
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O presente documento diz respeito ao Relatório de Atividades 01, 

produzido durante a Etapa 1 e 2 do processo de elaboração do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, 

decorrente do Contrato nº 240/2022, celebrado no dia 05 de julho de 

2022. 

Sua organização está estruturada de forma a atender as solicitações 

presentes no Termo de Referência - TR que orienta a elaboração do 

Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul 

(Planmob). O conteúdo versa sobre os eventos realizados na Etapa 01 

e 02, seus registros fotográficos, memórias e listas de presença.
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Prefeito Municipal 

Vice-Prefeita Municipal 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade — SMTTM (Coordenação do Planmob 
Caxias) 

 

Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — SMAPA 

 

Secretaria Municipal da Cultura — SMC 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego — SDETE 

 

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer — SMEL 

 

Secretaria Municipal da Educação — SMED 

 

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças — SMGF 

 

Secretaria de Governo Municipal — SMG 

 

Secretaria Municipal da Habitação — SMH 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMMA 
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — SMOSP 

 

Secretaria Municipal do Planejamento — SEPLAN 

 

Secretaria da Receita Municipal — SRM 

 

Secretaria de Recursos Humanos e Logística — SMRHL 

 

Secretaria Municipal de Saúde — SMS 

 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social — SMSPPS 

 

Secretaria Municipal do Turismo — Semtur 

 

Secretaria Municipal do Urbanismo — SMU 
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Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMTTM 

 

Secretaria Municipal do Urbanismo – SMU 

Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN
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Msc. Engenheiro Civil 
Assessor Técnico — SMTTM 

Arquiteta e Urbanista 
Assessora Técnica — SMTTM 

 

MBA Esp. Engenheira Civil 
Assessora Técnica — SMTTM (Fiscal do Contrato) 

Engenheiro Civil 
Assessor Técnico — SMTTM 

Msc. Engenheiro Civil 
Chefe de Seção — SMTTM 

Tecnólogo em Fotografia  
Coordenador (Assessor de Imprensa) — SMTTM 

Engenheiro Civil 
Diretor Técnico — SMTTM (Gestor do Contrato) 
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Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 
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Suplente — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 
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Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 
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Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) 

Titular — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 
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Suplente — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

Titular — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

Suplente — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

 

Titular — Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) 

Suplente — Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) 

Titular — Gabinete do Prefeito 

Suplente — Gabinete do Prefeito 

Titular — Procuradoria Geral do Município (PGM) 

Suplente — Procuradoria Geral do Município (PGM) 

Titular — Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) 

Suplente — Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) 

Titular — Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) 

Suplente — Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) 

Titular — Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) 

Suplente — Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) 
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Titular — Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) 

Suplente — Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) 

Titular — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 

Titular — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 

Titular — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 

Suplente — Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS) 

Titular — Secretaria Municipal da Educação (SMED) 

Suplente — Secretaria Municipal da Educação (SMED) 

Titular — Secretaria Municipal da Habitação (SMH) 

Suplente — Secretaria Municipal da Habitação (SMH) 
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Suplente — Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (SMDETE) 

Titular — Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

Suplente — Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 

Titular — Secretaria Municipal da Cultura (SMC) 
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Suplente — Secretaria Municipal da Cultura (SMC) 

Titular — Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) 

Suplente — Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) 

Titular — Secretaria da Receita Municipal (SRM) 

Suplente — Secretaria da Receita Municipal (SRM) 

Titular — Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF) 

Suplente — Secretaria Municipal de Gestão e Finanças (SMGF) 

Titular — Secretaria de Governo Municipal (SGM) 

Suplente — Secretaria de Governo Municipal (SGM) 

Titular — Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística (SMRHL) 
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Coordenador | Msc. Engenheiro Civil 

Arquiteta Urbanista 

Msc. Arquiteta Urbanista 

MBA Esp. Advogada 

Msc. Cientista Social 

 
 

Arquiteta Urbanista | Analista de Contrato 

 

Msc. Engenheiro Civil 

 
 

Engenheira Cartógrafa 

 

Engenheiro Cartógrafo 

 

Engenheiro Civil 

 

Engenheiro Civil 

 

Engenheira Civil 
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Jornalista 

 
 

Msc. Jornalista 

 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo
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O quadro abaixo sintetiza todos os eventos realizados durante a Etapa 1 – Plano de 

Trabalho, Cronograma e Detalhamento de Atividades e Etapa 2 – Plano de 

Comunicação e Participação Social do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade 

Urbana de Caxias do Sul. 

 

Evento  Data 

Assinatura da Ordem de Serviço 19/07 

Reunião Inicial 19/07 

Reunião Periódica (Virtual) 29/07 

Reunião Leitura Técnica 09/08 

Reunião SEPLAN/DIGEO 10/08 

Reunião Periódica na SMTTM 10/08 

Reunião Leitura Comunitária 11/08 
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Data: 19/07/2022 

Horário: 13:30 – 14:00 

Local: Salão Nobre – Gabinete do Prefeito. 

 

  

Os técnicos da URBTEC™ iniciaram as atividades para a elaboração do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob) de Caxias do Sul (RS). Os 

trabalhos começaram após a sessão promovida na Prefeitura, onde o prefeito Adiló 

Didomenico assinou a ordem de início dos trabalhos técnicos no município (Ordem 

de Serviço).  

Na ocasião, o prefeito agradeceu a presença de todos e parabenizou a empresa 

vencedora do certame em disputa (Concorrência Internacional n° 023/2022). O 

evento contou com a presença do diretor executivo da URBTEC™, Gustavo 

Taniguchi, secretário da pasta que coordena o Planmob, Alfonso Willenbring Júnior 

(Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMTTM), outros secretários 

municipais, técnicos da Diretoria de Projetos da SMTTM, vereadores, assessores e 

representantes da sociedade civil.  
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Data: 19/07/2022 

Horário: 15:00 – 17:00 

Local: Sala de Reuniões da Diretoria Técnica - Secretária de Trânsito, Transportes 

e Mobilidade (SMTTM) - Rua Moreira César, nº 1666, Caxias do Sul - RS, 95034-

000. 

Participantes: Afonso Willenbring Júnior  (SMTTM), Carla Francieli Rodrigues 

Lampert (SMTTM), Talivan W. Tavares (SMTTM), Gustavo Taniguchi (URBTEC™), 

Manoela F. Feiges (URBTEC™), Sérgio Luiz Zacarias (URBTEC™). 

 

  

A equipe da URBTEC™ iniciou a abertura da primeira reunião de atividades técnicas 

para a elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob) 

de Caxias do Sul e o diretor da URBTEC™, Gustavo Taniguchi, saudou os 

representantes da SMTTM, falando da importância do envolvimento de todos os 

atores e equipes com as atividades e ações previstas ao longo do planejamento 

urbanístico. 

Definiu-se que a engenheira Carla Lampert, assessora técnica da SMTTM e fiscal do 

contrato, será a coordenadora geral do Planmob e terá contato imediato com a 

equipe da consultoria URBTEC™; e que o engenheiro Talivan Tavares é o gestor do 

Planmob em questão. 

Carla Lampert comentou que as comissões de participação junto ao Plano podem 

estar defasadas, necessitando as mesmas de uma urgente atualização de seus 

representantes. 

Gustavo Taniguchi iniciou a apresentação técnica do Planmob, demonstrando as 

etapas envolvidas no processo, bem como as ações previstas em cada uma das 

etapas. 
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Na sequência, Manoela apresentou detalhes do cronograma de atividades, o qual 

prevê diversas reuniões envolvendo os técnicos municipais, o Legislativo e a 

sociedade civil organizada. 

A representante da consultoria informou que a agenda de programação de eventos 

prevê a realização de atividades técnicas internas; reuniões periódicas; espaços 

para leituras técnicas; além de oficinas de capacitação e/ou temáticas e audiência 

pública prevista nas etapas finais do Planmob. 

O grupo trocou informações que visam o alinhamento das ações a serem 

desenvolvidas, conforme indicações no Termo de Referência (TR) contido no 

certame licitatório. 

Nesse primeiro momento, ficou acordado entre as partes a necessidade de se obter 

o acesso aos dados oficiais, bem como aos estudos notabilizados, cujas 

informações são usadas em análises técnicas na etapa de diagnóstico. 

Carla informou que enviará um arquivo que demonstra algumas expectativas para a 

construção do Plano de Comunicação por parte dos responsáveis na consultoria. 

Ainda sobre o Plano de Comunicação, o grupo fortaleceu a necessidade de se criar 

bons canais de comunicação com a população caxiense, e aproveitar o apoio dados 

pelas entidades representativas de comunidades de todas as regiões. 

Neste momento, adentrou a sala de reunião o secretário da SMTTM, Alfonso 

Willenbring Jr., que se juntou ao grupo para acompanhar os apontamentos técnicos 

feitos diretamente em mapas urbanísticos abertos sobre a mesa. 

Por fim, os técnicos falaram sobre novas datas para as próximas reuniões, e se 

comprometeram em enviar arquivos e dados oficiais, além de definirem os canais de 

comunicação direta para manutenção do fluxo e troca de informações técnicas entre 

as equipes. 

Antes do encerramento, os técnicos da consultoria receberam mapas físicos que 

demonstram de forma especializada os dados obtidos pela SMTTM no município. 
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Data: 29/07/2022 

Horário: 10:00 – 11:00 

Local: Online. Plataforma Microsoft Teams. 

Participantes: Adair Bianchi (SMTTM), Alceu Dal Bosco Junior (URBTEC™), 

Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Mariana Andreotti (URBTEC™), Rodrigo Otávio 

Oliveira (URBTEC™), Tiago Otto Martins (URBTEC™), Carla Lampert (SMTTM), 

Igor Machado (SMTTM), Talivan Tavares (SMTTM). 

Pauta: Reunião de Alinhamento. 

 

  

Gustavo Taniguchi iniciou a reunião com um apanhado das pesquisas e 

levantamentos demandados no Termo de Referência do Plano, que foram 

organizadas para serem realizadas em “campanhas”.  

Sobre a pesquisa de embarque/desembarque, foi proposto pela consultoria a 

substituição da pesquisa pela análise de dados de bilhetagem eletrônica aliada uma 

pesquisa OD embarcada. Tiago complementou a justificativa, explicando que a 

metodologia proposta produzirá dados importantes para a modelagem do sistema.  

Igor apresentou a ressalva de que a operadora já demonstrou dificuldades em 

acessar os dados colhidos pela terceirizada Dataprom. Tiago reforçou a importância 

da metodologia proposta, e complementou com a utilização da pesquisa de 

frequência e ocupação para calibração dos dados. Acrescentou, ainda, que não 

seria necessário o envio dos dados de relatório completo, apenas os relatórios de 

meia viagem. Igor Machado concordou, e acordou enviar um ofício para a operadora 

para obtenção dos dados. Além disto, Carla Lampert solicitou o envio por e-mail da 

metodologia proposta, para análise interna da equipe técnica municipal.  

Sobre a pesquisa de opinião diretamente com os usuários, foi proposto realizar a 

pesquisa de opinião nos terminais para os usuários de transporte público, aliado a 
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perguntas específicas na pesquisa origem e destino. Igor complementou que o 

número de usuários/mês apresentado no TR está desatualizado, sendo o número 

atual mais próximo de 2 milhões/mês. Gustavo Taniguchi reforçou a necessidade 

dos dados iniciais para o planejamento das pesquisas, complementado por Tiago 

com ênfase no desenho das linhas e na quantidade de veículos que operam cada 

linha. Não houve ressalvas. 

Carla apontou a necessidade de, quando houver a definição das pesquisas, divulgá-

las com clareza para a população. Gustavo Taniguchi afirmou que isto será 

contemplado no Plano de Comunicação.  

Carla Lampert apresentou dúvidas sobre a relação da pandemia com a demanda por 

transporte público. Tiago respondeu que a tendência geral nas últimas décadas era 

de queda, sendo a estabilização da demanda um cenário favorável buscado pelas 

cidades.  

Sobre a campanha de pesquisas com motoristas, serão realizadas por 

pesquisadores devidamente identificados. Os pontos de pesquisa serão validados 

com a contratante antes da realização das mesmas. 

Sobre as pesquisas com pedestres e ciclistas, serão realizadas entrevistas em 

pontos de pesquisa. Gustavo Taniguchi apresentou a ressalva que a participação 

neste tipo de pesquisa tende a ser mais baixo do que as demais, e que a decisão 

dos polos atrativos será validada com a contratante. Carla Lampert sugeriu a 

possibilidade de realizar um evento aliado aos grupos de ciclomobilidade para 

garantir a presença de ciclistas e assim realizar as entrevistas. Gustavo Taniguchi 

respondeu que, isto removeria a aleatoriedade da amostra, comprometendo a 

validade estatística da pesquisa. No entanto, eventos com os grupos de 

ciclomobilidade serão importantes para o Plano em outras etapas. Não houve mais 

ressalvas. 

Sobre as pesquisas em equipamentos de apoio ao transporte de pessoas e cargas, 

foi proposta a metodologia de pesquisa por formulários juntamente às empresas de 

logística de transporte. Não houve mais ressalvas. 
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Sobre as contagens volumétricas, serão realizadas nos pontos a serem definidos e 

serão de modalidade classificatória, englobando também o transporte peatonal.  

O inventariado físico será feito nas vias a serem definidas dentro das exigências do 

Termo de Referência, tal como o inventário de pontos de parada de transporte 

coletivo e o levantamento de velocidade e retardamento nos corredores de 

transporte.  

Serão realizadas também pesquisas em rodovias para contemplar os deslocamentos 

regionais. Carla Lampert afirmou que será feita uma pesquisa com outros órgãos 

que podem possuir dados relevantes, como o COREDE Serra e Inova-RS. 

Reforçaram-se os dados primordiais que serão necessários para a organização das 

campanhas. Tiago complementou que a experiência prévia deles com a Dataprom 

foi realizada por um acesso ao sistema para buscar os dados, sem fornecimento dos 

dados brutos, mas que isto poderia ser suficiente para as pesquisas além de ser 

mais fácil de viabilizar.  

Igor afirmou que há disponibilidade de alguns dados de demanda, GPS e horários 

das linhas, mas não de desenhos. Tiago afirmou ser possível realizar os desenhos 

com os dados de GPS, mas que seria ideal utilizar os desenhos oficiais 

principalmente para o horário de pico. Carla Lampert apontou a existência de um 

sistema chamado SAM2, software interno da prefeitura onde estão cadastradas as 

linhas em operação. Tiago perguntou se as linhas estão disponíveis no Google, Igor 

afirmou que não.  

Sobre a viagem técnica, a equipe contratada estará em Caxias do Sul entre os dias 

09/08 e 11/08, pedindo assim a organização de um calendário de reuniões e visitas 

de campo para os dias especificados. Carla Lampert sugere um encontro com a 

COREDE Serra, com o Inova-RS, com a concessionária de TPC. Carla solicitou 

também que sejam enviados os contatos da equipe que realizará a viagem. 

Sobre os pesquisadores que realizarão as campanhas, foi apresentado um perfil 

para contratação dos mesmos, sendo necessária uma equipe de entre 15 e 20 

pessoas. Acordou-se que a contratada elaborará a descrição da vaga e o material 
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de divulgação, sendo recomendado que a divulgação em si seja realizada 

localmente.  

Tiago complementou que algumas pesquisas demandarão o esforço conjunto com 

outros órgãos locais, como a presença da PRF quando houverem pesquisas em 

rodovias. Carla Lampert solicitou a relação dos órgãos específicos antes da 

realização das pesquisas. Como adendo, reforçou-se a importância do envio do 

cadastro imobiliário para planejamento da pesquisa OD domiciliar, estando alguns 

dados disponíveis no Geocaxias, e outros devendo ser solicitados com a DIGEO.  

Sobre as dúvidas enviadas por e-mail, Gustavo Taniguchi apontou que é bom não 

realizar audiências públicas durante eleições, e que os dados do IBGE não são 

afetados pelas mesmas. Demais dados solicitados estão sendo verificados pela 

equipe municipal, em especial junto a SEPLAN. Foi acordado que as informações 

sejam organizadas, levando em consideração sua origem e aplicação. Carla 

Lampert acordou enviar um modelo de documento para requisição de dados para as 

demais esferas da prefeitura municipal.  

Sem mais pautas, encerrou-se a reunião. 
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Data: 09/08/2022 

Horário: 08:30 – 11:30 

Local: Secretária de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) - Rua Moreira 

César, nº 1666, Pio X, Caxias do Sul - RS, 95034-000. 

Participantes: Representantes da sociedade civil, da prefeitura do município de 

Caxias do Sul, equipe de coordenação do Planmob (SMTTM) e da empresa 

URBTEC™, conforme Figura 07. 

Pauta: Apresentação do andamento do Planmob Caxias e de atores chave. 

 

  

Reunião foi iniciada por Carla Lampert, com a apresentação dos presentes.  

Em seguida, Gustavo Taniguchi iniciou a apresentação sobre o andamento do 

Planmob Caxias. Houve contribuição por parte dos presentes, afirmando que uma 

das dificuldades observadas no planejamento é a relação entre a ocupação 

desregulada do solo, que gera ônus para os sistemas de transporte que devem 

atender estas regiões ocupadas. Em seguida, prosseguiu-se com a explicação das 

etapas do Plano.  

Houve dúvida sobre a abordagem da tarifa, considerando que “atualmente os custos 

do transporte público coletivo vêm subindo e faltam ações que pensem em como 

viabilizar financeiramente os sistemas”, e dúvida também sobre o material 

apresentado. Esclareceu-se o escopo do Plano de Mobilidade, recordando que este 

resultará em uma Lei que ordene os sistemas de transporte urbanos do município, 

não se tratando exclusivamente de um plano de transporte coletivo.  

Carla Lampert propôs que a apresentação siga sem interrupções, havendo a 

abertura para falas no final do horário planejado. Após a apresentação, Carla 

assumiu a fala, agradecendo a presença dos convidados e em seguida abrindo a 

fala para discussões. 
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Zeca Martins reiterou a problemática da tarifa de ônibus, afirmando que o sistema 

atual apresenta baixo risco às empresas, desincentivando a otimização das linhas e 

gerando operações caras que não atendem adequadamente a população, sem 

procura de fontes acessórias de receita.  

Levantou-se, em fala, a dificuldade de pensar em mobilidade em um centro urbano 

parte de uma região metropolitana. O secretário Alfonso, comentando a fala de 

Zeca, reiterou a importância do transporte coletivo, e a prioridade de lidar com a 

preocupante tendência de perda de demanda. Zeca comentou sobre a atratividade 

do transporte coletivo, que possui percepção popular negativa. Comentou também 

sobre uma pesquisa da FAGUS que demonstrava que enquanto os usuários de 

transporte coletivo não possuíam outras opções de deslocamento, os usuários do 

táxi lotação frequentemente eram também proprietários de transportes individuais 

motorizados. 

Em seguida, o evento seguiu para a apresentação do COREDE Serra. Mônica 

Mattia contextualizou o município de Caxias do Sul, que além de ser a cidade sede 

da Região Metropolitana da Serra, é a capital do COREDE Serra, e de toda a 

regional 3 do planejamento estadual. No plano de 2015/2016, foi requisitada a 

duplicação ou triplicação do transporte intermunicipal entre Caxias do Sul e 

Farroupilha pois os deslocamentos no trecho afetam ambas as cidades. Em razão 

da dificuldade da concessão, argumentou, que o acesso oeste a Caxias do Sul 

deveria a municipalizado. Quanto a BR-116, comentou sobre os impactos urbanos 

em Galópolis, havendo a ideia de passar uma via perimetral que contornasse as 

regiões urbanizadas.  

Desta forma, dada as experiências anteriores, não acredita que haja viabilidade para 

que planos municipais e regionais cobrem propostas de duplicação rodoviária. 

Afirmou que, atualmente, todo fluxo que parte em direção a Santa Catarina o faz 

utilizando a BR-116, passando pela RS-470, contornando Caxias do Sul. Reforçou a 

importância de Caxias do Sul como uma centralidade de turismo, em razão da 

passagem de rodovias e o potencial oferecido pelo projeto do aeroporto 

internacional em Vila Oliva.  
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Apresentou, ao norte, o projeto de pavimentação da RS-437 entre Vila Flores e 

Antônio Prado, que abrirá novas rotas de transporte de carga na região de Caxias do 

Sul. Por fim, acordou enviar os mapas para a equipe técnica.  

O próximo tópico abordado foi o plano de uma linha de transporte ferroviário de 

passageiros na Região Metropolitana. Mencionou a empresa Hyper Loop, afirmando 

que foi contratado pelo governo do estado do RS um estudo de viabilidade. Zéca 

comentou, sobre a questão do Hyper Loop, afirmando não haver viabilidade e que 

não deve ser considerado como possibilidade.  

Retornando ao transporte ferroviário, abordou as ligações possibilitadas entre 

Caxias do Sul, o novo aeroporto internacional, e os portos ao sul. Perguntou-se 

sobre o projeto do trem de passageiros, o qual Mônica acredita ser inviável. Carla 

Lampert comentou haver estudos na SEPLAN, que serão enviados assim que 

houver a definição das equipes. 

Após breve intervalo, iniciou-se apresentação de Ana Cristina Fachinelli, do grupo 

City Living Lab. Ela iniciou abordando o trajeto adotado para trazer o assunto da 

mobilidade para atender a população através de políticas públicas (em resumo, 

através das disposições das ODSs e ISOs). Como produto, o grupo originário da 

Universidade de Caxias do Sul, desenvolveu uma escala likert exposta no artigo 

“Sustainable mobility scale: a contribution for sustainability assessment systems in 

urban mobility”. A escala é dividida em duas dimensões: mobilidade comum a todos 

(conexões urbanas, sustentabilidade, etc.), e mobilidade específica (mobilidade ativa 

e por transporte coletivo). A pesquisa já possui mais de 1000 respostas, e seus 

resultados compilados estão disponíveis.  

Carla Lampert perguntou se a pesquisa abordou a acessibilidade, respondida que foi 

perguntado em relação a existência de estruturas adequadas para pessoas com 

mobilidade reduzida, mas a pesquisa não validou se os respondentes fazem uso 

destas estruturas ou não.  

Houve questionamento também sobre a duração da pesquisa, sendo respondido 

que ela iniciou antes da pandemia com questionários presenciais, transicionando 

para o formato online durante a pandemia de Covid-19. Complementou-se que as 
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respostas desse formulário podem ser importantes para comparação com os 

resultados das pesquisas que serão realizadas pelo Planmob. 

Em seguida, foi realizada a apresentação do grupo Inova-RS, um programa do 

governo estadual com objetivo de conectar atores (setores civis, contendo tanto o 

público quanto a iniciativa privada) para elaboração de iniciativas inovadoras para 

planejamento. Disto, foram gerados três grupos de trabalho: de inovações em 

turismo, indústria 4.0 e cidades inteligentes. Dentro de G.T. de Cidades Inteligentes, 

as discussões sobre mobilidade possuem grande enfoque. O programa possui 

diversos focos, dependendo da região onde ele está implantando, partindo desde 

questões mais focadas em aplicação e educação tecnológica nas cidades mais 

urbanizadas, até questões de agrotecnologia no interior do estado. 

Sobre os sensores IOT que serão implantados em ônibus, esclareceu-se que a 

previsão de implantação é no segundo semestre de 2022, e que eles deverão ser 

capazes de coletar dados de luminosidade, ruído e poluição. Em relação ao G.T. de 

cidades inteligentes, há relação com os municípios vizinhos para coleta de dados. 

Sobre os dados do G.T. de turismo, estes estão disponíveis na ferramenta 

Geoportal, alimentado com os levantamentos realizados pelos municípios com a 

base de dados abertos do governo. A última “hélice” a ser incorporada no Inova é 

questão ambiental, iniciada em 2021. 

Após agradecimentos de Carla Lampert e Gustavo Taniguchi, Alfonso encerrou o 

evento em fala conclusiva.  
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Data: 10/08/2022 

Horário: 11:00 – 11:30 

Local: Secretária Municipal do Planejamento – Rua Alfredo Chaves, nº1333, 

Exposição, Caxias do Sul – RS, 95020-460. 

Participantes: Representantes das secretarias do município de Caxias do Sul 

(SEPLAN e SMTTM) e da empresa URBTEC™, conforme Figura 10. 

Pauta: Disponibilização de dados. 

 

  

Reunião foi iniciada com a fala de Talivan, que apresentou a demanda pelos dados 

georreferenciados. Confirmou-se que há uma licença disponibilizada do ArcGIS para 

a SMTTM, mas que se encontra desatualizada. 

Requisitou-se, com acordo da Secretária de Planejamento, acesso a todas as 

camadas georreferenciadas disponíveis na Secretaria de Planejamento para 

elaboração do Plano de Mobilidade, complementando que todas os dados 

modificados ou gerados pelo Plano serão disponibilizados para a Prefeitura. Marcelo 

concordou, sustentando que os dados devem ser passados por arquivo, pois não há 

possibilidade de acesso para fazer download dos dados pela rede. Será exportada a 

geodatabase e fornecida à consultora.  

A secretária sugeriu também que sejam fornecidos os arquivos dos projetos 

estruturantes que já foram elaborados. Acrescentou que já foi iniciado contato com 

as prefeituras de Farroupilha e Flores da Cunha para fornecimento de dados, 

importante pelo processo de conurbação. Johny afirma que algumas informações já 

foram fornecidas pelo município de Flores da Cunha em formato .DWG, contendo, 

por exemplo, lotes e faces de quadra. Os dados disponíveis destes municípios serão 

fornecidos à consultora. A secretária apontou o problema da falta de padronização 

na legislação urbanística entre as cidades. 
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Outro problema levantado é o da faixa ferroviária de ligação com Farroupilha, que é 

considerada nos projetos de zoneamento, mas que apresenta potencial de 

aproveitamento como parte da rede viária para deslocamentos, por exemplo, por 

bicicletas. Apontou-se que há uma defasagem na organização metropolitana, em 

razão do processo problemático de elaboração da última revisão do PDDI.  

Sem mais apontamentos, encerrou-se a reunião. 
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Data: 10/08/2022 

Horário: 09:00 – 10:30 

Local: Secretária de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) - Rua Moreira 

César, nº 1666, Caxias do Sul - RS, 95034-000. 

Participantes: Adair Bianchi (SMTTM), Angélica Vicenti (SMTTM), Talivan Tavares 

(SMTTM), Gustavo Taniguchi (URBTEC™), Mariana Andreotti (URBTEC™), Tiago 

Otto (URBTEC™), Rodrigo de Oliveira (URBTEC™). 

Pauta: Estudo de Impacto de Trânsito EIT, Semaforização e Estatística de 

Acidentes.  

 

  

A reunião iniciou às 09h com a pauta referente a minuta para Polos Geradores de 

Tráfego, que se encontra em andamento. Foram discutidas as medidas mitigadoras 

referentes à temática, e questionou-se quais os parâmetros definidos.  

Foi comentado que o instrumento de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) já é 

citado no Plano Diretor de Caxias do Sul, porém ainda não tem sido aplicado, pois 

não possui regulamentação própria (a qual foi prevista no PDDI). Foi comentado que 

a temática discutida poderia ser uma restrição a mais para aprovação de projetos.  

Sobre a questão de regularização urbana, comentou-se sobre o programa de 

regularização arquitetônico, Caxias Legal, que foi renovado esse ano. Foi 

comentado também sobre o Habite-se provisório, o qual apresenta defasagem no 

que tange medidas mitigadoras. 

Os representantes da secretaria afirmaram ainda que a legislação sobre os Polos 

Geradores (que se refere a Estudo de Impacto de Trânsito – EIT) está sofrendo 

ajustes, e foi solicitado pela consultoria que seja encaminhada antes de finalizar o 

Planmob. Ressaltou-se também a importância da indicação no Plano de Mobilidade 

sobre a necessidade de ajustes nas leis municipais.  
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Foi decidido marcar um encontro com os representantes da Secretaria de 

Urbanismo para alinhar os pontos discutidos.  

Outros pedidos foram feitos, sendo eles: adicionar sanção para fiscalização; 

adicionar taxa e prazo para receber protocolo EIT (Estudo de Impacto de Trânsito). 

Foi comentado a necessidade de um Termo de Referência para a elaboração destes 

documentos. 

Após estes comentários, a reunião deu-se por encerrada.  

Na parte da tarde, foram tratados assuntos como semaforização (SMTTM), 

estatísticas de acidentes (SMTTM) e aspectos ligados à logo do Planmob 

(Comunicação/Gabinete do Prefeito), nas quais foi acrescida a participação de Carla 

Lampert (SMTTM) e de representantes dos demais setores. 
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Data: 11/08/2022 

Horário: 08:30 – 10:30 

Local: Secretária de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) - Rua Moreira 

César, nº 1666, Caxias do Sul - RS, 95034-000. 

Participantes: Representantes da Sociedade Civil, da Secretaria de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade e da empresa URBTEC™, conforme Figura 14. 

Pauta: Encontro sobre modos de transporte (cicloviário e transporte público) 

 

  

A reunião iniciou com a apresentação dos técnicos da URBTEC™ e em seguida dos 

representantes da União dos Ciclistas Caxienses (UNICCA). Na apresentação, os 

representantes da UNICCA realizaram uma caracterização geral do perfil dos 

ciclistas do grupo. Também comentaram sobre a necessidade de minimizar 

barreiras, sobre o alto número de acidentes nas rodovias federais e mostraram 

dados da plataforma Strava. Além disso, fizeram sugestões de propostas de 

ciclovias em ruas principais e de risco, ressaltando que muitos ciclistas andam na 

contramão e nas calçadas, entre outras questões. 

Ao final da apresentação, foi questionado qual seria o “Plano de Ataque”, ou seja, 

por onde as mudanças iriam começar, e foi novamente sugerido que se inicie pelas 

vias principais e que sejam implementadas infraestruturas e incentivo a educação de 

trânsito. Comentou-se ainda que na situação atual existem ciclovias periféricas e 

temporárias. Ressaltou-se a importância de ciclovias de ligação entre parques 

(ciclovias de lazer) e de segurança no trânsito.  

Em resposta aos questionamentos feitos pelos representantes da UNICCA, Carla 

Lampert comentou que uma das maiores dificuldades dentro da temática é o 

pensamento da população, que possui uma cultura mais voltada aos automóveis 

individuais. Falou ainda que algumas associações foram contra alguns projetos que 
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incentivavam a relação de pedestres e carros. Comentou-se ainda sobre as faixas 

largas que incentivam a velocidade dos veículos, e que a progressão deve acontecer 

aos poucos, evitando entrar em conflitos.  

Por fim, foi comentado ainda sobre o Pedal Livre, maior grupo de ciclistas de Caxias, 

sobre o SIM Caxias (Sistema Integrado de Mobilidade) e a respeito do “City Caxias”. 

Após o intervalo, foram apresentados os representantes da Concessionária de 

Transporte Público Coletivo de Caxias do Sul. O coordenador de operações da 

concessionária, Valdemir Viegas, relatou a situação do transporte coletivo na cidade. 

Ressaltou ainda a preocupação com a queda da demanda devido à pandemia e nos 

dias de chuva.  

Em relação ao tema, foram trazidas considerações em relação às pesquisas a 

serem realizadas no Planmob como a Pesquisa de Origem e Destino Embarcada, 

Censos nos Terminais e a Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual (FOV). 

Comentou-se ainda sobre a baixa demanda no bairro Floresta.  

Em relação às pesquisas, ressaltou-se que a Pesquisa de Origem e Destino é muito 

importante para indicar a demanda da população no transporte público. Foi colocado 

em questão a importância da manutenção da demanda para os próximos anos. 

Representantes da concessionária disseram que existem 240 veículos no total, e 

200 operacionais. Sobre o fretamento, responderam que existem em média de 1000 

a 1300 veículos. Por fim, comentou-se sobre os trechos críticos e sobre as 

distâncias diversas entre os pontos de ônibus.  

Após estes apontamentos, o encontro foi encerrado. 
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