre sistemas de transporte
distintos a partir de um conceito determinado “park and ride”.
Park and ride é definido como estacionamentos para automóveis nas periferias
dos centros urbanos procurando interligar a oferta de estacionamentos com a rede
pública de transporte, de forma a possibilitar que o motorista estacione fora dos
centros. Assim, mitigam-se os congestionamentos nessas regiões que, além de
possuírem maior fluxo de pessoas, também são as localidades que estão melhores
providas pela rede de transporte público e cicloviário, o que potencializa a viabilidade
da mudança entre os modais. Em grandes cidades, com diversos terminais de
integração do transporte público coletivo, é comum que bolsões de estacionamento
sejam idealizados próximos a esses terminais. Entretanto, como em Videira,
atualmente, existe apenas um terminal, foram estudados locais com potencial de park
and ride em pontos que coincidam com rotas do transporte público coletivo e da rede
cicloviária.
Também é preciso citar, a respeito dos bolsões de estacionamento, que alguns
cuidados devem ser tomados. Estacionamentos na área central das cidades ou em
bairros com alto índice de atração de viagens tendem a serem apenas destinos finais.
Assim, pode-se criar um efeito contrário a partir do aumento da oferta de
estacionamentos e comodidade do uso do automóvel particular, podendo causar
quedas de demanda no transporte coletivo, além de aumentar congestionamentos e
poluição.
No caso de criação de locais especificamente destinados ao estacionamento de
veículos, deve-se, invariavelmente, realizar uma análise acerca da oferta atual,
principalmente, nas vias no entorno destes locais, buscando-se sempre o equilíbrio no
número de vagas. Ou seja, para vagas criadas fora da via, devem ser retiradas
igualmente ou em maior número as vagas ofertadas na via, como forma de
balanceamento, visto que, como já citado, o aumento da oferta de estacionamentos
tende a incrementar a atratividade de viagens realizadas por veículos privados
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individuais, o que vai contra a mobilidade urbana sustentável. Estas informações vão
de encontro às ações 2.1 (Circulação Viária – item 4.1.2.1) e 1.3 (Gestão da Mobilidade
– item 4.7.1.1).
Desta forma, procurou-se apontar, no mapa da Figura 261, terrenos na cidade
que, por sua característica periférica, atrelado a uma proximidade com a rede de
transporte público e cicloviária, tornam-se locais potenciais para a implantação do
park and ride. É importante salientar que todos os locais apontados possuem
passagem da rede cicloviária, além de, pelo menos uma rota de transporte coletivo, e
um deles ser situado muito próximo do novo Terminal Urbano. Apresentam-se
também, da Figura 262 à Figura 265, imagens com os locais indicados.
Figura 261 - Locais potenciais para implantação de bolsões de estacionamento (park and ride)

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 262 - Local potencial para bolsão de estacionamentos - Rua João Zardo

Fonte: Adaptado de Google Earth (2012).

Figura 263 - Local potencial para bolsão de estacionamentos - Avenida Dom Pedro II

Fonte: Adaptado de Google Earth (2017).

Figura 264 - Local potencial para bolsão de estacionamentos – Rua Saul Brandalise

Fonte: Adaptado de Google Earth (2012).
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Figura 265 - Local potencial para bolsão de estacionamentos – Rua Severino José Pasqual

Fonte: Adaptado de Google Earth (2011).

Importante atentar-se que na Figura 264, o local indicado coincide com o ponto
4 da Figura 182 no detalhamento da ação 1.5 do eixo referente ao sistema de
circulação de pessoas em bicicletas no item 4.3.1.2, entretanto, é possível a
implantação tanto do ponto de apoio ao ciclista, quanto do bolsão de estacionamento.
Esta proposta, ainda, deve ser analisada em conjunto com a ação 2.1 do eixo de
circulação viária, apresentada no item 4.1.2.1, visto que se pretende aqui, inclusive,
compensar a retirada de vagas lá proposta, com estacionamentos nos arredores da
região central, buscando manter os níveis de ocupação atuais, sem apenas transferir
vagas nas vias para locais fora delas em locais onde a circulação viária já se encontra
com níveis de saturação maiores, conforme já citado.
Diante do exposto, acredita-se que, em conjunto com outras ações propostas
neste Plano de Mobilidade, a cidade caminhará para uma mobilidade mais sustentável,
a partir da integração entre modais distintos, maior uso de modos ativos e transporte
público coletivo e, consequentemente, uma divisão modal mais equilibrada com
decréscimos da participação do uso de veículos individuais particulares.
AÇÃO 2.3 – PREVER NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO DE UM NÚMERO
MÁXIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO POR EMPREENDIMENTO
Estudos recentes indicam uma série de estratégias para a gestão eficiente de
sistemas de estacionamento, como a redução e controle da oferta, e implantação ou
restabelecimento de estacionamento rotativo, como já citado. Contudo, julgou-se
necessário detalhar uma ação importante relacionada ao número de vagas para
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estacionamento em empreendimento, mas, inicialmente, apresenta-se um contexto
histórico a respeito desta questão.
Historicamente, a partir do aumento massivo do uso do automóvel nas cidades
em todo o mundo, as vias passaram a ser cada vez mais ocupadas por carros
estacionados e o crescimento desta demanda levou à transformação de espaços
públicos, antes voltados aos pedestres, como calçadas e praças, em locais destinados
ao estacionamento de veículos (ITDP, 2017). Com o avanço desta tendência e o
aumento no número de veículos, o que se estabeleceu foi a constante procura de
vagas por estacionamento, elevando o tempo perdido no trânsito, e levando a um caos
urbano. Diante disto, na tentativa de mudança deste quadro, foram instituídas
políticas de exigência de número mínimo de vagas para estacionamento em
edificações, dependendo de seu tipo de uso (ITDP, 2017). O estudo do IDTP aponta
que, em consequência destas práticas descritas, o custo das construções dos imóveis
foi elevado, devido a maior robustez e custo da infraestrutura de estacionamentos.
A partir disto, este tipo de exigência legal revelou-se um paliativo, o qual
mascarou o problema de atendimento à demanda, gerando consequências maiores.
De acordo com o ITDP (2017), ao ceder espaço interno, fora das vias, para os carros, as
cidades continuaram a favorecer a comodidade do uso do automóvel nas viagens
diárias, resultando, por fim, no surgimento de edificações com vários pavimentos
dedicados ás vagas de garagem e mesmo os edifícios-garagem, localizados,
principalmente, em áreas centrais, em geral bem atendidas pelos sistemas de
transporte público.
De acordo com Kodransky e Hermann (2011), é necessário definir tetos
máximos de estacionamento tanto em antigos, quanto em novos empreendimentos.
Segundos os autores, devem-se determinar requisitos máximos em termos da
quantidade de vagas por residência, prédio ou outra unidade habitacional e,
infelizmente, muitas localidades tem como prática estabelecer requisitos mínimos, o
que não se recomenda.
Diante deste contexto, fica evidente que a oferta excessiva, na via ou fora dela,
em empreendimentos comerciais ou residenciais, implica em consequências
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desastrosas à circulação viária, constituindo-se em um incentivo perverso à utilização
cada vez mais acentuada do uso do automóvel, indo na contramão dos princípios de
mobilidade urbana sustentável.
No entanto, no Brasil e no mundo, algumas práticas vêm sendo adotadas para
reverter este quadro instituído no passado. De acordo com Kodransky e Hermann
(2011), alguns exemplos podem ser citados:
Na cidade de Paris, o número mínimo de vagas foi abolido;
Em algumas cidades holandesas foram considerados, a partir de 1989, três
tipos de zoneamento (A, B e C), no qual o primeiro trata-se de áreas com
excelentes acessos ao transporte público e maus acessos aos automóveis, B é
definido por bons acessos tanto para o transporte público quanto para carros
e, finalmente, C é constituído de áreas com bons acessos para carros, mas
pouco acesso para o transporte público. Desta forma, novos empreendimentos
na zona A só poderiam construir alguns espaços para estacionamento, na zona
B uma quantidade moderada dentro de um intervalo específico e, na zona C,
se poderiam construir mais vagas, mas também até um limite especificado e;
Antuérpia e Zurique também reduziram os máximos e mínimos de
estacionamento em locais próximos aos serviços de transporte público.

Algumas cidades também apresentam soluções relevantes, citadas pelo ITDP
(2017), em seu relatório “Políticas de estacionamento em edificações na cidade do Rio
de Janeiro: análise dos efeitos da legislação no desenvolvimento urbano”, como São
Paulo, Buffalo, Portland e Londres. Cada um destes casos pode ser verificado
detalhadamente no relatório da cidade, mas o principal aspecto, comum entre estas 4
localidades, trata-se da remoção de requisitos mínimos de vagas de estacionamento,
em toda a cidade, ou em algumas regiões como por exemplo, aquelas mais bem
atendidas pelo transporte público, estabelecendo, ainda, em alguns casos um número
máximo de vagas, dependendo da localização e áreas construídas.
Atualmente, a Lei Complementar nº 115, de 14 de dezembro de 2011 (VIDEIRA,
2011), estabelece, em seu Art. 174, um quadro que deve ser observado para “o
atendimento do número mínimo de vagas de garagem ou estacionamento, de acordo
com os tipos de edificações”, apresentando uma divisão em usos residenciais e outros,
como locais para prestação de serviços, lojas de departamentos, mercados, etc.
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Desta forma, esta proposta visa incentivar a gestão municipal em rever sua
legislação, estudando a possível remoção de números mínimos de vagas de
estacionamento em edificações, além de instituir um número máximo de vagas de
estacionamento, principalmente em áreas centrais e próximos aos principais
corredores de transporte público. Com essas ações, esperam-se melhorias em relação
à circulação viária, aumento da demanda no transporte público e, especialmente,
atingir uma mobilidade mais sustentável.
4.7. GESTÃO DA MOBILIDADE
4.7.1. Diretriz 01
Quadro 28 - Propostas para a gestão de mobilidade – Diretriz 01

AÇÕES

Elaboração de apps ou sites com informação
ao usuário em tempo real sobre os ônibus e
com as melhores rotas a pé e de bicicleta,
indicando infraestrutura propícia e pontos de
interesse, de acordo com o trajeto desejado.
Promover políticas de incentivo à iniciativa
privada quanto à utilização de modos ativos
pelos funcionários.
Revisar as novas licenças de construção de
forma a minimizar o impacto de novos
empreendimentos na mobilidade urbana
(número de vagas por estabelecimento,
construção de grandes polos geradores de
tráfego em áreas indevidas, etc.) exigindo
Estudo de Impacto de Vizinhança, Estudo de
Impacto Ambiental, etc.
Criação de um órgão de gestão da mobilidade
no município, possibilitando a atuação
exclusiva de técnicos na avaliação e
desenvolvimento contínuos da mobilidade
urbana no município.

1.1

1.2

1.3

1.4

LONGO

Estabelecimento de políticas e a utilização de
tecnologias em prol da mobilidade urbana.

MÉDIO

DIRETRIZ 1

CURTO

GESTÃO DA MOBILIDADE

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
* Efetivação de funcionários, e criação de
departamentos e gerências específicas.

*Desenvolver, até dezembro de 2021, plataforma de
assistência personalizada à mobilidade.

* Implantação de base de dados
georreferenciada.

*Até 2025, garantir que seja instituída infraestrutura
mínima para ciclistas em 100% das grandes indústrias
do município, incluindo vestiários adequados e locais
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seguros para a guarda de bicicletas.
*Implementação dos parâmetros do Estudo de
Impacto de Vizinhança – EIV e do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA para aprovação de projetos de grande
impacto no Município.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.7.1.1. Detalhamento das ações
AÇÃO 1.1 - ELABORAÇÃO DE APPS OU SITES COM INFORMAÇÃO AO USUÁRIO EM
TEMPO REAL SOBRE OS ÔNIBUS E COM AS MELHORES ROTAS A PÉ E DE BICICLETA,
INDICANDO INFRAESTRUTURA PROPÍCIA E PONTOS DE INTERESSE, DE ACORDO COM
O TRAJETO DESEJADO.
Aplicativos e sites oferecem a oportunidade aos usuários do acesso a
informações em tempo real, promovendo a facilidade, a redução de custos e a
otimização de tempo, melhorando a mobilidade urbana.
A proposta desta ação visa, além de criar um site apresentando todas as
informações de rotas e itinerários em tempo real do transporte público em circulação,
também à criação de um aplicativo que apresente esses mesmos benefícios.
Hoje existem alguns aplicativos que podem ser utilizados como parâmetros
para a implementação de um próprio para o município de Videira. Alguns exemplos
serão apresentados a seguir.
O Moovit (Figura 266 e Figura 267) é um aplicativo mundial e gratuito de
mobilidade urbana, que apresenta informações com foco no transporte público e
navegação. Neste aplicativo, os usuários podem acessar um mapa em tempo real e
verificar as paradas e as estações próximas, como também planejar viagens por
diferentes modos de transporte. Outro suporte que ele apresenta são os caminhos
possíveis a serem realizados a pé.
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Figura 266 - Site da Moovit

Fonte: Moovit (2018).

Figura 267 - Aplicativo da Moovit

Fonte: Agora é simples (2018).

Outro aplicativo parecido com o Moovit é o Citymapper (Figura 268 e Figura
269), no entanto, este apresenta um diferencial ao apresentar as rotas de pedestres,
de bicicletas e de pontos de alugueis de bicicleta.
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Figura 268 - Site do Citymapper

Fonte: Citymapper (2018).

Figura 269 - Aplicativo do Citymapper

Fonte: Onedio (2018).
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Desta forma, sugere-se que a partir de sites e aplicativos já consagrados no
auxílio à mobilidade urbana, o município de Videira se utilize deste tipo de tecnologia,
garantindo informações relevantes a moradores e turistas.
AÇÃO 1.3 - REVISAR AS NOVAS LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA A MINIMIZAR
O IMPACTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS NA MOBILIDADE URBANA (NÚMERO DE
VAGAS POR ESTABELECIMENTO, CONSTRUÇÃO DE GRANDES PÓLOS GERADORES DE
TRÁFEGO EM ÁREAS INDEVIDAS, ETC), EXIGINDO ESTUDO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA – EIV, ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA, ETC
Esta ação visa apresentar e mostrar o detalhamento dos possíveis estudos
prévios de licenciamento para a minimização do impacto de novos empreendimentos.
A norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (1997)
regulamenta o licenciamento ambiental especificando o tipo de empreendimento e as
atividades sujeitas a ele e obriga aos órgãos ambientais a definir critérios para o
licenciamento com base no Estudo de Impacto Ambiental – EIA.
O Art. 6º, da Resolução CONAMA nº 001 de 1986, que trata dos
estabelecimentos do processo de licenciamento ambiental, apresenta que para o
desenvolvimento de um estudo de impacto ambiental, será preciso, no mínimo, das
seguintes atividades técnicas:
I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o
regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses
recursos.
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II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas,
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e
a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição
dos ônus e benefícios sociais.
III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas
os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos,
avaliando a eficiência de cada uma delas.
lV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos
impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem
considerados (RESOLUÇÃO CONAMA nº 001/1986).

Segundo Machado (2015) o conteúdo para a elaboração de um Estudo de
Impacto Ambiental deve conter:
1. Uma área de Influência do projeto – o artigo 5º, III da resolução 001/86 do
Conama, estabelece a importância da definição dos limites da área
geográfica que podem ser afetadas direta ou indiretamente por impactos;
2. Planos e programas governamentais (Zoneamento ambiental) - O artigo 5º,
IV, verificar e considerar os planos e programas governamentais, nos quais
apresentam orientações para a área de influência definida;
3. Alternativas – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de
localização do projeto, artigo 5º, I;
4. Leitura da realidade do local – diagnóstico ambiental do local, com análise
dos meios físico, biológico e socioeconômico (artigo 6º);
5. Identificação e avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) do Projeto: o inciso
II do artigo 5º apresenta a necessidade de identificação e avaliação
sistemática dos impactos ambientais gerados nas fases de implantação e
intervenção da atividade. Além disso, é necessário analisar os impactos
ambientais do projeto por meio da “identificação, previsão da magnitude e
interpretação da importância dos prováveis impactos positivos e negativos,
diretos ou indiretos, imediatos ou a médio e longo prazos, temporários e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
sinergéticas” (CONAMA, 1997);
6. Medidas mitigatórias – o artigo 6º, inciso III, apresenta a “definição das
medidas mitigatórias dos impactos negativos, entre elas os equipamentos
de controle e os sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência
de cada uma delas”, com o objetivo de tentar evitar o impacto negativo das
intervenções (CONAMA, 1997);
7. Impactos Desfavoráveis e Previsão de Orçamento: O Decreto Federal
95.733/1988 prevê que “a identificação dos efeitos negativos de natureza
ambiental, cultural ou social, os órgãos ou entidades federais incluirão, no
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orçamento de cada projeto ou obra, dotações correspondentes, no mínimo,
a 1% do mesmo orçamento destinados à prevenção ou à correção desses
efeitos”;
8. Medidas compensatórias: seria a compensação do dano provável, em
forma de indenização, e;
9. Distribuição dos Ônus e Benefícios Sociais do Projeto: identificação dos
diversos impactos positivos e negativos que o empreendimento trará para
os diversos segmentos sociais.

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, apresentando as
definições de alguns instrumentos de democratização da gestão urbana, no qual um
deles define o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, permitindo ao município a
definição dos empreendimentos e as atividades sujeitas à elaboração do estudo prévio
de impacto de vizinhança para obter as licenças e autorizações de construção,
ampliação ou funcionamento. O Art. 36 apresenta a obrigação dos municípios
definirem os empreendimentos e atividades privadas ou públicas que dependerão do
EIV para a obtenção de licenças e autorizações de construção. O estudo visa
contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade em
relação à qualidade de vida da população e sua vizinhança. O EIV, segundo o Estatuto
da Cidade, precisa ser executado com a contemplação dos efeitos positivos e negativos
do futuro empreendimento quanto à qualidade de vida da população da área e do
entorno, incluindo, no mínimo, as análises de:
Adensamento populacional;
Equipamentos urbanos e comunitários;
Uso e ocupação do solo;
Valorização imobiliária;
Geração de tráfego e demanda por transporte público;
Ventilação e iluminação;
Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

O EIV não substitui o EIA, que também deve ser elaborado caso haja a
necessidade, e é destinado a prevenção de impactos sobre os meios físicos, biótico e
socioeconômico.
O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9503/1997, apresenta em seu Art. 93
uma exigência de que “nenhum projeto de edificação que possa se transformar em
polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou
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entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para
estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas”.
O Manual de Procedimentos para o tratamento de Polos Geradores de Tráfego
– PGT do DENATRAN (2001), estabelece que os licenciamentos de PGVs podem
decorrer como base tanto das resoluções do CONAMA quanto das legislações urbanas
de zoneamento, uso do solo e edificações.
AÇÃO 1.4 - CRIAÇÃO DE UM ÓRGÃO DE GESTÃO DA MOBILIDADE NO MUNICÍPIO,
POSSIBILITANDO A ATUAÇÃO EXCLUSIVA DE TÉCNICOS NA AVALIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO CONTÍNUOS DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO
A ação propõe a criação de um órgão específico para o planejamento e a gestão
da mobilidade urbana em Videira. A Política Nacional da Mobilidade Urbana apresenta
algumas diretrizes para a implementação deste órgão:
I.
II.
III.
IV.

A identificação clara dos objetivos e prazos das ações a serem implementadas;
A identificação dos meios financeiros e institucionais para a implementação e
execução das ações;
Criação de mecanismos de monitoramento e avaliação sistemática e
permanente dos objetivos estabelecidos;
Definição do atendimento das metas e a universalização da oferta do transporte
público coletivo, com monitoramento por meio de indicadores preestabelecidos.

Algumas atribuições mínimas também devem estar presentes no órgão gestor:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Planejamento e coordenação de diferentes modos e serviços;
Avaliação e fiscalização dos serviços e o monitoramento dos desempenhos,
garantindo o objetivo de atingir as metas e a qualidade da mobilidade no
município;
Implantação da política tarifária;
Disponibilização dos itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços;
Estímulo da eficácia e eficiência dos serviços de mobilidade urbana sustentáveis
(transporte público coletivo e modos ativos);
Garantia dos direitos e das responsabilidades dos usuários;
Combater o transporte ilegal de passageiros.

Diante dos estabelecimentos gerais apresentados na Lei e considerando todas
as diretrizes e ações previstas neste Plano, o órgão de planejamento e gestão da
mobilidade urbana de Videira deve contemplar também:
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Definição de critérios para o planejamento de espaços voltados aos pedestres
e ciclistas;
Avaliar a execução das efetivações de melhorias na mobilidade urbana no
Município;
Avaliação dos Planos Setoriais que serão desenvolvidos posteriormente,
oriundos deste Plano de Mobilidade Urbana;
Elaboração de programas de investimento, em conjunto com o governo
estadual e federal;
Gestão do tráfego, realização e monitoramento das ações de circulação viária,
e análise comportamental dessas mudanças, verificando os potenciais e
deficiências ocasionadas pelas modificações viárias;
Monitoramento e avaliação da revisão dos planos diretores de mobilidade
urbana e;
Gestão do fomento da cultura da mobilidade urbana por modos sustentáveis
entre os cidadãos.

O órgão também deve ser responsável pela avaliação contínua de vias quanto a
suas larguras, volumes de tráfego, pavimento, sentidos e configurações, de maneira a
sempre atender as demandas da população, quando houver justificativa técnica para
ações que visem a melhoria dos espaços urbanos.
Para a equipe deste órgão sugere-se a participação mínima de um engenheiro
civil, um arquiteto e urbanista, um engenheiro de telecomunicações e pessoal de apoio
de áreas semelhantes.
Também se deve frisar a questão da atuação de agentes de trânsito ligados ao
órgão gestor da mobilidade no município, cujas contratações são recomendadas na
Ação 1.3 do eixo de Circulação Viária no item 4.1.1.1, como forma de fiscalizar as ações
no sistema de mobilidade da cidade quanto às infrações, mas também orientar quanto
as mudanças viárias, dar suporte em eventos especiais, prestar informações a turistas,
identificar problemas e, especialmente, contribuir com a fluidez segura de todos os
usuários. Neste caso, sugere-se que, no cenário atual de frota veicular e população, um
número pelo menos entre 8 e 12 agentes de trânsito estejam atuando em Videira, o
que representa uma proporção entre 3.500 e 2.500 veículos por fiscal,
respectivamente.
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4.7.2. Diretriz 02
Quadro 29 - Propostas para a gestão de mobilidade – Diretriz 02

AÇÕES

2.1

Promover melhorias contínuas no transporte
público coletivo, como a implantação de corredores,
faixas exclusivas, rotas mais rápidas e acessíveis.

2.2

Realizar, periodicamente, levantamento de locais
com maior potencial e ocorrência de acidentes de
trânsito.

2.3

Incentivar a prática de compartilhamento de
caronas nas viagens diárias rotineiras.

INDICADORES DE
MONITORAMENTO
*Contabilização espacial e do nível
de risco dos locais de risco do
Município.
*Monitoramento constante do
desenvolvimento das melhorias
destinadas ao transporte público
coletivo.
*Monitoramento constante das
medidas destinadas ao desestímulo
dos modos motorizados individuais.

LONGO

DIRETRIZ 2

MÉDIO

Melhoria do tráfego urbano por meios sustentáveis
de mobilidade e avaliação periódicas dos locais de
risco.

CURTO

GESTÃO DA MOBILIDADE

AP

METAS
*Desenvolver um banco de dados sistematizados das ações
implementadas referentes à mobilidade urbana.
*Desenvolver um banco de dados sistematizado (municipal)
dos locais de maior ocorrência de acidentes, com o objetivo
de diminuir gradativamente essa ocorrência.

Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.7.2.1. Detalhamento das ações
AÇÃO 2.1 PROMOVER MELHORIAS CONTÍNUAS NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO,
COMO A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES, FAIXAS EXCLUSIVAS, ROTAS MAIS
RÁPIDAS E ACESSÍVEIS
Uma das maiores vantagens do transporte público coletivo é a sua capacidade
de transportar muitos passageiros ao mesmo tempo em determinados destinos. No
entanto, a falta de incentivos ao uso do mesmo torna-o uma opção secundária para a
mobilidade urbana. A promoção de incentivos para a melhoria do transporte público
coletivo, tornando os ônibus mais confiáveis, seguros, confortáveis e eficientes, pode
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promover a troca do modo de transporte, passando a ser uma opção mais aceitável
para o usuário.
Neste sentido, esta ação visa promover a gestão periódica das melhorias
referentes ao transporte público coletivo, como a implantação de corredores, faixas
exclusivas e rotas mais rápidas e acessíveis, conforme a necessidade do sistema.
Os corredores de ônibus são caracterizados pela exclusividade de uma faixa da
via para a passagem do transporte público coletivo, pode ser em tempo integral ou em
determinados

horários

no

dia.

O

objetivo

é

melhorar

a

velocidade

e

consequentemente a qualidade do sistema. Um modelo muito utilizado no mundo e
desenvolvido no Brasil é o sistema BRT (Corredor exclusivo para ônibus). Em Curitiba
(PR) o sistema funciona como um estruturante no planejamento urbano da cidade,
onde cada eixo estrutural é composto por uma via central, conhecida como “canaleta
expressa”, e duas vias rápidas, uma em cada extremidade da via central, em sentidos
opostos (Figura 270).
Figura 270 - Corredor exclusivo para ônibus (BRT) - Curitiba/PR

Fonte: Wikipedia (2018).

A faixa preferencial de ônibus (exemplo na Figura 271) se caracteriza pelo uso
preferencial do ônibus, mas veículos particulares podem circular na via, de maneira
consciente apenas quando essencial em manobras, e sua implantação no sistema é por
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meio da demarcação de uma faixa branca, cujo esquema pode ser visualizado na
Figura 272.
Figura 271 - Exemplo de Faixa Preferencial em Ribeirão Preto (SP)

Fonte: Tiengo (2015) – Foto: F. L. Piton (Jornal A Cidade).

Figura 272 - Esquema de faixa preferencial para ônibus

Fonte: Freitas (2015).

Na faixa exclusiva de ônibus é permitida apenas a circulação de ônibus (Figura
273), no entanto em alguns locais é permitida a conversão passando por essas faixas.
Nestes locais, a linha de demarcação é azul com tracejado branco e nos locais onde a
faixa é exclusiva, é demarcado com linha azul e branca contínua (Figura 274).
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Figura 273 - Faixa exclusiva de ônibus - Rio de Janeiro/RJ

Fonte: FortalBus (2012).

Figura 274 - Esquema de faixa exclusiva para ônibus

Fonte: Freitas (2015).

AÇÃO 2.3 INCENTIVAR A PRÁTICA DE COMPARTILHAMENTO DE CARONAS NAS
VIAGENS DIÁRIAS ROTINEIRAS
Uma das medidas para diminuição do custo do deslocamento e de veículos
transitando podendo gerar congestionamentos é o compartilhamento de caronas.
Uma das medidas de carona compartilhada é através do uso de aplicativos.
Com o avanço da tecnologia, existem vários aplicativos com essa finalidade que
podem ser implementados, como também é possível criar um próprio aplicativo de
compartilhamento de caronas para o município.
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Alguns aplicativos como Bynd, Caronetas e Carona Direta já estão em circulação
e que serão apresentados como exemplo a seguir.
O Bynd foi desenvolvido especificamente para compartilhamento de caronas
para o trabalho (Figura 275). Já o Caronetas (Figura 276) é um site de caronas “que
integra colaboradores de empresas e centros empresariais de forma segura, prática e
gratuita, com o objetivo de reduzir substancialmente a quantidade de veículos em
trânsito, melhorando assim, a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente”
(CARONETAS, 2018).
Figura 275 - Compartilhamento de caronas - aplicativo Bynd

Fonte: Bynd (2018).

Figura 276 - Compartilhamento de caronas - Caronetas

Fonte: Caronetas (2018) e Apkpure (2018).
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O Carona Direta é um aplicativo de compartilhamento de caronas (Figura 277)
que apresenta como objetivo a redução dos congestionamentos e a economia com as
despesas por viagens. Segundo informações coletadas, “a interface para pedestres irá
apresentar o mapa com todos os trajetos detectados. Já a dos motoristas terá uma
série de opções para planejar suas rotas antes de lança-las na rede, possuindo ainda
recursos para procurar passageiros próximos de seus itinerários e disparar avisos assim
que o dispositivo estiver em rota” (TECHTUDO, 2014).
Figura 277 - Compartilhamento de caronas - Carona Direta

Fonte: Techtudo (2014).
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4.8. CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
4.8.1. Diretriz 01
Quadro 30 - Propostas das campanhas de informação e divulgação – Diretriz 01

1.1

AÇÕES

1.2

1.3

LONGO

MÉDIO

DIRETRIZ 1

Promover políticas de educação a
fim de reduzir o número de
infrações e vítimas de acidentes no
trânsito.
Estabelecer políticas com foco
acerca do respeito dos motoristas
em relação aos pedestres e ciclistas,
salientando a preferência de
passagem dos usuários dos modos
ativos sobre os usuários dos modos
motorizados.
Promoção de oficinas, minicursos,
palestras e cartilhas para educação
no trânsito e conscientização para o
uso da bicicleta.

CURTO

CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Realizar palestras sobre o conceito
de Zona 30 a fim de capacitar
motoristas e pedestres em relação
às características de uma via
compartilhada.

INDICADORES DE MONITORAMENTO METAS
*Monitoramento da divulgação e
contratação de cursos de capacitação.

*Elaborar campanhas anuais de conscientização
acerca da mobilidade e educação no trânsito.

*Monitoramento da divulgação pública de *Diminuir o número de infrações cometidas no
informações sobre programas em
município.
desenvolvimento na prefeitura.
Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.

4.8.2. Diretriz 02
Quadro 31 - Propostas das campanhas de informação e divulgação – Diretriz 02

AÇÕES
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2.1

LONGO

MÉDIO

DIRETRIZ 2

Envolver a população na
implementação das medidas
propostas no plano de mobilidade e
conscientizá-la a respeito da
mobilidade urbana sustentável.
Realizar audiências públicas para
discussão de mudanças
significativas relativas à mobilidade
urbana.

CURTO

CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
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2.2

2.3

2.4

2.5

Elaborar relatórios que busquem
esclarecer o aumento e aplicação
dos recursos arrecadados por meio
dos impostos, principalmente em
relação à cobrança de multas e
taxas de estacionamento, de modo
a democratizar o acesso à
informação.
Promover pesquisas de satisfação
da população em relação aos
serviços de mobilidade.
Promoção da divulgação ampla das
mudanças realizadas no transporte
coletivo (Novo Terminal, Novos
AP
Itinerários, Novos bairros
conectados à rede).
Instituir debates sobre a mobilidade
sustentável, acessibilidade e
segurança.

2.6

Criar um Conselho da Mobilidade
Urbana em Videira.

2.7

Criar campanhas e ações de
promoção aos deslocamentos a pé,
de bicicleta ou de ônibus,
divulgando a implantação das novas
medidas propostas e
impulsionando seus usos.

INDICADORES DE MONITORAMENTO

METAS

*Indicadores relativos à progressão das metas propostas.

*Elaborar um Plano de
Divulgação de Ações até
dezembro de 2021.

*Adoção e monitoramento dos instrumentos de participação
popular na elaboração de projetos, definição de prioridades e
destinação de orçamentos.

*Alcançar níveis significativos
de participação popular no
processo de planejamento da
mobilidade urbana
sustentável do município.
*Até dezembro de 2025,
realizar palestras, reuniões, ou
a distribuição de relatórios a
respeito da mobilidade no
município em todas as regiões
da cidade.

*Indicadores de satisfação da população em relação aos serviços
de mobilidade existentes.

Legenda: AP - Ação prioritária
Fonte: Elaboração própria.
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4.8.2.1. Detalhamento das ações
AÇÃO 2.6 - CRIAR UM CONSELHO DA MOBILIDADE URBANA EM VIDEIRA
Esta ação visa promover a criação de um Conselho Municipal da Mobilidade
Urbana em Videira, com a finalidade de todos os setores da sociedade contribuírem e
apresentarem posicionamentos construtivos referentes à mobilidade urbana no
município. O Conselho visa:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A apresentação de sugestões para o aperfeiçoamento na elaboração de planos,
programas e projetos pelo Poder Executivo e Legislativo no que tange à
mobilidade urbana em Videira;
Acompanhamento da Política Nacional de Mobilidade Urbana e do Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável de Videira, a fim de estudar e analisar as
implantações das ações propostas e o comportamento da mobilidade urbana
diante dessas mudanças;
Acompanhar periodicamente a prestação dos serviços do transporte público
coletivo;
Integração do Conselho com Secretarias relacionadas à mobilidade urbana para
debates sobre mobilidade, circulação e planejamento urbano;
Colaboração em campanhas educativas relativas ao trânsito e ao transporte;
Construir grupos técnicos ou comissões especiais, temporárias ou permanentes,
quando necessário para o pleno desempenho de suas funções;
Elaborar regimento interno;
Integrar a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de
habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo;
Incentivo do desenvolvimento científico e tecnológico, como também o uso de
energias renováveis e menos poluentes.

O Conselho de Mobilidade Urbano poderá ser composto por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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Um representante do ORTRAVI;
Um representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
Um representante da Secretaria de Infraestrutura;
Um representante da Secretaria de Planejamento;
Um representante da empresa concessionária de transporte público coletivo;
Um representa dos taxistas;
Um representante dos transportadores escolares;
Um representante dos transportadores de fretamento;
Um representante da sociedade civil das indústrias;
Um representante da sociedade civil das instituições de ensino;
Um representante das sociedades, associações de moradores de bairros;
Um representante dos sindicatos dos trabalhadores;
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m. Um representante da sociedade civil dos setores técnicos (engenharia, arquitetura
e urbanismo);
n. Um representante dos usuários do transporte público coletivo;
o. Um representante do comércio;
p. Um representante das pessoas com deficiência;
q. Um representante dos ciclistas;
r. Um representante dos estudantes.
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Apêndices
Apêndice A - Estudo das propostas para a Rede Cicloviária

O Apêndice A descreve o processo de desenvolvimento do estudo para a
elaboração da proposta final da Rede Cicloviária.
A proposta partiu de três princípios: a conexão dos principais eixos da cidade, a
passagem da ciclovia nas áreas de maiores fluxos de bicicleta da matriz OD e a
passagem da mesma por polos geradores de viagens (PGVs) importantes (UNOESC,
centro, novo Terminal Urbano, novo Terminal Rodoviário, IFC e Rio das Pedras). Outro
parâmetro de estudo para a proposta foi a inclinação e a largura das vias. Foram
adotadas as inclinações consideradas aceitáveis para o fluxo de bicicletas,
apresentadas no Quadro 32.
A Figura 279 apresenta a proposta inicial para um cenário ideal, com a tentativa
de conectar os principais eixos da cidade. A partir desta proposta os estudos foram
conduzidos para um detalhamento maior sobre cada via para verificação da viabilidade
de implantação das ciclovias.
Quadro 32 - Relação entre a inclinação da via e sua distância máxima adotada para os estudos e
propostas para a Rede Cicloviária de Videira

Fonte: Riccardi (2010) adaptado de AASHTO (1999).
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Figura 278 - Rede Cicloviária - proposta inicial

Fonte: Elaboração própria.

O mapa de inclinação máxima, disposto na Figura 279 apresenta uma proposta
viável para a passagem da ciclovia de acordo com as inclinações aceitáveis. O trecho
mais problemático é no início da Rua Saul Brandalise com um comprimento de 222
metros e uma inclinação entre 7 a 8%.
Figura 279 – Vias com inclinação máxima até 11% - proposta de rede cicloviária (em vermelho)

Fonte: Elaboração própria.
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Com base nos estudos das inclinações e largura das vias, foi possível chegar a
primeira proposta da Figura 280. Para fins de nomenclatura e estudos mais detalhados
a proposta da rede cicloviária foi nomeada por eixo, no qual o Eixo Norte/Noroeste é
representado pela conexão do bairro Centro ao Bairro Universitário, o Eixo Leste
compreendido pela rua Saul Brandalise que conecta o bairro Centro ao Rio das Pedras
e o Eixo Sul, do Centro ao IFC e novo Terminal Rodoviário.
Figura 280 - Proposta da Rede Cicloviária

Fonte: Elaboração própria.

A seguir é apresentado um estudo mais detalhado das vias por eixo.
ESTUDO DO EIXO LESTE
No Eixo Leste, caracterizado pela Rua Saul Brandalise em sua totalidade,
apresenta dois trechos problemáticos para a implantação da ciclovia. O primeiro
trecho identificado pela inclinação acentuada no início da rua, com 7 a 8% em um
trajeto de 222 m (Figura 283), e o segundo pela via estreita entre a Rua Veneriano dos
Passos e a Rua Alvise Caldart (Figura 283). A Figura 281 apresenta a proposta final para
este trecho, com a melhor viabilidade diante das possibilidades estudadas. Para se
chegar a definição desse eixo, alguns trechos foram estudados e serão apresentados
em seguida.
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Figura 281 - Mapa de representação do Eixo Leste

Fonte: Elaboração própria.

Figura 282 - Rua Saul Brandalise – trecho entre a Rua Veneriano dos Passos e a Rua Alvise Caldart

Fonte: Google Street View (2017).
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Figura 283 - Rua Saul Brandalise – trecho central

Fonte: Google Street View (2017).

Diante da problemática encontrada na Rua Saul Brandalise, foram estudadas
mais duas possibilidades de trajetos para a conexão da ciclovia. A primeira alternativa
foi o trajeto completo passando pela Rua Saul Brandalise. Com as problemáticas
encontradas, outras duas alternativas foram estudadas. A segunda alternativa foi a
passagem da ciclovia pela Rua Pedro Andreazza (Figura 285), com a proposta da via
compartilhada neste trecho. Conectar a rede cicloviária seria uma ótima possibilidade
de promover a maior vitalidade urbana neste espaço, no entanto, foi encontrado uma
barreira na Rua Coronel Schimidt (Figura 286), na ligação do trecho da Rua Pedro
Andreazza com a Saul Brandalise. O trecho de ligação possui uma inclinação muito
acentuada, entre 10 a 11% em aproximadamente 80 m, tornando inviável essa
alternativa. A terceira alternativa foi a ligação pela Rua Tiradentes, mas em análise a
rua se torna inviável pela largura e inclinação da via (Figura 287).
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Figura 284 – Estudo do traçado do Eixo Leste

Fonte: Elaboração própria.

Figura 285 - Rua Pedro Andreazza

Fonte: Google Street View (2017).

374

FEPESE

Figura 286 - Rua Cel. Schmidt

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 287 - Rua Tiradentes

Fonte: Google Street View (2017).

ESTUDO DO EIXO NORTE/NORDESTE
A proposta do Eixo Norte passa pelas ruas: XV de Novembro (Figura 289), Rua
Farroupilha (Figura 290), Rua Severino José Pasqual (Figura 291) e Estação Central
(Figura 292), iniciando no ponto da ciclovia existente, na Estação Central da cidade.
Com isso, a ciclovia passa pela Rua Farroupilha para ligar a Rua XV de Novembro. O
trecho da Rua XV de Novembro, apresentado também como potencial para um
contato com o rio, além da ciclovia foi proposto também espaços de permanência. A
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sua ligação ocorre na Rua Severino José Pasqual, com ciclovia proposta quase
chegando à UNOESC, sendo interrompida por um trecho com muita inclinação (Figura
293). A Figura 288 apresenta o mapa representativo do Eixo Norte.
Figura 288 - Mapa de representação do Eixo Norte

Fonte: Elaboração própria.

Figura 289 - Rua XV de Novembro (trecho Beira Rio)

Fonte: Google Street View (2017).
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Figura 290 - Rua Farroupilha

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 291 - Rua Severino José Pasqual

Fonte: Google Street View (2017).
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Figura 292 - Estação Central

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 293 - Estudo da inclinação da Rua Severino José Pasqual

Fonte: Elaboração própria.

ESTUDO DO EIXO SUL
A proposta da ciclovia para o Eixo Sul passa pela Avenida Dom Pedro II e pela
Rua Pedro Andreazza. Neste trajeto, a maior problemática se encontra no trecho da
Avenida Dom Pedro II próximo ao novo terminal urbano, sendo previsto conflitos
viários diante do grande fluxo de ônibus do transporte público coletivo. No entanto, a
integração entre os modais é uma das prioridades para o acesso universal à cidade, o
que faz necessário a ligação do terminal urbano com a ciclovia. A Figura 294 apresenta
o mapa de representação proposto para o Eixo Sul.
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Figura 294 - Mapa de representação do Eixo Sul

Fonte: Elaboração própria.

A configuração da Av. Dom Pedro II (Figura 295 e Figura 296) apresenta vias
estreitas, sendo necessários para a implantação das novas propostas a retirada de
estacionamentos das vias.
Na Rua João Zarco (Figura 297 e Figura 298), as ruas possuem largura viável
para a proposta de ciclovias, no entanto, em alguns trechos, por causa da inclinação,
será necessário o uso de calçadas suspensas.
Figura 295 - Rua Dom Pedro II – trecho 01

Fonte: Google Street View (2017).
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Figura 296 - Rua Dom Pedro II – trecho 02

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 297 - Rua João Zardo – trecho 01

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 298 - Rua João Zardo – trecho 02

Fonte: Google Street View (2017).
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Com base em todos os estudos, foi proposta a primeira rede cicloviária (Figura
256), juntamente com algumas propostas de calçadas compartilhadas de alguns
trechos e pontos de permanência e apoio ao ciclista. As calçadas compartilhadas, que
estão ligadas à revitalização dessas ruas propostas, visam a interação social dos
moradores nos bairros próximos, promovendo incentivos para atividades em
comunidade, tanto para passeios de bicicleta, como para encontros de lazer,
caminhadas e atividades esportivas.
Os pontos de apoio visam ser implantados como áreas de permanência com
equipamentos básicos para os ciclistas. Possuem a finalidade também de áreas
utilitárias de encontro e lazer para os moradores da região, em alguns pontos com um
caráter de parque linear (algo de maior abrangência) e outros pequenos espaços,
podendo ser projetados como pocket park.
Figura 299 - Proposta da Rede Cicloviária e vias compartilhadas

Fonte: Elaboração própria.

Após reunião técnica com a Prefeitura Municipal, ocorreu a confirmação da
implantação da ciclovia estadual ao longo da malha ferroviária, do Projeto Estadual do
Rio do Peixe (Figura 300). Neste sentido, com o objetivo de promover uma ciclovia
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integrada à ciclovia estadual, foram realizadas algumas modificações da primeira
proposta, que serão apresentadas a seguir.
O Eixo Norte que finaliza seu traçado próximo à UNOESC será iniciado pela
continuidade do Parque do Rio do Peixe, ligado através da Rua Severino Pasqual
através de uma passarela. No local onde será construído a passarela propõe-se uma
área de permanência com mobiliário urbano de apoio ao ciclista e a população
residente nas proximidades.
A criação do Eixo Sudoeste, utilizando a ciclovia proposta do Parque do Rio do
Peixe com a criação de uma passarela para ligação ao bairro Amarante. Próximo a
passarela, destina-se uma área considerável para um parque, oferecendo atendimento
aos bairros próximos e turistas.
No trajeto próximo ao novo terminal urbano, a ligação da Rua Antônio Favero e
Rua Dom Pedro II passará através da abertura de via próximo ao Posto Scariot.
Diante das proposições de alteração apresentadas, a Figura 301 apresenta a
nova proposta para a Rede Cicloviária.
Figura 300 - Rede cicloviária do projeto do Rio do Peixe

Fonte: Parque Rio do Peixe (2018).
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Figura 301 - Proposta final da Rede Cicloviária

Fonte: Elaboração própria.

Apêndice B – Dados base desenvolvidos para a Análise Multicriterial dos cenários propostos para a
circulação viária de Videira
Quadro 33 – Análise da alteração dos sentidos da circulação viários nos Cenários 1, 2, 3 e 4

C1

C2

C3

C4

SOMA DE PESOS POSITIVOS

690

390

330

630

SOMA DE PESOS NEGATIVOS

360

1040

1100

540

Saldo

330

-650

-770

90

Alteração de sentido

679m

1446m

2641m

1414m

Alterações de mão dupla x mão única

4056m

5224m

5224m

4162m

Abertura de vias necessárias

70m

470m

470m

70m

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 34 - Análise da alteração da quilometragem dos itinerários do transporte público coletivo
LINHAS

CENÁRIO 01
15800
15300
14600
15600
22500
12000
14600
32425
17269
13800
12046
4700
190640
190,6
-

Amarante Via Centro
Amarante Via Castelo Branco
Santa Gema Via Cidade Alta
Santa Gema Via Floresta
Santa Gema Via Floresta (Carelli)
UNOESC Via Cidade Alta
UNOESC Via Floresta
Parque Industrial
Sudeste Via São Cristóvão
Sudeste Via Santa Tereza
Farroupilha
Saúde
Total
Total (KM)
Diferença

CENÁRIO 02
15580
14846
14380
15380
22280
11780
14380
34745
17379
14007
12046
6626
193429
193,4
2,8

ITINERÁRIOS (M)
CENÁRIO 03
15470
13905
15367
14615
21654
12656
13504
34745
17379
14007
12195
6626
192123
192,1
1,5

CENÁRIO 04
15334
14846
14134
15134
22034
11534
14134
32641
16985
14007
12046
4700
187529
187,529
-5,9

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 35 - Análise por peso dos potenciais dos Cenários 1, 2, 3 e 4 propostos para a circulação viária
PONTOS

POTENCIAIS
CENÁRIO 01

CENÁRIO 02

CENÁRIO 03

CENÁRIO 04

Alteração Rua Benjamin Grazziotin (Entorno do Terminal)

60

60

60

60

Acesso facilitado do transporte público coletivo ao terminal

60

-

-

60

Inversão de sentido Av. Antônio Fávero

60

60

60

60

Fluidez dos fluxos do outro lado do rio vindos pela Rua XV de Novembro com destino à Rua Saul Brandalise,
principalmente para o Rio das Pedras

60

-

-

-

Acesso e saída em mão dupla ao HSDS pela Rua Luis Ferlin Sênior

30

-

-

-

Prioridade de circulação para o transporte público coletivo

60

-

-

30

30

-

-

-

60

60

-

60

30

30

30

30

60

-

-

30

Chegada ao centro da cidade em grande infraestrutura viária proporcionada pela Rua Brasil, com acesso fácil à
Avenida Dom Pedro II e Rua Nicolau Cavon
Manutenção dos sentidos das Ruas Nicolau Cavon, Vitória, Farroupilha e XV de Novembro
Implantação de binário - otimização de fluxos
Preservação de grande parte dos sentidos de ruas no entorno da Praça Nereu Ramos, minimizando custos e impacto
no comportamento dos usuários do sistema de mobilidade
Retirada de estacionamentos na Avenida Dom Pedro II - incentivo aos modos ativos e utilização do transporte
público coletivo
Retirada de estacionamentos na Rua Saul Brandalise - incentivo aos modos ativos e utilização do transporte público
coletivo (1 lado)
Possibilidade de saída do HSDS pela Rua Luis Ferlin Sênior

30

-

-

30

30

30

30

30

30

-

-

30

Acesso rápido da Rua Brasil/Cel. Fagundes ao HSDS (acesso direto)

-

30

30

30

Maior estímulo ao uso da Rua Pedro Andreazza com a passagem de rotas do STPP

-

30

30

-

Valorização do acesso à cidade pela Rua Saul Brandalise - agregando valor cultural e histórico

-

30

30

30

Possibilidade de manutenção do local onde atualmente funciona o Terminal Urbano como ponto de parada central
da cidade

-

30

30

30
30

Acesso ao aeroporto
Estímulo ao desenvolvimento da região que contemplaria as ruas do Binário das Ruas Alberto Reichert, Artur
Brandalise, Cel. Fagundes e Brasil no sentido Centro, a partir do acesso principal à cidade
Acesso facilitado dos ônibus vindos do lado oeste do Rio do Peixe para a Avenida Dom Pedro II e Terminal Urbano
Linha Saúde - menor quilometragem- acesso rápido aos equipamentos de saúde
SOMA DE PESOS

Fonte: Elaboração própria.
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30

30

-

-

-

-

-

-

30

60

-

-

60

690

390

330

630
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Quadro 36 - Análise por peso das deficiências dos Cenários 1, 2 e 3 propostos para a circulação viária
PONTOS

DEFICIÊNCIAS
CENÁRIO 01

CENÁRIO 02

CENÁRIO 03

CENÁRIO 04

Retirada de estacionamentos na Avenida Dom Pedro II

30

-

-

30

Retirada de estacionamentos na Rua Saul Brandalise - 1 lado

30

30

30

30

30

30

30

30

Alteração de semáforo na interseção da R. Saul Brandalise com Av. Dom
Pedro II
Convergência de 3 faixas da Avenida Dom Pedro II em 2 na Rua Saul
Brandalise

60

-

-

-

Alteração de sentido no trecho final da Rua Veneriano dos Passos

10

-

-

-

Alteração de mão única para mão dupla - trecho da Rua Veneriano dos
Passos

10

-

-

-

Alteração de mão dupla para mão única - Rua Veneriano dos Passos

-

10

10

-

10

10

10

10

30

-

-

-

30

-

-

-

Inversão total de sentido Rua Brasil e Saul Brandalise

-

60

60

60

Alterações de itinerários frente às propostas apresentadas no Plano

-

60

60

10

Necessidade de abertura de vias para operação do STPP

-

60

60

-

Necessidade de implantação de semáforo na Rua Pedro Andreazza no
encontro com a Avenida Dom Pedro II

-

60

60

30

Presença de semáforos próximos (3 em menos de 200m na Av. Dom Pedro
II)

-

60

60

30

Alterações viárias e necessidade de obras de infraestrutura no
entroncamento entre as ruas Nicolau Cavon, Brasil e Avenida Dom Pedro II

-

60

60

30

Alteração do sentido da Rua Pedro Andreazza

-

30

30

30

Alteração de mão dupla para mão única - Rua Irmãos Meloto
Acesso principal à cidade feito pela Rua Alberto Reichert (menor
infraestrutura)
Necessidade de implantação de grande ponto de parada de ônibus na
Praça Nereu Ramos

Difícil saída (curva acentuada) do HSDS para a Rua Cel. Fagundes

30

30

30

Afunilamento da Rua Brasil - 4 faixas - 3 faixas - 2 faixas

-

30

30

30

Acesso complexo da Avenida Dom Pedro II para a Avenida Antônio Fávero

-

60

60

60

Supervalorização dos terrenos próximos as novas vias

-

60

60

-

Priorização do automóvel frente aos modos ativos e transporte público
coletivo

-

60

60

-

Aumento da quilometragem nos itinerários do transporte público coletivo

-

60

60

-

Confluência de fluxos na cabeceira da Ponte da Rua Vitória

-

-

30

-

30

60

60

30

-

60

60

30

-

2,9

1,6

-5,9

-

30

30

10

-

60

60

-

Presença de conversões em ângulos próximos a 180°
Modificação intensa nos sentidos dos fluxos na região central
Diferença de extensão dos itinerários do STPP em relação ao cenário
proposto (01)
Algumas quilometragens do STPP reduzem, mas em contrapartida,
reduzem a área de atendimento no Centro a partir da restrição de
passagem do STPP por vias importantes da região
Linha Saúde aumenta sua extensão em cerca de 1,9km, diminuindo
consideravelmente sua característica de linha rápida no Centro com
prioridade aos equipamentos de saúde
Avenida Dom Pedro II deixa de ser atendida pelo STPP em um dos sentidos

-

60

60

30

-

-

-

-

-

-

60

60

-

-

-

-

-

30

-

Alteração de sentido

679m

1446m

2641m

1414m

Alterações de mão dupla x mão única

4056m

5224m

5224m

4162m

70m

470m

470m

70m

360

1040

1100

540

Acesso mais dificultado ao HSDS
Mudança significativa na interseção da Avenida Dom Pedro II com a Rua
Saul Brandalise, podendo causar congestionamentos futuros
Acesso a cidade realizado por vias ainda não estruturadas para receber
altos fluxos
Maiores fluxos da região central realocados para vias de ligação de menor
capacidade

Abertura de vias necessárias
SOMA DE PESOS

Fonte: Elaboração própria.
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Apêndice C – Registros da audiência final do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Videira/SC
Figura 302 - Registro fotográfico 1 da audiência pública de Videira/SC

Fonte/Autor: Jornalismo Rádio Videira. Foto: Assessoria de Imprensa.

Figura 303 - Registro fotográfico 1 da audiência pública de Videira/SC

Fonte/Autor: Jornalismo Rádio Videira. Foto: Assessoria de Imprensa.
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Figura 304 - Lista de presença - folha 1 - Audiência Pública

Fonte: Labtrans (2019).
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Figura 305 - Lista de presença - folha 2 - Audiência Pública

Fonte: Labtrans (2019).
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Figura 306 - Ata da audiência pública de apresentação do diagnóstico e plano de ações e
monitoramento
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