
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento diz respeito ao Produto 01 “Plano de Trabalho, 

Cronograma e Detalhamento de Atividades”, produzido na Etapa 1 do 

processo de Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade   

Urbana de Caxias do Sul, decorrente de Contrato n° 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 a metodologia e estruturação do 

trabalho. 
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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 — SGM 

 

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 Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade — SMTTM 

 

Secretaria Municipal do Urbanismo — SMU 

 

Secretaria Municipal de Planejamento — SEPLAN



                                                                                                                                                                              

 

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) 
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Titular — Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) 

 

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) 

 

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) 

 

Titular — Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (SMDETE) 

 

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) 

 

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) 

 



                                                                                                                                                                              

 

Msc. Engenheiro Civil | Coordenador 

 

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 

 

Jornalista 

 

Msc. Jornalista 

 

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo



                                                                                                                                                                              

14
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                              

15
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



                                                                                                                                                                              

16
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                              

17
 

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                              

18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

19
 



                                                                                                                                                                              

20
 

Diretoria de Informações Geoespaciais
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A temática da mobilidade urbana dedica-se ao estudo e aprimoramento dos 

deslocamentos de pessoas e bens, internos aos tecidos urbanos. No âmbito 

municipal, o entendimento e otimização desses deslocamentos são fundamentais, 

visto que interligam os diferentes aspectos da gestão pública, como: educação, 

saúde, habitação, desenvolvimento econômico e lazer.  

O planejamento da mobilidade urbana municipal é materializado a partir do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul (Planmob), 

instrumento urbanístico preconizado pela Política Nacional da Mobilidade – Lei 

Federal nº 12.587/2012 e suas atualizações. Sua elaboração condiciona a liberação 

de recursos federais (destinados ao sistema de mobilidade) aos municípios com 

mais de 20 mil habitantes, assim como àqueles obrigados a instituírem Planos 

Diretores.  

Como mecanismo de efetivação das diretrizes nacionais, o Planmob deve 

contemplar os seguintes princípios e objetivos: 

I - os serviços de transporte público coletivo; 

II - a circulação viária; 

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as 

ciclovias e ciclofaixas; (Redação dada pela Lei nº 13.683, de 2018) 

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 

mobilidade; 

V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados 

e os não motorizados; 

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura 

viária; 

VII - os polos geradores de viagens; 

VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou 

onerosos; 

IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 

X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público 

coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e 

XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

(Lei Federal nº 12.587/2012, Art. 24.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art2
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Suas definições devem alinhar-se também ao Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado – PDDI – instituído pela Lei Municipal n° 589, de 19 de novembro de 

2019), além de outros planos municipais, legislações e demais normas vigentes 

cabíveis.  

Destaca-se que a área de intervenção deverá considerar as características 

territoriais e as relações da mobilidade em centralidades, incluindo todas regiões 

administrativas, áreas urbanas, núcleos urbanos informais consolidados, distritos, 

áreas rurais e de expansão. O Planmob também levará em conta as ligações com as 

sedes dos distritos do município de Caxias do Sul, assim como a articulação dos 

sistemas viários, de mobilidade e de transportes com o restante da região, 

especialmente com os municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha.  

A partir desses aspectos, o plano deverá elaborar propostas e planos de ação de 

curto, médio e longo prazo, considerando horizontes a cada 5 anos até o vigésimo a 

partir do ano-base.  

Após concluído e aprovado pela Equipe da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, o 

Planmob passará pela avaliação da Câmara de Vereadores e com seu aval, 

integrará a legislação municipal. 
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Os trabalhos a serem realizados para Elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade de Caxias do Sul pela empresa URBTEC™ devem ser feitos em conjunto 

com a Prefeitura Municipal, de modo que o poder público participe como agente 

fiscalizador e idealizador do plano. Além disso, a participação da população do 

município é fundamental para garantia dos anseios da comunidade na discussão 

deste plano.  

De acordo com o Termo de Referência – TR, o processo de elaboração do Planmob 

será desenvolvido sob o acompanhamento, fiscalização e validação do Município de 

Caxias do Sul, por meio dos servidores responsáveis, sob coordenação da 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMTTM, bem como 

pela orientação e consultoria da equipe técnica contratada. 

Desse modo, as principais instâncias de participação são formadas pela Equipe 

Técnica do Município (ETM) — também denominada de “Comissão de 

Desenvolvimento Técnico”, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade (SMTTM); pela Comissão Executiva (CE); pela Comissão 

de Apoio (CA) e outros colaboradores internos da Prefeitura Municipal; pela Equipe 

de Acompanhamento — a ser composta pelo Conselho Municipal de Mobilidade 

(CMM) e outros; pela Equipe Técnica da URBTEC™; e pela sociedade civil como 

um todo, como ilustra a Figura 1. 

Ressalta-se também que, a participação se faz aberta a todos os interessados, 

incluindo Ministério Público e Câmara de Vereadores, de forma a permitir a 

fiscalização sobre o andamento do plano. 
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A Equipe Técnica do Município para o Acompanhamento do Planmob – ETM 

para a Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana — Planmob 

Caxias, também denominada de “Comissão de Desenvolvimento Técnico”, foi 

estabelecida pela Portaria n.º 165.080, de 19 de agosto de 2022.  

O Termo de Referência – TR estabelece que a Equipe Técnica do Município para 

o Acompanhamento do Planmob – ETM terá como atribuições gerais o 

acompanhamento, fiscalização, validação e apoio à Equipe Técnica de 

Consultoria, URBTEC™ para orientação, revisão e discussão dos produtos. Além 

disso, fará a intermediação na comunicação com os demais atores da administração 

municipal, prestará apoio logístico na realização dos eventos necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos e convocação dos interessados na elaboração do 
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Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana, coordenando a participação da 

sociedade civil e tornando público seu processo.  

Conforme Portaria, a ETM será composta por técnicos da Secretaria de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade – SMTTM: 

▪ Adair José Bianchi (engenheiro civil) 

▪ Angelica Stallivieri Vincenzi (arquiteta e urbanista) 

▪ Carla Francieli Rodrigues Lampert (engenheira civil) – Fiscal do Contrato 

▪ Daniel Rech (engenheiro civil) 

▪ Igor Machado da Silveira (engenheiro civil) 

▪ Rodrigo Terribile Rossi (coordenador/assessor de imprensa) 

▪ Talivan Willian Tavares (engenheiro civil) – Gestor do contrato 

Destaca-se que o desenvolvimento de cada atividade e etapa do Planmob deve ser 

realizada de forma a transferir o conhecimento, gradualmente, para a ETM. Demais 

encaminhamentos como as pautas e organização de todas as atividades e reuniões, 

a duração, formato e demais detalhes dos eventos, cronogramas, entre outros, 

também serão previamente avaliados em colaboração com as equipes 

mencionadas. 

 

  

A Comissão Executiva – CE para a Elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana — Planmob Caxias, estabelecida pela Portaria n.º 164.838, de 09 

de agosto de 2022, cumpre um papel fundamental na elaboração do Plano, adjunta 

à ETM, realizando a coordenação política do Planmob, por meio da validação do 

processo, estudos, resultados técnicos e atores, em assuntos de maior proporção. 

Além de dar suporte e respaldo ao desenvolvimento do Planmob, a Comissão 

Executiva tem um papel semelhante à ETM no aspecto da comunicação, realizando 

o gerenciamento e acompanhamento técnico dos trabalhos, promovendo a 

participação de parceiros, técnicos e atores. 
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Conforme estabelece a Portaria, a Comissão Executiva do Planmob é composta por: 

▪ Alfonso Willenbring Júnior  
Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMTTM 

 
▪ João Jocemar Uez Pezzi  

Secretaria Municipal do Urbanismo – SMU 
 

▪ Margarete Erminia Tomazini Bender  
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN 

 

  

As Equipes de Apoio – EAP são formadas pela Comissão de Apoio – CA e por 

outros colaboradores internos da Prefeitura Municipal. A Comissão de Apoio – CA 

para a Elaboração do Plano Diretor e Mobilidade Urbana — Planmob foi 

estabelecida pela Portaria n.º 165.109, de 19 de agosto de 2022. 

A CA é formada por servidores de diferentes secretarias do município, uma vez que 

o Planmob é um estudo que se correlaciona de forma multidisciplinar as diversas 

áreas de atuação.  

Os outros colaboradores internos da Prefeitura Municipal são os servidores e 

estagiários que, apesar de não fazerem parte da CA, eventualmente contribuirão em 

questões pontuais que se façam necessárias. 

Dessa forma, as Equipes de Apoio atuarão em conjunto das demais equipes, 

auxiliando na elaboração do Planmob agregando suas experiências enquanto 

técnicos e servidores públicos municipais. Com formação multidisciplinar, essas 

equipes contribuirão com suas expertises em relação aos assuntos abordados pelo 

Plano e também irão prestar apoio como divulgadores do processo participativo.  

 

  

A Equipe de Acompanhamento – EAC é composta por representantes de 

diferentes setores da sociedade, majoritariamente por grupos que estão 

relacionados à mobilidade urbana e transportes, representantes da Câmara de 

Vereadores, entre outros interessados. 
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Essa formação cooperará com a elaboração do Plano por meio de suas 

contribuições enquanto cidadãos, líderes comunitários e usuários da mobilidade no 

município. Ademais, também atuarão como vetores de divulgação, promovendo o 

Plano e os eventos participativos, estendendo o alcance das informações acerca do 

Planmob. 

Uma das representações que a EAC poderá contar é a do Conselho Municipal de 

Mobilidade – CMM, que é um órgão auxiliar do Poder Executivo, integrante da 

estrutura administrativa municipal, que tem por finalidade apreciar e deliberar sobre 

assuntos referentes à mobilidade municipal, além de auxiliar no enriquecimento dos 

produtos e relatórios, a fim de promover um planejamento consistente e aplicável à 

realidade do município (conforme regimento interno — Decreto n.º 21.804, de 16 de 

novembro de 2021). O CMM poderá contribuir diretamente com suas experiências e 

conhecimentos técnicos, além de atuar enquanto promotor do Planmob e seus 

eventos comunitários. 

 

  

A Equipe Técnica da URBTEC™, empresa de consultoria responsável pela 

Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município de 

Caxias do Sul (Concorrência 023/2022), irá realizar os trabalhos técnicos do 

Planmob, em parceria com a ETM, CE e demais atores envolvidos. 

A consultoria será responsável pela produção de produtos e relatórios, orquestrando 

os dados, processando as contribuições e compilando os trabalhos para o 

desenvolvimento do Plano. 

A seguir é listada a equipe técnica da empresa URBTECTM, consultoria responsável 

pela Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município 

de Caxias do Sul.  
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Equipe Principal: 

Perfil 1: Engenheiro Civil - Especialista em Planejamento Urbano, Mobilidade e 

Transportes – Gustavo Taniguchi 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (1996), 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (1999), Mestrado em 

Gestão Urbana - Pontifícia Universidade Católica do PR (2007), Pós-Graduação em 

Mobilidade e Trânsito pela Universidade Futura ITCV (2017) e Pós Graduação em 

Engenharia de Tráfego pela Faculdade Global (2019). Trabalha na área de 

Planejamento Urbano e Regional, com ênfase em Projetos de Transportes Urbanos, 

Mobilidade e Sistemas de Passageiros, atuando principalmente nos seguintes 

temas: planejamento urbano, planejamento metropolitano, planos diretores, 

mobilidade e demais planos setoriais de urbanização. Possui comprovada 

experiência na coordenação de Planos Metropolitanos e Regionais, Planos Diretores 

Municipais e Planos de Mobilidade Urbana. 

 

Perfil 02: Arquiteta e Urbanista - Especialista na Área de Planejamento Urbano 

e Regional - Tami Szuchman 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (1993), mestrado e doutorado em Gestão Urbana pela mesma 

universidade (2007), e atuou como professora titular do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Positivo. Tem experiência na área de Arquitetura e 

Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento local e 

regional e parques urbanos. 

 

Perfil 03: Arquiteta e Urbanista - Especialista na Área de Planejamento, 

Transportes e Trânsito - Manoela Fajgenbaum Feiges 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná – PUC/PR (2011), pós-graduação em Mobilidade e Trânsito – Faculdade 

Futura (2019) e em Planejamento e Infraestrutura de Sistema de Transporte pela 

Universidade Federal do Paraná (2022). Tem mestrado em Assentamentos 

Humanos pela Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica (2015) reconhecido no Brasil 



29
 

como Gestão do Território pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG 

(2018). Possui experiência em Arquitetura e Urbanismo, nos âmbitos nacional e 

internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho urbano, 

planejamento urbano, municipal e regional, planejamento de transportes e 

mobilidade urbana. 

 

Perfil 04: Advogada - Especialista em Análise e Estruturação Institucional - 

Luciane Leiria Taniguchi 

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1997), 

Especialização em Direito Tributário e Processo Tributário pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (1999), pós-graduação MBA em Direito 

Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (2003) e pós-graduação em Mobilidade e 

Trânsito pela Universidade Futura ITCV (2017). Atua na área de direito público, 

administrativo, ambiental e urbanístico, possui comprovada experiência em trabalhos 

de elaboração de legislação de ordenamento e uso do solo, e acompanhamento e 

elaboração de legislação correlata a Planos Diretores Municipais e Planos de 

Mobilidade Urbana. 

 

Perfil 05: Socióloga - Especialista em Processos Participativos - Fabiane Baran 

Cargáno 

Mestre em Sociologia e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). Atua em atividades de coordenação e pesquisa para elaboração de 

estudos, levantamentos, diagnósticos, prognósticos e planos, e na formulação, 

implementação e avaliação de programas. Destacam-se as atividades de concepção 

e execução de entrevistas, inquéritos por questionários, oficinas, reuniões técnicas e 

reuniões comunitárias. Participou em mais de 80 projetos, incluindo estudos de 

impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA), estudos de 

inventário hidrelétrico, planos de manejo, planos municipais de saneamento básico 

(PMSB) e planos diretores municipais. 
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Equipe Complementar: 

Arquiteta Urbanista – Mariana Andreotti 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (2020). Tem experiência em Arquitetura, Urbanismo e 

Geoprocessamento. Atua em Planos Diretores e Regionais, gerenciando ações e 

desenvolvendo pesquisas e análises temáticas. 

 

Engenheira Cartógrafa e Agrimensora – Cecília Parolim Ferraz 

Possui graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura pela Universidade 

Federal do Paraná (2021). Com experiência em Cartografia, Sistemas de 

Informações Geográficas e Infraestrutura de Dados Espaciais aplicados em 

planejamento urbano. Atua nas áreas de mapeamento de dados e elaboração de 

produtos cartográficos. 

 

Engenheiro Cartógrafo – Máximo Alberto S. Miquelles 

Possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Federal do Paraná 

(2004). Atua na área de planejamento urbano municipal, metropolitano, regional e 

nacional, possui comprovada experiência em trabalhos de geoprocessamento, 

imagens de satélite e cartografia para o desenvolvimento urbano. Foi coordenador 

de geotecnologia do CAU/PR, chefe da divisão de geoprocessamento do Município 

de São José dos Pinhais/PR, Coordenador Geral de Identificação e Patrimônio da 

União através de mapeamento georreferenciado. 

 

Engenheiro Civil – Alceu Dal Bosco Junior 

Possui Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (2017), 

com período de mobilidade internacional na Loughborough University, Inglaterra. 

Possui, também, Mestrado em Engenharia de Transportes pela Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Atua em Estudos de 

Tráfego, Impactos no Sistema Viário, Análises Urbanas e em Planos de Mobilidade 
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Urbana, gerenciando ações, desenvolvendo pesquisas e simulações, bem como 

análises temáticas.  

 

Engenheiro Civil – Rodrigo Otávio Fraga Peixoto de Oliveira 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (2022) 

e Técnico em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2014). 

Tem experiência na área de Engenharia de Transportes, atuando nas áreas de 

modelagem de transportes urbanos e planejamento de transporte público. 

 

Engenheiro Civil – Tiago Otto Martins 

Possui Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (2006). 

Pós Graduação em Gestão de Projetos de Transportes pela FAE Centro 

Universitário (2011). Cursando Pós Graduação em Transportes e Trânsito pela 

Universidade Futura (2018), atua na área de planejamento urbano, mobilidade e 

transportes, há mais de 10 (dez) anos, com experiência comprovada na elaboração 

de planos de transportes, mobilidade, sistema viário e planejamento urbano 

 

Engenheira Civil – Vanessa Kerecz 

Possui graduação em Engenheira Civil pela Universidade Federal do Paraná (2007). 

Tem experiência Modelagem Computacional, pesquisas de trânsito e transporte e 

sistemas de informação. 

 

Jornalista – Matheus Rocha Carneiro  

Possui graduação em Comunicação Social – Jornalismo pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR). Atua como redator, editor, revisor, assessor de 

imprensa, fotógrafo, mediador e analista de mídias. 

 

 



32
 

Jornalista – Sérgio Luiz Zacarias  

Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (2001), especialização em 

Comunicação Para o III Milênio pela PUCPR (2002), especialização em 

Desenvolvimento Gerencial pela FAE Business (2010) e mestrado em Ciência 

Política pela Universidade Federal do Paraná (2020). Tem experiência em funções 

de produção de conteúdo jornalístico e midiático em órgãos governamentais, setores 

privados e organizações não-governamentais (ONGs) e atua como docente em 

cursos de formação técnica do Ensino Profissional e na prestação de consultoria de 

comunicação para planos, estudos e projetos de planejamento e desenvolvimento 

urbano. 

 

  

Além das organizações citadas, outros grupos participarão enquanto colaboradores 

e consultores externos ao longo do desenvolvimento do Planmob. A abertura para 

essas participações faz parte da premissa de participação popular prevista no Plano. 

Entre os atores que podem contribuir nas atividades e ações de elaboração do 

Planmob, destacam-se os seguintes possíveis participantes: 

▪ Sociedade civil organizada: Grupos de Ciclismo (Unicca, Pedal Livre, Epika, 

Serra Bike Caxias, Grupo Gurias no Pedal de Caxias do Sul, e outros); grupos 

que representem diferentes modais (pedestres, pessoas com deficiência e 

dificuldade de locomoção, etc); Câmara de Vereadores de Caxias do Sul; 

Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE); União das Associações de 

Bairro - UAB; e outros. 

▪ Entidades e Órgãos Públicos e Privados: Concessionárias e Permissionárias 

de Transporte Público, de Fretamento e Transporte Escolar; Inova-RS; Câmara 

da Indústria e Comércio – CIC; Sindicato dos Engenheiros do RS – SENGE; 

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul - SINDUSCON 

CAXIAS; Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS - SAERGS.  



33
 

▪ Área técnica ou de ensino: City Living Lab; WRI/Brasil; Lab Urbano; 

Universidade de Caxias do Sul - UCS; Faculdade da Serra Gaúcha – FSG; 

Grupo Uniftec – Centro Universitário; Instituto Federal do Rio Grande do Sul – 

IFRS; Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RS; Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA/RS; Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB; 

Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de 

Caxias do Sul – RS – SEAAQ; Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS —  

SAERGS. 

 

  

Além dos atores supracitados, é de suma importância a participação de toda a 

sociedade civil, cumprindo com o caráter democrático, transparente e participativo 

da Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do 

Sul. 

Por isso, todos (os) os (as) cidadãos (ãs) caxienses são encorajados a participar do 

processo de desenvolvimento do Plano, em todas as fases, de diversas maneiras. 

Além dos eventos públicos que serão amplamente divulgados, serão 

disponibilizados diferentes canais de comunicação direta, como o site, e-mail e as 

redes sociais da Prefeitura. 
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O Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana – Planmob de Caxias do Sul 

tem como objetivo definir um conjunto de proposições, referências, diretrizes e 

ações que permitam ao município tratar a mobilidade urbana de modo integrado aos 

instrumentos de planejamento existentes, bem como articular ações e propostas 

com a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), visando atender a lei 

12.587/2012 e suas atualizações, e o previsto na lei (municipal) complementar n° 

589/2019 (art. 34, inciso VI).  

Os produtos gerados destinam-se principalmente aos técnicos e gestores do 

planejamento urbano e da mobilidade e visam contribuir para que o poder público 

local aprimore sua capacidade de gestão, operação e estratégias dentro dos limites 

de sua competência, além de contribuir no desenvolvimento de toda a região a que 

pertence o Município.  

Em consonância a isso, o Plano possui objetivos específicos conforme descritos no 

Termo de Referência: 

 

Mobilidade sustentável  

a) Trabalhar no âmbito municipal o conceito de mobilidade sustentável, 

promovendo a implantação e melhorias, especialmente, de modos de 

locomoção não motorizados no Município, através de projetos e ações 

permanentes;  

b) Dispor de meios que propiciem a redução de desigualdades e promova a 

inclusão social, bem como o acesso aos serviços básicos e equipamentos 

sociais;  

c) Melhorar a eficiência do processo econômico do transporte de pessoas e de 

cargas, promovendo o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos 

custos ambientais e socioeconômicos;  
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d) Ampliar o entendimento e as alternativas sustentáveis visando dar subsídios e 

fomentar mecanismos e instrumentos de: financiamento do transporte público 

coletivo, infraestrutura de mobilidade urbana e alternativas de inovações 

tecnológicas;  

e) Dar diretrizes que sirvam como vetores ao desenvolvimento da cidade e a 

eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.  

 

Redução de impacto ambiental  

a) Propor políticas para redução da poluição sonora, visual e atmosférica, bem 

como para a minimização da emissão de gases do efeito estufa e do consumo 

de energia, através de medidas que direcionem a redução de viagens 

motorizadas, da otimização das viagens realizadas por modos motorizados, do 

incentivo ao uso de fontes alternativas de energia menos poluentes, da 

implementação/melhorias na fiscalização de emissão de fontes de poluição nos 

veículos públicos e privados, coletivos e individuais;  

b) Propor meios para o incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao 

uso de energias renováveis e menos poluentes.  

 

Meios não motorizados  

a) Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o 

caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens curtas e 

incorporando definitivamente a calçada (passeio) como parte da via pública, 

com tratamentos específicos;  

b) Estudar, propor padrões para a infraestrutura urbana e indiciar ações que deem 

prioridade e privilegiem modos não motorizados, visando proteger seus 

usuários (segurança viária e segurança pública), garantir acessibilidade e 

qualificar a condição de mobilidade de todos os cidadãos; 

c) Estudar a inserção efetiva do modal cicloviário no Município;  



36
 

d) Repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não motorizados e de 

transporte público coletivo nos planos e projetos – em lugar da histórica 

predominância dos automóveis. 

 

Meios prioritários de transporte  

a) Indicar ações que priorizem o transporte público coletivo em detrimento do uso 

de transporte individual motorizado (público, privado ou remunerado) no 

sistema viário, racionalizando os sistemas, ampliando sua participação na 

distribuição das viagens e reduzindo seus custos, bem como desestimular o 

uso do transporte individual;  

b) Estudar e propor melhorias para a infraestrutura urbana interligada ao sistema 

de transporte público coletivo, que visem dar prioridade ao mesmo, bem como 

às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, aos idosos e que busquem 

garantir a segurança pública e a segurança viária. 

 

Inclusão/Acessibilidade universal  

a) Propor ações visando garantir o direito de ir e vir a todas as pessoas com 

deficiência, mobilidade reduzida e idosos, com acessibilidade plena aos 

serviços e espaços públicos, aos espaços de lazer, culturais, esportivos, 

educacionais, de saúde, entre outros;  

b) Definir diretrizes para eliminação das barreiras arquitetônicas e urbanísticas e 

dos conflitos que impedem o cidadão de circular e utilizar o espaço público, o 

mobiliário urbano e o sistema de transportes.  

c) Definição de plano de rotas acessíveis, visando atendimento ao Estatuto da 

Cidade, artigo 41: as cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar 

plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, 

que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados 

pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, 

inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de 

pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços 
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públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, 

correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira 

integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. (Incluído pela 

Lei nº 13.146, de 2015).  

 

Integração modal  

a) Estudar e caracterizar formas de promover a integração modal de transportes, 

considerando a demanda, as características da cidade e a redução das 

externalidades negativas do sistema de mobilidade. 

 

Uso do solo e planejamento urbano  

a) Diminuir a necessidade de viagens motorizadas, através de proposição de 

diretrizes de planejamento articuladas com o plano diretor englobando 

aspectos de: localização de serviços públicos, centralidades e desenho urbano;  

b) Compreender o território e a evolução do uso do solo, articulando o 

planejamento urbano (atividades), inclusive quanto aos núcleos urbanos 

informais consolidados (nos termos da Lei 13.465/2017); de circulação (sistema 

viário); de transportes; de tráfego (inclusive quanto aos polos geradores de 

viagens - pessoas, trânsito ou tráfego); 

c) Propor modelos para identificar, tipificar e contabilizar volumes de tráfego, 

gargalos do trânsito, trechos e segmentos críticos, necessidades de medidas 

moderadoras de tráfego, correlacionando estes aspectos ao uso do solo e 

planejamento urbano. 

 

Gestão democrática e monitoramento  

a) Propor formas de estruturar a gestão local, fortalecendo o papel regulador dos 

órgãos públicos gestores dos serviços de transporte público coletivo, trânsito, 

planejamento, propiciando suporte para lidar com o processo de consolidação, 

renovação e controle da expansão urbana;  
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b) Formular propostas para desenvolver e implementar um sistema de informação 

integrado e indicadores que permitam: definir objetivos e metas para a 

mobilidade; avaliar o desempenho da mobilidade; formular, avaliar e consolidar 

políticas, programas e planos de ação, bem como monitorar, avaliar e ajustar o 

Planmob ao longo do tempo, para assim garantir o aprimoramento contínuo da 

mobilidade urbana;  

c) Direcionar meios para um adequado mapeamento de procedimentos 

burocráticos e operacionais dos setores/áreas das secretarias nos assuntos 

mais pertinentes ao Planmob, bem como formular propostas para uma gestão 

que busque cada vez mais a integração e efetividade nos projetos, 

planejamentos e execução das atividades, análises e serviços realizados pelo 

setor público;  

d) Propor metodologias e diretrizes para a criação/melhoria de banco de dados, 

com atualizações periódicas, e que sigam às necessidades de evolução da 

cidade, considerando à realidade da CONTRATANTE (infraestrutura, 

tecnologia, mão de obra existente, e buscando a integração de dados das 

diferentes áreas, visando a melhoria contínua da mobilidade urbana);  

e) Integrar os assuntos multidisciplinares que envolvem o plano de mobilidade, 

bem como envolver os estudos de modo a propor um plano integrado e 

compatível com os demais planos diretores (e planos que compõem o SPM do 

PDDI – plano diretor do município), planos de desenvolvimento integrado e 

planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana, no que couber;  

f) Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana, impulsionando a criação ou 

melhorias em órgãos colegiados, conselhos, ouvidorias, visando assim a 

promoção de transparência e integração de informações cada vez mais 

aprimoradas, inclusive possibilitando a realização de eventos, audiências e 

consultas públicas acerca de planejamento de mobilidade e na definição de 

projetos prioritários no município, de tempos em tempos, sempre que se fizer 

necessário ou que for pertinente;  
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g) Propor meios e métodos que deem subsídios para que a gestão municipal 

mantenha uma sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do 

plano de mobilidade em prazo não superior a cinco anos. 

 

Estrutura viária e do sistema de mobilidade urbana  

a) Definir diretrizes e políticas para a melhoria da infraestrutura do sistema de 

mobilidade urbana e da circulação das pessoas e das mercadorias, priorizando 

a segurança pública, a segurança viária e acessibilidade universal;  

b) Dar diretrizes para a gestão de prioridades para projetos, obras de melhorias e 

alterações do sistema viário, implantação de sistema semafórico, de controle 

de tráfego, entre outros, visando a equidade no uso do espaço público de 

circulação, vias e logradouros;  

c) Identificar, caracterizar e definir diretrizes para manter adequados os acessos 

às faixas de domínio das rodovias.  

 

Transporte público coletivo  

a) Propor políticas que visem a organização, o funcionamento e a gestão dos 

serviços de transporte público coletivo e da política de mobilidade urbana e sua 

integração com os demais modos de transportes, buscando propiciar equidade 

no seu acesso;  

b) Caracterizar a situação do sistema de transportes atual e propor formas de 

qualificar o serviço e infraestrutura, assim como soluções para os problemas 

verificados;  

c) Propor soluções para um sistema de transportes integrado, multimodal e 

qualificado a toda população, promovendo o acesso aos serviços básicos e 

equipamentos sociais, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusão 

social e a acessibilidade universal;  

d) Propor medidas e ponderar sobre possíveis impactos das mesmas (positivos e 

negativos, níveis e áreas de abrangência) para: redução de custos da 

passagem do transporte público coletivo e sua fomentação, visando a garantia 
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de sustentabilidade econômica do sistema de transporte público coletivo de 

passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a 

modicidade tarifária do serviço.  

 

Segurança viária  

a) Formular diretrizes e programas visando segurança viária no intuito de prevenir 

sinistros e acidentes, além da minimização de seus impactos quando os 

mesmos ocorrerem, e para a mitigação de suas consequências, além de 

promover a difusão dos conceitos de circulação em condições seguras e 

humanizadas levando-se em conta programas de educação no trânsito e de 

monitoramento de acidentes, assim como prevenção, sinalização, fiscalização, 

coleta e gerenciamento de dados; 

b) Dar diretrizes para revisão de metodologia existente de banco de dados 

estatísticos de acidentes de trânsito, visando a adoção de um formato 

completo, ágil, de fácil compatibilização e formatação de todos os dados dos 

diferentes órgãos que realizam a coleta dos mesmos, e visando a integração 

ao sistema de saúde, incluindo questões de pós acidente. 

 

Logística Urbana  

a) Estudar o fluxo, a operação, o disciplinamento e as rotas principais do 

transporte de cargas e sistemas de transporte de passageiros, coletivos e 

individuais, propondo qualificação no que couber, inclusive quanto a 

infraestrutura viária e quanto a áreas e horários de acesso e circulação restrita 

ou controlada;  

b) Considerar os estudos e dados do Plano Estadual de Logística de Transporte 

(PELT-RS), verificando contribuições quanto à logística urbana.  

 

Integração Regional  

a) Compreender a articulação viária do Município com a região e propor diretrizes 

para maior eficiência destes deslocamentos, dos equipamentos de transportes, 
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inclusive com proposta de novos modais, se for o caso, e integrações de 

modais, abrangendo inclusive fretamento e transportes de impacto regional;  

b) Considerar a relação do sistema viário da cidade, inclusive das áreas rurais, 

estradas municipais;  

c) Correlacionar as diretrizes e ações da região metropolitana a que Caxias do 

Sul está inserida, com as diretrizes/ações do Planmob;  

d) Considerar os estudos e dados do Plano Estadual de Logística de Transporte 

(PELT-RS), correlacionando os dados regionais e sua aplicabilidade à cidade e 

à integração com a região;  

e) Identificação dos fluxos veiculares de característica regional e mensuração do 

seu impacto no sistema viário;  

f) Considerar a relação do projeto Trem Regional com a mobilidade local;  

g) Correlacionar o atual aeroporto com a mobilidade local e regional, bem como 

os estudos e projeções acerca do novo aeroporto (Vila Oliva);  

h) Propor meios para manter os acessos às faixas de domínio das rodovias que 

interferem na integração regional respeitando as diretrizes dos órgãos que 

possuem jurisdição sob cada trecho, bem como estudar diretrizes que visem a 

segurança viária nestes locais;  

i) Propor meios de contribuir na relação das áreas inseridas no município com as 

faixas de domínio (estadual/federal), para maior clareza de limites e jurisdições
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De acordo com o Termo de Referência (TR), os serviços para a elaboração do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul deverão ser realizados 

em um período de 12 meses, a contar da data de assinatura da ordem de início de 

serviço, 19 de julho de 2022, sendo o contrato assinado em 05 de julho de 2022. 

Levando em consideração que o ano de 2022 compreenderá um período eleitoral, 

seguido da realização da copa do mundo (que apesar de ser realizada no Catar – é 

transmitida e acompanhada por muitos brasileiros, podendo interferir nas atividades 

das pessoas e empresas), ressalta-se que o cronograma poderá sofrer alterações, 

desde que em comum acordo entre a Prefeitura Municipal e a Equipe de 

Consultoria. 

Ademais, seguindo as orientações do TR, o processo de elaboração do Plano 

Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul está 

estruturado em 09 (nove) etapas conforme o Quadro 1 e Figura 2. 

 

Etapa Descrição 

Etapa 1 Plano de Trabalho, Cronograma e Detalhamento de Atividades 

Etapa 2 Plano de Comunicação e Participação Social 

Etapa 3 Levantamento de Dados e Pré-Diagnóstico 

Etapa 4 Diagnóstico e Prognóstico 

Etapa 5 
Planos Municipais Específicos - Desdobramentos dos Planos 

Estratégicos Setoriais Integrados ao Planmob 

Etapa 6 
Plano de Gestão da demanda e elaboração de Diretrizes para o 

Plano de Melhoria de Oferta 

Etapa 7 Plano de Melhoria da Oferta 

Etapa 8 Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento 

Etapa 9 
Minuta do Projeto de Lei e Adequações após aprovação no 

Legislativo 
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A seguir, serão descritas as metodologias e estruturação de trabalho que serão 

utilizadas em cada uma das etapas que compõem a elaboração do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul. Ademais, serão listados as 

atividades, eventos e os produtos resultantes de cada uma das fases.  

 

 

 

Considerando as especificações do Termo de Referência, a etapa inicial “Plano de 

Trabalho, Cronograma e Detalhamento de Atividades” deverá compreender a 

definição de metodologia técnica e operacional para o desenvolvimento dos 

trabalhos de elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de 

Caxias do Sul, além de seu cronograma de atividades. Caberá ao município a 

validação destes, bem como a proposição de possíveis ajustes. 
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Nesta fase, é feito o planejamento geral do Plano, incluindo ajustes de conteúdos 

previstos, alinhamento das metodologias, estruturações, eventos, formatos de 

entregas, com o objetivo de se alcançar resultados mais efetivos ao término deste 

plano. Ademais, esta etapa tem o intuito de definir os atores envolvidos no processo 

de elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana e mobilizar a 

sociedade civil. Destaca-se que o município designou recentemente os técnicos 

municipais que participarão do processo de elaboração do Planmob, através de ato 

formal (portarias). 

Até o momento, a equipe da consultoria realizou duas viagens à Caxias do Sul para 

realização de reuniões e visita técnica ao município. Além da realização de eventos 

para convidados, em temas específicos, foram realizadas reuniões internas 

específicas com a equipe da SMTTM - Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 

e Mobilidade e um encontro com a SEPLAN/DIGEO – Secretaria Municipal do 

Planejamento a fim de alinhar expectativas e tratar da disponibilização de dados 

existentes. 

 

  

Essa etapa consiste em estratégias de mobilização, sensibilização e articulação dos 

agentes envolvidos no trabalho, com o intuito de engajá-los coletivamente no 

processo de atualização do estudo. Trata-se de uma etapa estruturante do processo, 

pois, dá início aos vínculos coletivos construídos formal e informalmente, 

consistindo-se em pilares que sustentarão o andamento e efetivação da elaboração 

do plano.  

Destaca-se que o Plano de Trabalho como um todo definirá a metodologia a ser 

utilizada durante o processo de elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, sendo o momento oportuno para discussão e 

validação dos aspectos relacionados aos encaminhamentos metodológicos, etapas 

e cronograma propostos. 

Dessa forma, neste documento estarão descritos os eventos que deverão ser 

realizados conforme solicitação do Termo de Referência, as partes envolvidas, os 

produtos que serão entregues, suas revisões, abordagem que deverá ser seguida, 

além do compartilhamento e esclarecimento de algumas dúvidas iniciais, solicitação 
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e compartilhamento de materiais, informações e dados necessários para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Ademais, ressalta-se que ao final de cada mês será entregue um descritivo das 

atividades desenvolvidas no período, com o objetivo de expor o andamento dos 

trabalhos. Esses pareceres auxiliarão na elaboração do as built ao final do Plano, o 

qual fará um comparativo entre o cronograma previsto inicialmente e o praticado, 

relacionando os eventos e as atividades específicas do trabalho.  

Ressalta-se que além disso, as etapas contarão com um relatório de atividades que 

compilará os eventos realizados nos respectivos períodos. 

 

  

▪ Descrição das atividades de todas as etapas, detalhamento da metodologia, 

recursos humanos, estrutura técnico-administrativo, recursos materiais e 

alocação de recursos que serão utilizados, bem como local a ser utilizado ou 

previsto para o desenvolvimento das atividades na cidade;  

▪ Apresentação de cronograma detalhado, discriminando todas as etapas e 

período de tempo previsto para a realização das mesmas. O cronograma 

deverá conter detalhamento de todas as atividades a serem desenvolvidas, e a 

inter-relação entre as mesmas; 

▪ Apresentação do fluxograma das atividades e etapas. 

 

  

▪ Reunião de Assinatura da Ordem de Serviço – realizada em 19/07/2022; 

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica – assunto: inovações tecnológicas, 

turismo, desenvolvimento regional e a mobilidade - realizada na manhã do dia 

09/08/2022 com membros do COREDE – Conselho Regional de 

Desenvolvimento, e dos grupos City Living Lab e Inova-RS, além de 

representantes da ETM e da Comissão Executiva. 
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▪ 1 (uma) Oficina de Leitura Comunitária – assuntos: sistema cicloviário e 

sistemas de transporte público - realizada na manhã do dia 11/08/2022 com 

integrantes dos grupos de ciclismo Unicca, Pedal Livre e Epika, VISATE - 

concessionária que realiza o transporte coletivo urbano em Caxias do Sul, além 

de representantes da ETM e da Comissão Executiva. 

 

  

▪ Produto 1 – Plano de Trabalho, Cronograma e Detalhamento de Atividades – 

V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) Plano de Trabalho atualizado; e (ii) Cronograma 

(físico-financeiro) e Detalhamento de Atividades;  

▪ Produto 1 – Plano de Trabalho, Cronograma e Detalhamento de Atividades – 

V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura Municipal e ajustado pela 

equipe de consultoria; 

▪ Relatório de Atividades 1 – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal;  

▪ O relatório compreenderá as atividades realizadas na Etapa 1 e 2 

contemplando: (i) memória e listas de presença das reuniões realizadas; e (ii) 

registros fotográficos dos eventos. 

▪ Relatório de Atividades 1 – V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

 

O Plano de Comunicação e Participação Social é fundamental para a garantia, 

aceitabilidade e futura implantação do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade 

Urbana.  
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Além disso, é de extrema importância sua divulgação e discussão junto à equipe 

técnica municipal para acompanhamento do Planmob, grupos multidisciplinares do 

Município, representantes da sociedade civil e população.  

As ações do Plano de Comunicação e Participação Social – PLACOM deverão ser 

compostas por, no mínimo, três fases:  

a) Planejamento (pré-evento) – organização; definição de estratégias, equipes, 

datas, canais de comunicação e infraestrutura envolvidos; definição de objetivos 

pretendidos e de público-alvo; definição de estratégias e datas de divulgações; 

elaboração de materiais; aprovação prévia do CONTRATANTE; divulgação pré-

evento;  

b) Execução (evento) – recepção/credenciamento; comunicação; apresentações; 

coordenação; monitoramento; apoio aos participantes; anotações/registros; coleta de 

dados; fechamento (finalização de materiais, organização do local, etc);  

c) Avaliação (pós-evento) – sistematização de dados, revisões, compilações, análise 

de resultados, divulgação pós-evento, feedback, emissão de certificados/pesquisa 

de satisfação (quando couber); elaboração de relatórios/press releases. 

 

  

Conforme solicitado no Termo de Referência, a metodologia do Plano de 

Comunicação (PLACOM) será detalhada em documento à parte – Produto 02. 

 

  

▪ Elaboração de um Plano de Comunicação e Participação Social de todas as 

etapas de desenvolvimento do plano; 

▪ Identificação dos atores sociais ou partes interessadas (stakeholders); 

▪ Emissão de portarias de Comissões de trabalho, definindo as equipes 

executiva, técnica e de apoio do Município para acompanhamento do Planmob, 

bem como definição gradual de equipes de Acompanhamento; 

▪ Definição dos atores sociais ou partes interessadas;  
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▪ Elaboração da matriz influência e interesses dos grupos/partes interessadas; 

▪ Desenvolvimento de identidade visual para o Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade; 

▪ Elaboração de materiais para abertura e manutenção do site do Planmob junto 

ao site da prefeitura; 

▪ Promoção de eventos preestipulados, fornecendo informações, equipes e os 

materiais e subsídios necessários; 

▪ Sistematização dos materiais produzidos nos eventos, além de documentação 

dos resultados. 

 

  

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica (conforme consta no item 4.1.3). 

 

  

▪ 1 (uma) Oficina de Leitura Comunitária (conforme consta no item 4.2.4). 

 

  

▪ Produto 2 – Plano de Comunicação e Participação Social – V1 (Preliminar), a 

ser avaliado pela equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) Plano de Comunicação e Participação Social 

(atualizado - inclusive com os registros realizados); 

▪ Produto 2 – Plano de Comunicação e Participação Social – V2 (Definitivo), 

revisado pela Equipe da Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de 

consultoria. 
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O Termo de Referência enumera e categoriza as especificações técnicas para essa 

etapa, da seguinte forma: 

Fontes secundárias: Os dados de fontes secundárias deverão ser obtidos através 

da coleta, leitura, análise e sistematização de informações colhidas em documentos 

existentes no Município, órgãos e entidades afins, empresas prestadoras de serviços 

de transporte, além de leis, decretos, planos existentes, dados estatísticos, projetos 

e outros tipos de informação documental; 

Fontes primárias: Os dados de fontes primárias serão obtidos mediante pesquisas 

e levantamentos serão realizadas pela equipe de consultoria in loco, como em 

domicílios, vias públicas, terminais de transporte coletivo, junto aos prestadores de 

serviço, população ou às entidades da sociedade civil. 

A seguir são listados os dados mínimos necessários a serem levantados, de acordo 

com o Termo de Referência: 

 

Fontes secundárias: 

1. Dados gerais/inserção regional; 

2. Inventário do sistema viário; 

3. Inventário dos sistemas, equipamentos e dados relacionados ao transporte 

público coletivo e individual; 

4. Ambiental; 

5. Logística Urbana; 

6. Estrutura organizacional, financeira e de gestão; 

7. Segurança viária. 

 

Fontes Primárias: 

a) Levantamentos: 
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1. Item 8.2.1 - Levantamento de Volume de Pedestres: 80 cruzamentos (em todos 

os sentidos de fluxos de cada cruzamento) em dias típicos e horas de pico, a 

serem definidos junto com a equipe técnica do município; 

2. Item 8.2.2 - Levantamento da infraestrutura viária especial para pedestres e 

acessibilidade: levantamento de pelo menos 30 km, em locais definidos com a 

equipe técnica do município, considerando a área de intervenção; 

3. Item 8.2.3 - Contagens volumétricas: Serão definidos os pontos de contagem 

pela equipe de consultoria juntamente à equipe técnica do município, sendo o 

mínimo de 80 cruzamentos (em todos os sentidos de fluxos de cada 

cruzamento); 

4. Item 8.2.4 - Levantamento da infraestrutura viária e de mobilidade: 

Levantamento em locais definidos junto à equipe técnica municipal; 

a) Levantamento e caracterização das vias, de infraestruturas urbanas de 

mobilidade, bem como das condições viárias de circulação, de acessibilidade e 

de mobilidade de pontos estratégicos, verificando ainda existência e 

características de medidas moderadoras de tráfego, condições de sinalização, 

de desenho urbano, entre outros aspectos, considerando a área de 

intervenção, em especial nas áreas centrais e subcentros (regiões 

administrativas) - mínimo de 40 km; 

b) Levantamento e caracterização de vias exclusivas e/ou preferenciais para 

modais determinados (, transporte público) - mínimo de 21 km;   

c) Levantamento e caracterização das rotas cicláveis, ciclovias e ciclofaixas 

existentes no município (inclusive áreas rurais), podendo ser inclusos também 

os distritos do município que se façam pertinentes; com a averiguação de 

padronização e atendimento de normas técnicas - mínimo de 10 km;   

d) Levantamento e caracterização da oferta de estacionamentos públicos, 

rotativos e privados, gratuitos e onerosos, bem como reservas de vagas para 

pessoas com deficiência, idosos, gestantes - mínimo de 25 km; 

e) Levantamento e caracterização das áreas de acesso e circulação restrita ou 

controlada - mínimo de 17 km. 
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5. Item 8.2.5 - Levantamento dos pontos de parada de ônibus: Estimado que 

exista entre 3.000 e 3.500 paradas de ônibus em Caxias do Sul, sendo que há 

levantamentos dos pontos de localização das mesmas iniciado, mas que 

carecem de atualizações e conferência; 

6. Item 8.2.6 - Levantamento de velocidade e retardamento nos corredores de 

transportes e nas vias de maior intensidade de tráfego veicular do transporte 

público coletivo: Vias que possuem corredores exclusivos ou de maior fluxo de 

ônibus do transporte público coletivo: aproximadamente 21 km. Realização em 

2 dias típicos, com 9 horas diárias definidas com a equipe técnica do município; 

7. Item 8.2.7 - Levantamento das condições físicas e operacionais dos sistemas 

de transporte público, equipamentos de apoio de transporte de pessoas e de 

carga: Mínimo de 2 estações de transbordo, 1 aeroporto, 1 rodoviária, 3 pontos 

de apoio logístico. 

 

b) Pesquisas: 

1. Item 8.3.1 - Pesquisa Origem Destino: A amostra deverá ser distribuída no 

território, segundo o plano de zoneamento de tráfego primitivo elaborado pela 

equipe de consultoria, de tal modo que seja representativo os domicílios de 

cada zona, apresentando erro total máximo de 2% e erro por zona máximo de 

10%; 

2. Item 8.3.2 - Pesquisa de deslocamento intermunicipal e regional: Deverão ser 

realizadas pesquisas sobre o deslocamento intermunicipal e regional, inclusive 

quanto aos distritos; 

3. Item 8.3.3 - Pesquisas no sistema de transporte público coletivo: 

o Pesquisa de embarque/desembarque de passageiros: será substituída 

pela pesquisa de Origem/Destino Embarcada e pela aplicação de 

pesquisa Censo em Terminal. A justificativa para tanto é explicada na 

subseção 4.3.1.2, de metodologia dos dados primários. 

o Pesquisa de opinião diretamente com os usuários: Contemplar usuários 

de diversas regiões do município, não se restringindo apenas aos 

usuários da região central; Cabe salientar que pesquisas em relação a 
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acessibilidade universal devem ser realizadas também com pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, já que estes tem percepções 

diferentes a partir da sua deficiência. 

4. Item 8.3.4 - Pesquisas de logística urbana: Realizadas pesquisas de origem-

destino dos veículos de carga nos pontos principais de entrada e saída do 

município, devendo haver a análise da última milha de transporte; buscando 

identificar os principais centros de originação, recepção e distribuição das 

principais cadeias logísticas de entregas que convivem na cidade. Número 

mínimo de pontos de pesquisa: 5 pontos (RS 122 - Farroupilha, BR 116 sul – 

Galópolis, BR 116 –norte – São Marcos, RS 122 – Flores da Cunha, RSC453 – 

Rota do Sol – BR116); 

5. Item 8.3.5 -Pesquisa de uso de bicicletas: aplicação de entrevistas, 

contemplando usuários de diversas regiões do município, inclusive distritos, 

não se restringindo apenas aos usuários da região central; 

6. Item 8.3.6 -Pesquisa de rotas pedonais e condições das calçadas (passeios): 

entrevistas realizadas em pontos de maior circulação de pedestres e nas 

proximidades de polos atrativos de pessoas e também nos locais de maior uso 

por PCD’s considerando a área de intervenção.  

7. Item 8.3.7 - Pesquisas sobre equipamentos de apoio de transporte de pessoas 

e de carga: pesquisas sobre satisfação no entorno de estações de transbordo, 

rodoviária, aeroporto, postos de apoio a logística e transporte de carga, entre 

outros; 

8. Item 8.3.8 - Pesquisas sobre diferentes modais e integração: Pesquisa 

quantitativa e qualitativa sobre aspectos que gerem atratividade, dificuldade ou 

desencorajem a escolha por determinados modais. 

 

  

Os dois principais produtos que definem esta etapa segmentam-se entre os 

resultados dos levantamentos e das pesquisas e o pré-diagnóstico. Portanto, os 

dados a serem apresentados nos levantamentos e pesquisas são categorizados em 
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secundários e primários, que serão tratados e apresentados de forma a embasar o 

pré-diagnóstico. 

Como exposto, os dados a serem adquiridos nesta etapa dividem-se em 

secundários, informações disponibilizadas por entes públicos ou privados que se 

relacionam com a mobilidade de Caxias do Sul; e em primários, cujas informações 

serão confeccionadas a partir de levantamentos diretos em locais e grupos de 

interesse. 

 

  

A obtenção de dados secundários ocorre diretamente por meio de sítios eletrônicos 

e bancos de dados abertos que disponibilizem as informações pertinentes. No caso 

de não disponibilidade pública, os dados são solicitados com auxílio da ETM por 

meio de requisições oficiais quando não pertencentes à Prefeitura Municipal. A 

Figura 3 abaixo apresenta um exemplo de ofício para o órgão público. 
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Já para dados de propriedade da Prefeitura, as solicitações são feitas diretamente 

entre a consultoria URBTEC™ e a ETM, por meio de listagem das informações 

necessárias, para que a ETM responda; ou por meio de iniciativa própria da ETM, 

quando esta julgar o dado ou informação pertinente para a elaboração do Plano de 

Mobilidade. 

Outras informações podem ser solicitadas no decorrer do Plano a depender da 

urgência ou do contexto atual ao longo da elaboração dos trabalhos. Ressalta-se 

que dados georreferenciados, disponíveis à Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 

foram solicitados a partir da verificação do portal GeoCaxias, com posterior 

fornecimento dos arquivos por parte do ente municipal. Complementarmente, 

arquivos georreferenciados não presentes no portal GeoCaxias podem ser 

disponibilizados diretamente pela Prefeitura com o auxílio da ETM. 

Informações sobre instrumentos jurídicos, como solicitado em TR, também serão 

obtidos por meio de páginas públicas, especialmente da Prefeitura de Caxias do Sul. 

Caso o instrumento não esteja disponível, também será solicitado diretamente à 

ETM. Nesse sentido, até o momento, os instrumentos jurídicos de importância para 

a elaboração do Plano são demonstrados no Quadro 2. 

 

Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

Federal 

Lei 9.503/ 1997 

Institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, sendo assim o 

trânsito de qualquer natureza 

nas vias terrestres do território 

nacional, abertas à circulação 

é regida por este Código. 

Lei 10.257/ 2001 

Regulamenta os arts. 182 e 

183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

providências. 

Lei 12.587/ 2012 

Institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade 

Urbana, com o objetivo de 

integração entre os diferentes 

modos de transporte e a 

melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e 

cargas no território do 

Município. 

Lei  13.089/ 2015 

Institui o Estatuto Metrópole, 

altera a Lei n° 10.257, de julho 

de 2001, e dá outras 

providências. 

Lei 13.146/ 2015 

Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e 

promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania. 

Lei 13.465/ 2017 

Regularização fundiária rural e 

urbana, sobre a liquidação de 

créditos concedidos aos 

assentados da reforma agrária 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

e sobre a regularização 

fundiária no âmbito da 

Amazônia Legal; institui 

mecanismos para aprimorar a 

eficiência dos procedimentos 

de alienação de imóveis da 

União. 

Lei 13.614/ 2018 

Cria o Plano Nacional de 

Redução de Mortes e Lesões 

no trânsito (Pnatras) e 

acrescenta dispositivo à Lei n° 

9.503, de 23 de setembro de 

1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro), para dispor sobre o 

regime de metas de redução 

de índice de mortos no trânsito 

por grupos de habitantes e de 

índice de mortos no trânsito 

por grupos de veículos. 

Estadual 

Lei Complementar 10.335/ 1994 

Institui a Aglomeração Urbana 

do Nordeste e dispões sobre a 

gestão regional e o órgão de 

apoio técnico. 

Lei Complementar 14.293/ 2013 
Cria a Região Metropolitana da 

Serra Gaúcha. 

Municipal Lei Orgânica  - 

Construção de uma sociedade 

soberana, livre, igualitária e 

democrática, fundada nos 

princípios de justiça e do pleno 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

exercício de cidadania ética, 

moral e o trabalho. 

Lei Ordinária 5.071/ 1999 

Institui o Boletim de 

Acompanhamento Diário para 

controle de operação e censo 

de passageiros transportados 

pelo sistema de transporte 

coletivo. 

Decreto 11.478/ 2003 

Trata da identificação e 

tratamento de polos geradores 

de tráfego no município. 

Lei Complementar 246/ 2005 

Estabelece conceitos e 

funções da Zona das Águas 

(ZA) - bacias de captação e 

Acumulação de água para o 

abastecimento do município de 

Caxias do Sul, disciplina o uso 

e parcelamento do solo para 

estes espaços. 

Lei Ordinária 6.810/ 2007 

Disciplina o parcelamento do 

solo para fins urbanos, a 

regularização fundiária 

sustentável. 

Lei Orgânica  7.047/ 2009 

Dispões e regulamenta o 

Serviço Público de Transporte 

Escolar. 

Lei Orgânica  7.061/ 2009 
Dispões sobre o serviço de 

transporte de passageiros do 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

município de Caxias do Sul, 

sob regime de fretamento. 

Lei Ordinária 7.082/ 2009 

Institui as diretrizes da política 

municipal de gestão do 

transporte coletivo e seletivo. 

Lei Complementar 337/ 2009 

Autoriza a prorrogação do 

contrato de concessão do 

Serviço Público de Transporte 

Coletivo Urbano de 

Passageiros por ônibus em 

linhas regulares. 

Lei Ordinária 7.405/ 2011 

Institui nas vias e logradouros 

públicos, em áreas especiais 

para estacionamento tarifado, 

por tempo delimitado, o 

Estacionamento Rotativo 

Regulamentado (ERR). 

Lei Complementar 446/ 2013 

Institui o Programa 

Habitacional CAXIAS MINHA 

CASA II com o objetivo de 

viabilizar a construção, no 

âmbito do Município de Caxias 

do Sul, do maior número 

possível de habitações 

populares dentro do Programa 

Minha Casa Minha Vida o 

Governo Federal. 

Decreto 19.919/ 2018 Regulamenta a instalação e o 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

uso de extensão temporária de 

passeio público, denominada 

Parklet. 

Lei Complementar 589/ 2019 

Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado 

(PDDI). 

Lei Ordinária 8.434/ 2019 

Regula o Serviço Público de 

Transporte Seletivo por micro-

ônibus ou ônibus do tipo 

miniônibus em linhas regulares 

- Táxi Lotação. 

Lei Ordinária 8.503/ 2020 

Dispões sobre a reserva de 

vagas de estacionamento 

especiais para gestantes e 

pessoas acompanhadas de 

crianças de colo. 

Lei Ordinária 8.529/ 2020 

Revoga a Lei n°6.239, de 9 de 

junho de 2004, que dispões 

sobre a atividade de transporte 

de bens e mercadorias em 

veículos de aluguel no 

Município de Caxias do Sul - 

Transporte de Frete. 

Lei Complementar 631/ 2020 

Dispõe sobre o Sistema de 

Transporte Coletivo Público 

Urbano de passageiros. 

Lei Complementar 632/ 2020 
Consolida a legislação relativa 

ao Código de Posturas do 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

Município. 

Lei Complementar 636/ 2020 

Disciplina as regras gerais e 

específicas a serem 

obedecidas no projeto, 

construção, uso e manutenção 

de edificações, sem prejuízo 

do disposto nas legislações 

federal e estadual, bem como 

nas normas técnicas 

pertinentes. 

 

Os dados secundários, sejam eles georreferenciados, legislativos ou mesmo quali e 

quantitativos, têm o objetivo de caracterizar informações gerais do município em 

relação a sua população e inserção regional; à malha viária e ordenamento 

territorial; aos equipamentos públicos e de interesse comunitário, que auxiliam o 

sistema de transporte ou o afetam como Polos Geradores de Tráfego/Polos 

Geradores de Viagem (PGVs); ao transporte coletivo; aos impactos e/ou mitigações 

ambientais relacionadas a mobilidade urbana; à logística urbana e segurança viária; 

e aos quesitos de governança da mobilidade. 

 

  

Os levantamentos e pesquisas a serem contemplados serão efetuados em 

campanhas in loco de aquisição dos dados, seja por meio de observação das 

características físicas e operacionais, seja por meio de questionários aplicados aos 

munícipes. Diferentes levantamentos e pesquisas podem ser atendidos em uma 

mesma campanha, quando o local de investigação é concomitante para os itens em 

análise. 
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As entrevistas e levantamentos serão realizadas por pesquisadores devidamente 

identificados. Estes receberão treinamento e terão suporte do coordenador de 

pesquisas durante todo o processo de aquisição dos dados. 

Os dados primários, separados em entrevistas e levantamentos, cumprem a 

premissa de consideração do “olhar do usuário” e do “olhar técnico” (Figura 4), 

respectivamente. Dessa forma, a percepção pessoal dos munícipes auxilia nas 

análises das informações e caracterizações técnicas registradas, não apenas para 

se entender o comportamento de viagens e deslocamentos na cidade, mas de 

preferências e dificuldades percebidas pela população. 

 

 

 

As campanhas de pesquisas e levantamentos são apresentadas conforme o Quadro 

abaixo, onde demonstra-se os itens do TR abrangidos. Na sequência, cada uma das 

campanhas é descrita, apontando-se a metodologia para sua execução. 

 

ID CAMPANHA ITENS DO TR ATENDIDOS 

A Pesquisas domiciliares 

8.3.1 - Pesquisa Origem Destino 

8.3.2 - Pesquisa de 

deslocamento intermunicipal e 

regional 

8.3.5 - Pesquisa de uso de 
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ID CAMPANHA ITENS DO TR ATENDIDOS 

bicicletas 

8.3.6 - Pesquisa de rotas 

pedonais e condições das 

calçadas 

8.3.8 - Pesquisas sobre 

diferentes modais e integração 

B Pesquisa OD embarcada 

8.3.3.1 - Pesquisa de 

embarque/desembarque de 

passageiros 

8.3.8 - Pesquisas sobre 

diferentes modais e integração 

C Censo de Terminais e Estações centrais 

8.3.3.2 - Pesquisa de opinião 

diretamente com os usuários 

8.3.8 - Pesquisas sobre 

diferentes modais e integração 

D Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual Auxiliar no item 8.3.3. 

E Pesquisa com motoristas 

8.3.4 - Pesquisas de logística 

urbana 

8.3.8 - Pesquisas sobre 

diferentes modais e integração 

F 
Entrevistas e Levantamentos com pedestres 

e ciclistas 

8.3.5 - Pesquisa de uso de 

bicicletas 

8.3.6 - Pesquisa de rotas 

pedonais e condições das 

calçadas 

8.3.8 - Pesquisas sobre 

diferentes modais e integração 
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ID CAMPANHA ITENS DO TR ATENDIDOS 

G 
Pesquisas em equipamentos de apoio ao 

transporte de pessoas e cargas 

8.2.7 - Levantamento das 

condições físicas e operacionais 

dos sistemas de transporte 

público, equipamentos de apoio 

de transporte de pessoas e de 

carga 

8.3.7 - Pesquisas sobre 

equipamentos de apoio de 

transporte de pessoas e de carga  

H Contagens Volumétricas 

8.2.1 - Levantamento de volume 

de pedestres 

8.2.3 - Contagens volumétricas 

I inventário físico de vias e calçadas 

8.2.2 - Levantamento da 

infraestrutura viária especial para 

pedestres e acessibilidade 

8.2.4 - Levantamento da 

infraestrutura viária e de 

mobilidade 

J inventário dos pontos de ônibus 
8.2.5 - Levantamento dos pontos 

de parada de ônibus 

K 
Levantamento de velocidade de retardamento  

do transporte coletivo 

8.2.6 - Levantamento de 

velocidade e retardamento nos 

corredores de transportes e nas 

vias de maior intensidade de 

tráfego veicular do transporte 

público coletivo 

L Pesquisa junto a grupos temáticos 
Auxiliar em todos os itens das 

seções 8.3 e 8.2 do TR, na 
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ID CAMPANHA ITENS DO TR ATENDIDOS 

medida em que se faça 

necessário. 

 

 

A. Pesquisa domiciliar 

As pesquisas domiciliares de origem e destino (OD) têm por objetivo identificar o 

comportamento cotidiano de origens e os destinos das viagens realizadas associado 

a dados socioeconômicos. As informações das viagens a serem coletadas podem 

ser: motivos das viagens, horários, modo de transporte, dentre outros. Estas 

informações são importantes para identificar as características das viagens 

produzidas nas regiões, a atratividade das zonas de tráfego, a distribuição das 

viagens por cada modo de transporte e a alocação das viagens sobre a rede viária 

(ORTUZAR & WILLUMSEN, 2011). 

Na definição de uma matriz de origens e destinos, a escolha do método mais 

adequado a ser aplicado depende do estudo, da precisão e dos recursos 

disponíveis. Para o presente estudo, será aplicado o Questionário 01 (Anexo I), que 

abrange as seguintes informações: 

▪ Endereço da residência; 

▪ Identificação da pessoa que fez a viagem (nome, idade, etc.); 

▪ Origem e destino de cada viagem (endereço/indicação); 

▪ Horário e duração da viagem; 

▪ Motivo da viagem (passeio, trabalho, escola, lazer, esporte, saúde e outros); 

▪ Modo da viagem (carro, ônibus, trem, a pé, metrô, etc.); 

▪ Números de carros, motos, da unidade familiar; 

▪ Tipo de residência (casa própria, alugada, pensão, etc.) (DNIT, 2006). 

O TR requisita uma amostragem com erro máximo de 2% para o município, e de 

10% para cada zona de tráfego. Portanto, o número de domicílios a serem 
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pesquisados será estipulado com o método de amostragem aleatória simples para 

populações infinitas, garantindo-se um nível de confiança de 95%. Ademais, 

consideram-se macrozonas de tráfego para a amostragem mínima representativa 

com erro máximo de 10% e microzonas com proporções da amostra de suas 

macrozonas estabelecidas pela porcentagem de domicílios em seus limites. As 

macrozonas podem ser definidas pelos bairros, ao passo que as microzonas 

permitirão maior especificidade da alocação das viagens na etapa de modelagem do 

sistema. A distribuição da amostra será feita com os dados secundários de cadastro 

imobiliário do município. 

A pesquisa domiciliar, portanto, contempla os itens 8.3.1 – Pesquisa de Origem 

Destino e 8.3.2 - Pesquisa de deslocamento intermunicipal e regional, este último na 

questão que atenta para o comportamento dos distritos para além da área central da 

cidade. Não obstante, também é possível auxiliar nos itens 8.3.5 - Pesquisa de uso 

de bicicletas e 8.3.6 - Pesquisa de rotas pedonais e condições das calçadas 

(passeios), com atenção ao comportamento de ciclistas e pedestres. 

 

B. Pesquisa OD embarcada 

Diferentemente da pesquisa OD domiciliar, a pesquisa de origem e destino (OD) no 

transporte coletivo tem por objetivo identificar as linhas de desejo de viagens 

especificamente dos usuários do sistema, definidas pelos locais de início e fim de 

suas viagens atuais. Associadas a dados socioeconômicos, é possível a 

caracterização e a distribuição do padrão de viagens no transporte coletivo de 

Caxias do Sul (FERRAZ e TORRES, 2004). Esta pesquisa permite a calibração da 

matriz de viagens do transporte coletivo urbano da cidade em um determinado 

período, para o qual será efetuada a modelagem da demanda do sistema. 

Essa campanha de pesquisa é sugerida como substituição ao item 8.3.3.1 do TR, 

que solicita pesquisas de Embarque e Desembarque de passageiros. Os objetivos 

pretendidos pelo TR são a identificação de pontos de parada, segmentação das 

seções por linha, identificação de embarques, desembarques e ocupação por seção 

para cada linha e de forma agrupada geograficamente, além de matrizes de origem 

e destino por seção, linha e faixa horária. Esses itens podem ser sanados a partir da 
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modelagem baseada na pesquisa OD embarcada em conjunto com os dados 

secundários de bilhetagem eletrônica e registros de GPS dos ônibus. 

Os registros automáticos de bilhetagem e GPS trazem informações mais precisas de 

embarque. A pesquisa OD embarcada, por sua vez, traz informações dos desejos de 

viagem para além do próprio sistema, focando-se no transporte coletivo, além de 

permitir o entendimento dos principais motivos de viagem (FERRAZ e TORRES, 

2004). Os resultados modelados permitem aferir a ocupação por trecho para o 

período mais demandado, assim como a análise de saturação considerando a 

capacidade dos ônibus e a oferta de veículos para o período. 

Os pesquisadores aplicarão o Questionário 02 do Anexo I aos usuários em todas as 

linhas do sistema, em ao menos 50% da frota de cada linha, ao longo de um dia útil, 

com perguntas sobre: o motivo da viagem, o início a viagem (endereço e/ou bairro e 

referência próxima), o destino da viagem (endereço completo e/ou bairro e 

referência próxima), possível uso de linha antes ou depois do presente 

deslocamento (nome das linhas). 

As entrevistas de origem e destino serão realizadas abordando-se os usuários de 

forma a caracterizar uma amostragem de conveniência (BARBETTA, 2002). Os 

entrevistados são escolhidos de forma aleatória dentro dos ônibus caso desejem ou 

aceitem responder ao questionário, são considerados como amostra. O número 

desejado de entrevistas é de ao menos 30 pessoas por linha, considerando a 

amostra mínima estatisticamente relevante (BARBETTA, 2002). 

Essa pesquisa, juntamente aos dados secundários de registros da bilhetagem 

eletrônica do sistema de transporte coletivo, permite a expansão dos padrões de 

viagem no sistema e caracterização das condições de ocupação das linhas. Da 

mesma forma, permitirá a calibração do modelo de transporte coletivo da cidade, 

tanto para diagnóstico e prognóstico, quanto para possíveis modificações propostas 

ao sistema. 

 

C. Censo de terminais 

Complementarmente à pesquisa OD embarcada, o censo de terminais urbanos 

também aplicará o Questionário 03, apresentado no Anexo I, para obter os pares de 
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origem e destino dos usuários que estiverem acessando, saindo ou efetuando 

transbordo no sistema de transporte coletivo. A complementariedade entre a 

pesquisa OD embarcada e o questionário de OD nos terminais e estações centrais 

específicas permite mais detalhamento e consistência dos dados de entrada para o 

modelo de transporte coletivo a ser calibrado. 

Nesta campanha, ainda, também será aplicado o Questionário 04 (Anexo I), que 

busca levantar a opinião e a satisfação dos usuários em relação ao sistema coletivo 

de forma geral, contemplando o item 8.3.3.2 do TR. 

A pesquisa será feita nos terminais, chamados de Estações Principais de Integração 

(EPI), Imigrante e Floresta com amostragem de conveniência, ou seja, os usuários 

serão abordados aleatoriamente nos terminais e somente serão considerados caso 

aceitem participar das pesquisas. Representando a amostra no eixo troncalizado 

Leste/Oeste. Já para as linhas radiais será aplicada a pesquisa em estações 

centrais específicas, sendo elas: Bento (zona norte), Marechal Floriano x Sinimbu 

(zona noroeste), Feijó Júnior (zona Sudoeste), Os 18 do Forte (Zona Sul). 

 

D. Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual 

A pesquisa de Frequência e Ocupação Visual (FOV) é auxiliar às pesquisas de 

Origem e Destino no transporte coletivo. Esta pesquisa não ocorre dentro do sistema 

e não necessita de abordagem com os viajantes, evitando possíveis impactos que 

os pesquisadores possam causar nos usuários e em suas respostas. 

Alternativamente, a pesquisa FOV é feita em principais pontos de sobreposição das 

linhas de transporte coletivo, onde os pesquisadores observam os ônibus passantes 

no local, o horário em que passam, a linha operada e o nível de ocupação dos 

veículos, conforme Figura abaixo. 
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Foram definidos um total de 29 pontos para a pesquisa FOV. Os resultados auxiliam 

especialmente na calibração do modelo para o transporte coletivo na cidade, 

permitindo a comparação entre o nível de ocupação real e a modelada. 

As observações serão feitas em um dia útil durante as horas de maior 

movimentação, e verificadas com os registros da bilhetagem eletrônica do sistema, 

para a qual será calibrado o modelo.  

 

E. Pesquisa com motoristas 

A fim de complementar as pesquisas domiciliares, que irão definir os padrões de 

deslocamento dos residentes de Caxias do Sul, serão efetuadas pesquisas com 

motoristas, utilizando-se o método de entrevistas na via (DNIT, 2006), nos principais 

pontos de acesso à cidade e em pontos importantes de conexão regional, acordados 

com a ETM. 
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Nesta campanha, serão aplicados dois diferentes questionários. O Questionário 05 

(Anexo I) será aplicado a motoristas de veículos individuais motorizados, 

registrando-se a origem e o destino da viagem atual. Esse levantamento permite 

complementar a modelagem do sistema de transporte da cidade considerando os 

volumes de entrada e saída dos limites urbanos municipais, não somente as viagens 

caxienses. 

O Questionário 06, no mesmo Anexo I, por sua vez, será aplicado a motoristas de 

veículos de carga que passem nos locais em questão. Nesse formulário, busca-se 

contemplar as requisições do item 8.3.4 - Pesquisas de logística urbana, relativas à 

logística urbana, atentando-se para a última milha de transporte, sazonalidade, 

flexibilidade de horários e principais regiões atrativas de caminhões. 

Os questionários são segmentados para auxiliar a execução das pesquisas com 

diferentes pesquisadores. As perguntas trazem as informações mínimas com base 

na sugestão feita pelo Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006), mas com foco 

nas requisições do TR. Os questionários são sucintos para que as entrevistas sejam 

diretas e evitem desistências ou aumento da fadiga dos motoristas. 

Os locais de pesquisa serão, ao menos, nas rodovias: (i) RS-122, próximo a 

Farroupilha; (ii) acesso Sul pela BR-116; (iii) acesso Norte pela BR 116; (iv) RS-122, 

próximo a Flores da Cunha; e (v) na Rota do Sol, em seu trecho de contorno 

noroeste entre a RS-453 e a BR-116.  

Como as pesquisas com motoristas buscam auxiliar na análise dos deslocamentos 

intermunicipais e regionais, juntamente à análise da logística urbana, considera-se 

amostragem aleatória simples de conveniência. 

 

F. Entrevistas e levantamentos com pedestres e ciclistas 

Os itens 8.3.5 - Pesquisa de uso de bicicletas e 8.3.6 - Pesquisa de rotas pedonais e 

condições das calçadas (passeios) do TR requisitam, respectivamente, 

levantamento sobre uso de bicicleta e sobre uso de rotas pedonais. Para tanto, 

serão realizadas entrevistas com os questionários 07 e 08 (Anexo I), que são 

direcionados a pedestres e ciclistas, respectivamente. Objetiva-se abordar o perfil 
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dos usuários de cada um dos modos de transporte, atentando-se para 

características motivadoras e dificultadoras para os deslocamentos ativos. 

O número de entrevistados será definido conforme amostragem de conveniência. Os 

locais onde os pedestres e ciclistas serão abordados serão acordados com a ETM e 

contemplarão pontos de circulação de bicicleta e pedestres, associações com 

caráter, ou relacionadas, com ciclomobilidade, comércio e polos atrativos para 

pedestres, considerando PCD. Nesse item, vale ressaltar que pesquisas em 

relação à acessibilidade universal consideram entrevistas com pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, considerando inclusive as diferentes 

percepções a partir da sua deficiência. 

 

G. Pesquisas em equipamentos de apoio ao transporte de pessoas e cargas 

Esta campanha considera a realização de entrevistas e levantamentos de 

características físicas de equipamentos municipais de apoio ao transporte de 

pessoas e cargas, contemplando os itens 8.2.7 - Levantamento das condições 

físicas e operacionais dos sistemas de transporte público, equipamentos de apoio de 

transporte de pessoas e de carga e 8.3.7 - Pesquisas sobre equipamentos de apoio 

de transporte de pessoas e de carga do TR. O Questionário 09, apresentado no 

Anexo I, busca registrar a percepção dos indivíduos que fazem uso ou acessam os 

locais em análise, caracterizando o “olhar do usuário” dos equipamentos. Na mesma 

campanha, diferentes pesquisadores farão a observação dos aspectos físicos, 

funcionais, de condições de uso e de operação entre os equipamentos em relação 

tanto ao sistema de transporte coletivo, quanto à acessibilidade universal, 

atentando-se também para as formas de comunicação e informação junto aos 

usuários. 

A amostragem dos entrevistados também é considerada aleatória de conveniência. 

Os itens a serem levantados e catalogados no entorno dos equipamentos são: 

▪ Tipo e condição do pavimento das calçadas de acesso; 

▪ Existência de faixa de serviço nas calçadas de acesso; 

▪ Existência de arborização; 

▪ Existência de iluminação pública voltada ao pedestre; 
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▪ Presença de piso tátil nas calçadas de acesso; 

▪ Presença e tipo de obstáculos nos passeios de acesso; 

▪ Condição da sinalização horizontal em travessias de acesso; 

▪ Tipo e condição da sinalização vertical em travessias de acesso (semáforos, 

placas de regulamentação e/ou advertência); e 

▪ Presença de rampas de acessibilidade em travessias de acesso. 

Concordando com o TR, os locais onde os levantamentos e as entrevistas ocorrerão 

são: EPIs Imigrante e Floresta (2 estações de transbordo); Aeroporto Regional de 

Caxias do Sul (1 aeroporto); rodoviária de Caxias do Sul (1 rodoviária); e 3 pontos 

de apoio logístico a serem acordados com a ETM, conforme figura abaixo. 
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H. Contagens volumétricas 

O TR solicita, em seus itens 8.2.1 - Levantamento de volume de pedestres e 8.2.3 - 

Contagens volumétricas, respectivamente, a contagem volumétrica de pedestres e 

veículos em ao menos 80 cruzamentos acordados com a ETM, conforme a Figura 7 

e Figura 8. Para garantir a segmentação requerida entre automóveis e utilitários, 

ônibus, veículos de carga, motocicletas, bicicletas e, como mencionado, pedestres, 

serão realizadas contagem volumétricas direcionais classificatórias nos cruzamentos 

definidos. De acordo com o DNIT (2006), essa metodologia garante a 

caracterização da quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos (por 

categoria) que passa em um ou vários pontos do sistema viário para uma 
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determinada unidade de tempo. O fluxograma esquemático ilustrado na Figura 9 

exemplifica a divisão dos movimentos em um cruzamento. 
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A aquisição dos dados pode ser realizada com auxílio de câmeras de vídeo para 

registro dos movimentos ao longo do período desejado. As contagens, então, serão 

feitas com fichas de preenchimento, contadores manuais e/ou dispositivos portáteis 

do tipo “tablet”, preenchidos ou operados por pesquisadores que registram cada 

veículo passante segundo sua classificação. As pesquisas ocorrerão durante um dia 

útil (terça, quarta ou quinta-feira) para cada ponto, agrupadas em intervalos de 15 

minutos, assim as variações podem ser determinadas dentro de uma hora, como 

feito para a hora pico por meio do Fator de Hora Pico (FHP) (DNIT, 2006). Os 

resultados também são base para a análise de carregamento das vias, auxiliando na 

calibração da modelagem do sistema viário. Da mesma forma, é possível contemplar 

parte dos itens 8.3.5 - Pesquisa de uso de bicicletas e 8.3.6 - Pesquisa de rotas 

pedonais e condições das calçadas (passeios), especificamente para apontamento 

de principais rotas ou regiões para fluxo de pedestres e ciclistas, respectivamente. 

As definições das interseções dependem do volume e das características do tráfego, 

portanto, os pontos escolhidos têm que ser apropriados às características locais e 

aos objetivos da pesquisa. Assim, os cruzamentos serão acordados com a ETM. 
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I. Inventário físico de vias e calçadas 

A campanha de levantamento do inventário físico de vias e calçadas abrange os 

itens do TR: 8.2.2 – Levantamento da infraestrutura viária especial para pedestres e 

acessibilidade; e 8.2.4 – Levantamento da infraestrutura viária e de mobilidade. O 

primeiro visa diagnosticar as condições de acessibilidade universal, segurança 

viária, seguridade e conforto a pedestres, com atenção às necessidades para PCD; 

os locais visam prioritariamente a obtenção de dados para definição de rotas 

acessíveis. Já o segundo item objetiva a caracterização física das vias e 

infraestrutura geral, de vias exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo, de 

rotas cicláveis, de estacionamentos e de áreas com acesso restrito ou controlado. 

As características a serem levantadas e a extensão dos trechos de observação são 

segmentados para cada item como segue: 

Item 8.2.2 do TR - Levantamento da infraestrutura viária especial para 

pedestres, em ao menos 30 km de trechos caminháveis: 

▪ Tipo e condição do pavimento dos passeios; 

▪ Largura dos passeios; 

▪ Existência de faixa de serviço; 

▪ Existência de arborização; 

▪ Existência de iluminação pública voltada ao pedestre; 

▪ Presença de piso tátil; 

▪ Presença e tipo de obstáculos e degraus no passeio; 

▪ Declividade dos passeios; 

▪ Condição da sinalização horizontal em travessias; 

▪ Condição da sinalização vertical em travessias; e 

▪ Presença de rampas de acessibilidade em travessias. 

Item 8.2.4 a) Levantamento e caracterização das vias, em ao menos 40 km: 

▪ Tipo e condição do pavimento das pistas; 

▪ Número de sentidos; 
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▪ Número de faixas de rolamento por sentido; 

▪ Largura das pistas (por sentido e por faixa de rolamento); 

▪ Declividade das vias; 

▪ Condição da sinalização horizontal; 

▪ Condição da sinalização vertical; 

▪ Existência e tipo de instrumento moderador de tráfego; e 

▪ Existência de iluminação pública 

Item 8.2.4 b) Levantamento e caracterização das vias exclusivas e 

preferenciais para o transporte coletivo, em ao menos 21 km de vias 

exclusivas ou faixas de rolamento exclusivas ou preferenciais: 

▪ Tipo e condição do pavimento das pistas; 

▪ Largura dos passeios, em especial junto as paradas de ônibus; 

▪ Condição da sinalização horizontal em travessias; e 

▪ Condição da sinalização vertical em travessias. 

Item 8.2.4 c) Levantamento e caracterização das rotas cicláveis, ciclovias e 

ciclofaixas, em ao menos 10 km de pavimentos: 

▪ Tipo de infraestrutura ciclável; 

▪ Tipo e condição do pavimento; 

▪  Tipo de barreira física entre os usuários de veículos, bicicletas e pedestres; 

▪ Declividade das vias; 

▪ Condição da sinalização horizontal; 

▪ Condição da sinalização vertical; 

▪ Atendimento à norma técnica; 

▪ Existência, tipo e condições de bicicletários ou paraciclos; 

▪ Existência de iluminação pública; e 

▪ Existência de arborização. 
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Item 8.2.4 d) Levantamento e caracterização da oferta de estacionamentos, em 

ao menos 25 km de vias: 

▪ Natureza do estacionamento (público ou privado); 

▪ Cobrança (gratuito ou pago/rotativo); 

▪ Ângulo de parada (0°, 45° ou 90°); 

▪ Vaga especial (idoso, gestante, PCD, carga-descarga ou outros). 

Item 8.2.4 e) Levantamento e caracterização das áreas restritas ou controladas, 

em ao menos 17 km de vias. 

▪ Tipo de veículo com circulação restrita ou controlada; 

▪ Tipo de restrição; 

▪ Período de restrição; 

▪ Condição da sinalização de restrição; e 

▪ Instrumentos físicos de auxílio (estreitamento de via, portal etc). 

A Figura 10 abaixo demonstra os trechos estabelecidos em conjunto com a ETM 

para inventário de vias e calçadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79

 

 

 

J. Inventário dos pontos de ônibus 

Conforme TR, estima-se a existência de mais de três mil pontos de parada de 

transporte coletivo na cidade de Caxias do Sul. Considera-se o levantamento da 

localização dos pontos e caracterização, onde for pertinente, conforme os itens 

abaixo. Para tanto, parte-se do catálogo atual para que seja atualizado. 

▪ Acessibilidade na área de embarque/desembarque (segurança viária); 

▪ Tipo de infraestrutura do ponto (placa, abrigo, etc.); 

▪ Pavimento da área de embarque/desembarque (segurança viária); 

▪ Existência de bancos ou assentos; 

▪ Existência de iluminação pública voltada ao usuário (segurança pública); 
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▪ Placa indicativa; 

▪ Tipo de fachada diretamente em frente ao ponto (segurança pública). 

 

K. Levantamento de velocidade e retardamento do transporte coletivo 

De acordo com o Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006), o registro da 

velocidade operacional pode se dar por meio indireto, ou seja, com medição do 

tempo de deslocamento para dada extensão de trecho. O retardamento, por sua 

vez, é sempre efetuado de forma direta, com veículo-teste na corrente de tráfego 

registrando o local e o tempo de parada completa, apontando-se o motivo de parada 

(semáforo, conflitos, estrangulamentos etc.). 

O objetivo do presente levantamento é observar e caracterizar a velocidade 

operacional do transporte coletivo, como requerido pelo TR, em ao menos 21 km de 

vias em que os ônibus operam durante nove horas diárias em dois dias úteis. Nesse 

sentido, considerando-se os dados secundários de GPS dos veículos coletivos, a 

consultora sugere a utilização dos registros dos ônibus para caracterização das 

velocidades operacionais nos trechos definidos durante dois dias. O retardamento, 

por sua vez, deverá ser efetuado durante um dia no período de duas horas com 

menor velocidade registrada, a fim de identificar os fatores causadores de paradas 

dos veículos. 

Além disso, deverão ser identificados pontos de estrangulamento, conflitos e outros 

fatores que estejam comprometendo o nível de serviço e contribuam para o aumento 

dos tempos de viagem do transporte público coletivo. 

 

L. Pesquisa junto a grupos temáticos 

Esse levantamento considera a aplicação de formulários a grupos específicos de 

forma a auxiliar em diferentes quesitos das seções 8.2 e 8.3, conforme a 

necessidade. Como exemplo, consideram-se formulários direcionados a ciclistas e 

grupos com interesse em deslocamentos com bicicleta, bem como com a grupos 

com interesse em acessibilidade e atenção à PCD. 
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O produto referente ao pré-diagnóstico consiste em sistematizar e verificar as 

informações coletadas, sejam dados primários ou secundários. As informações 

serão catalogadas e a fonte de origem expressa, com indicação de possíveis 

atualizações feitas no decorrer da elaboração do produto. Além disso, será 

verificada a consistência interna dos resultados das pesquisas e levantamentos. 

Com auxílio de conhecimento específico local, os resultados prévios também serão 

validados e possíveis incrementos serão considerados. Nesse sentido, os eventos 

técnicos e comunitários podem auxiliar e se tornarão, da mesma forma, fontes de 

informações, ainda garantindo a segmentação entre o “olhar técnico” e o “olhar do 

usuário”, mas com sentido mais amplo da cidade como um todo. 

As validações tem o principal objetivo de garantir os objetivos estabelecidos no TR 

do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana, com especial atenção para as 

premissas da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012). Finalmente, 

consolida-se a coleta de dados para o Diagnóstico e Prognóstico pretendido. 

 

  

▪ Coleta, leitura, análise e sistematização de informações colhidas em 

documentos existentes no Município, etc.; 

▪ Definição da metodologia estatisticamente comprovada para amostras, 

formulários e outras especificações para a coleta do dado; 

▪ Planejamento e divulgação para a posterior realização de pesquisas; 

▪ Realização das pesquisas nos períodos/horários mais adequados a cada tipo 

de levantamento;  

▪ Planejamento dos trabalhos de campo, incluindo sua logística, sequência de 

trabalhos e correspondente calendário;  

▪ Mobilização dos recursos humanos, incluindo treinamentos, e recursos 

materiais adequados a cada trabalho a ser executado;  

▪ Divulgação dos trabalhos a serem executados; 
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▪ Execução e supervisão dos trabalhos de campo;  

▪ Tabulação e análise dos dados; 

▪ Processamento (sistematização) final e liberação dos dados para análise.  

 

  

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica – Levantamento de Dados e Pré-

Diagnóstico; 

▪ 1 (um) Café World. 

 

  

▪ 1 (uma) Oficina de Leitura Comunitária – Apresentação sobre Levantamento de 

Dados; 

▪ 4 (quatro) Workshops para grupos específicos a fim de promover a elaboração 

do Pré-diagnóstico. 

 

 

▪ Produto 3 – Levantamento de Dados – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela 

equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) Fontes secundárias (situação atual/ análise dos 

estudos/planos/projetos existentes); (ii) Fontes primárias – levantamentos de 

campo; (iii) fontes primárias – pesquisas (sistematizados e organizados); 

▪ Produto 3 – Levantamento de Dados – V2 (Definitivo), revisado pela Equipe da 

Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de consultoria; 

▪ Produto 4 – Pré-diagnóstico – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal; 
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▪ O produto contemplará: (i) Sistematização e verificações de consistência, 

análise preliminar e integração dos dados – caderno com os levantamentos por 

temas; 

▪ Produto 4 – Pré-diagnóstico – V2 (Definitivo), revisado pela Equipe da 

Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de consultoria; 

▪ Relatório de Atividades 2 – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal;  

▪ O relatório compreenderá as atividades realizadas na Etapa 3 contemplando: 

(i) memória e listas de presença das reuniões realizadas; (ii) registros 

fotográficos dos eventos; e (iii) relatório das Ações Desenvolvidas e Estudos já 

realizados; 

▪ Relatório de Atividades 2 – V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

O desenvolvimento do plano requer um diagnóstico que contemple informações 

municipais de infraestrutura física, sistemática e administrativa, de quesitos 

econômicos, sociais e de mobilidade, inclusive com relação a sua evolução. Dessa 

maneira, com base no Termo de Referência, o Diagnóstico deverá levantar pelo 

menos os seguintes tópicos: 

▪ Caracterização Regional; 

▪ Caracterização dos Deslocamentos e da Mobilidade Geral; 

▪ Uso e Ocupação do Solo e Aspectos Socioeconômicos; 

▪ Caracterização da Estrutura Viária; 

▪ Sistemas de Controle de Tráfego, Sinalização e Fiscalização de Trânsito e 

Transportes; 

▪ Disponibilidade de Estacionamentos; 

▪ Transporte Público Coletivo; 
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▪ Modal Ferroviário; 

▪ Segurança Viária e Pontos de Conflito; 

▪ Padrões de Mobilidade; 

▪ Circulação de Bicicletas; 

▪ Acessibilidade e condições para a Mobilidade a pé; 

▪ Aspectos ambientais e de sustentabilidade; 

▪ Aspectos da Demanda – mobilidade de pessoas e bens; 

▪ Aspectos da Oferta; 

▪ Caracterização Institucional e de Gestão; 

▪ Zoneamento de Tráfego; 

▪ Prognóstico – Estudos de Projeção de demanda e análise de alternativas. 

 

  

A etapa de Diagnóstico e Prognóstico tem por objetivo analisar as informações 

colhidas na Etapa 3 por meio de levantamentos, pesquisas e leituras técnicas e 

comunitárias. Para este fim, os dados serão analisados a partir dos itens explicitados 

no capítulo 9 do Termo de Referência, apresentados em ordem a ser definida 

durante a elaboração do produto, visando melhor ordenamento das informações, 

sendo resumidamente. 

▪ Item 9.1: na Caracterização Regional, serão abordados aspectos que 

relacionam Caxias do Sul em relação aos demais municípios da Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha quanto ao fluxo de pessoas, acessos pelos 

meios individual e coletivo e conflitos existentes.  

▪ Item 9.2: no item de Caracterização dos Deslocamentos e da Mobilidade 

Geral será feito o diagnóstico das condições de mobilidade dos diferentes 

modos que compõe a rede de transportes de Caxias do Sul, analisando a 

infraestrutura disponível, os padrões de deslocamento, e identificando locais 

que demandem tratamentos específicos. 



85

▪ Item 9.3: sobre o Uso e Ocupação do Solo e Aspectos Socioeconômicos, 

serão relacionados os sistemas de mobilidade e as definições de zoneamento 

e ocupação do solo definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 

▪ Item 9.4: a Caracterização da Estrutura Viária abordará, com ênfase na 

infraestrutura disponível, os principais pontos de conflito e problemas do 

sistema viário, as condições de tráfego nas vias ou passeios para os diferentes 

modos existentes. 

▪ Item 9.5: o tópico de Sistemas de Controle de Tráfego, Sinalização e 

Fiscalização de Trânsito e Transportes conterá o diagnóstico destes 

sistemas, considerando as tramitações operacionais, os equipamentos e os 

softwares utilizados.  

▪ Item 9.6: a Disponibilidade de Estacionamentos será avaliada a partir do 

levantamento dos estacionamentos existentes, dos sistemas burocráticos e 

operacionais que gerenciam os espaços tanto públicos quanto privados.  

▪ Item 9.7: o diagnóstico do Transporte Público Coletivo conterá as análises do 

sistema de transporte público de Caxias do Sul, envolvendo a condições de 

operação das linhas existentes, o mobiliário urbano de acesso ao sistema e a 

integração com os demais modos.  

▪ Item 9.8: sobre o Modo Ferroviário serão realizadas análises de infraestrutura 

e sua inserção no panorama da mobilidade local. 

▪ Item 9.9: a análise de Segurança Viária e Pontos de Conflito envolve a 

identificação de pontos de conflito e com maior concentração de acidentes / 

sinistros, a avaliação dos dispositivos de moderação e sinalização e das 

condições operacionais do processamento de dados referentes a isto. 

▪ Item 9.10: quanto a Padrões de Mobilidade, serão feitas as análises sobre as 

pesquisas de Origem e Destino realizadas na Etapa 3 – Pré-Diagnóstico e 

Levantamentos, reunindo tanto os dados da modalidade domiciliar quanto das 

pesquisas com modos específicos, identificando a distribuição espacial da 

geração e atração de viagens. 

▪ Item 9.11: o item de Circulação de Bicicletas diagnosticará a mobilidade pelo 

modo cicloviário, com análises dos levantamentos em rotas cicláveis, aspectos 
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de demanda e percepção dos usuários, além de formas de integração com os 

demais modais; 

▪ Item 9.12: a avaliação de Acessibilidade e Condições para a Mobilidade a 

Pé será realizada considerando os levantamentos de inventário físico dos 

passeios, tal como aspectos gerais da circulação de pedestres e aspectos da 

legislação existente.  

▪ Item 9.13: os Aspectos Ambientais e de Sustentabilidade serão 

diagnosticados pela caracterização da legislação vigente, dos impactos 

gerados pelos sistemas de mobilidade e pelas condições observadas do 

município de minimizar os efeitos da poluição em suas diferentes formas. 

▪ Item 9.14: a análise dos Aspectos da Demanda – Mobilidade de Pessoas e 

Bens buscará caracterizar os deslocamentos pelos diferentes modos de 

transporte e sua complementaridade, além de dados referentes a logística 

urbana em relação ao transporte de bens e mercadorias. 

▪ Item 9.15: o item de Aspectos da Oferta, tal como seus subitens 9.15.1 e 

9.15.2, avaliará e caracterizará a oferta, a capacidade e as condições dos 

sistemas de circulação para os diferentes modos, com destaque aos aspectos 

sociais, institucionais, econômicos, de intermodalidade e impactos ambientais.  

▪ Item 9.16: a Caracterização Institucional e de Gestão realizará o diagnóstico 

da infraestrutura e das metodologias disponíveis ao órgão responsável para 

coletar e gerir dados relacionados a mobilidade urbana e suas políticas 

públicas. 

▪ Item 9.17: a partir das pesquisas e levantamentos realizados, levando em conta 

os padrões de deslocamento como distribuição da produção e atração de 

viagens, identificação de locais críticos ou daqueles dotados de 

especificidades, será então definido o Zoneamento de Tráfego de Caxias do 

Sul.  

As análises que compõe o diagnóstico, apresentadas anteriormente, serão 

realizadas a partir da utilização integrada das informações coletadas e compiladas 

na Etapa 3 – Pré-Diagnóstico e Levantamentos. Deste modo, entende-se que uma 

mesma pesquisa ou levantamento produzirá dados que servirão de insumos para 
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diferentes tópicos de análise, sempre que pertinente ao escopo da metodologia 

utilizada. 

Ressalta-se que os itens apresentados, como disposto no Termo de Referência, 

ocasionalmente requerem a elaboração de proposições referentes aos temas 

abordados. Tais requisições serão contempladas nas etapas seguintes, durante a 

elaboração dos Planos Setoriais Específicos, Planos de Gestão de Demanda e de 

Melhoria da Oferta, e o Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento.  

Partindo da representação do panorama atual da mobilidade urbana de Caxias do 

Sul construída ao longo das análises do diagnóstico, aliado a dados que permitam a 

identificação dos padrões de crescimento do município ao longo do tempo, em 

atendimento ao item 9.18 do TR, Prognóstico – Estudos de Projeção de 

Demanda e Análise de Alternativas, será construído o Cenário Tendencial, 

representativo da mobilidade urbana para um horizonte de 20 anos, avaliada em 

intervalos de 5 anos.  

Será efetuado um macromodelo do sistema viário de Caxias do Sul. As pesquisas 

de Origem e Destino, em conjunto com as contagens volumétricas e a pesquisa FOV 

descritas na etapa anterior, auxiliam na calibração de macromodelos para modos 

privados e coletivos. De acordo com Vuchic (2005), os modelos calibrados 

representam a situação atual, logo, sua aplicação será válida assumindo-se que as 

relações do presente continuarão válidas no futuro. 

Recentemente, os modelos matemáticos utilizados em planejamento e operação de 

sistemas de transporte têm seu uso mais intensificado devido a maior capacidade 

computacional e na diminuição dos custos de obtenção de softwares de modelagem 

ou simulações. Apesar da complexidade das interações humanas e aleatoriedades 

de acontecimentos no dia a dia, a criação de modelos matemáticos que simplificam 

estas complexidades procura identificar padrões no comportamento de grupos como 

por exemplo usuários do transporte coletivo e de veículos particulares. 

Com relação ao processo de modelagem do transporte coletivo e transporte 

individual, será utilizado o modelo tradicional, separado em etapas, atualmente 

conhecido como modelo clássico ou modelo padrão (ORTÚZAR; WILLUMSEN, 

2011), o qual busca representar o contexto decisórios dos usuários de acordo com 

seu desejo de viagem, definidos pela frequência, tempo de deslocamento, assim 

como a rota utilizada na rede de transportes. 
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O programa a ser utilizado possibilita mapear, editar e comparar cenários de uma 

rede multimodal do transporte urbano, com ampla variedade de análises e 

indicadores, como por exemplo: previsão de demanda de viagens, planejamento do 

transporte coletivo, planejamento de tráfego, dentre outros. O modelo padrão, ou de 

4 etapas, divide-se em: (i) geração de viagens; (ii) distribuição das viagens; (iii) 

divisão modal; e (iv) alocação das viagens na rede (ORTÚZAR; WILLUMSEN, 

2011). 

A primeira etapa, (i) geração de viagens, atenta-se para demanda atual e futura de 

cada zona do sistema do qual será modelado. Uma vez definido o número de 

viagens produzidas e atraídas nas zonas de tráfego, que ocorrerá em momento 

oportuno em conjunto com a ETM antes do início das pesquisas domiciliares, a 

segunda etapa, (ii) distribuição de viagens, corresponde a distribuir as viagens de 

cada zona com a determinação de cada origem e destino. Essas duas etapas do 

modelo padrão são conhecidas por meio da pesquisa de origem/destino, 

segmentando-se a geração e distribuição por modo de transporte, a partir dos dados 

coletados. 

A terceira etapa do método padrão, (iii) divisão modal, tem o objetivo de destinar 

aos diferentes modos de transporte as viagens com origem e destino definidos. 

Considerando a realização das pesquisas de contagem volumétricas e entrevistas 

domiciliares, serão utilizados os valores obtidos em campo com a distribuição 

percentual de automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, para identificar a 

divisão modal das viagens. 

A quarta etapa do processo, (iv) alocação de viagens, atribui a matriz de viagens 

dos modos à rede viária ou, no caso do transporte coletivo, às linhas 

correspondentes. Esta etapa é utilizada para fornecer estimativas de fluxo de 

passageiros por linha e por via de tráfego. 

A metodologia aplicada para alocação é baseada no conceito de estratégias ótimas 

(SPIESS e FLORIAN, 1989), em que o usuário escolhe um conjunto de caminhos 

viáveis (estratégias), de acordo com um sistema pré-estabelecido. Com isso, o 

simulador compara as opções de viagens apresentadas para cada par OD, e as 

aloca de maneira inversamente proporcional ao tempo tomado por cada alternativa, 

depois de considerado o custo generalizado (composto por vários aspectos da 

viagem, tais como tempos de espera, embarcado, transferências, etc.). 
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A projeção deste modelo para o Cenário Tendencial avaliará, a partir de dados que 

justifiquem o modelo futuro, a rede de mobilidade contemplado o item 9.18.3 do TR, 

referente a seleção de alternativas. Assim, é possível embasar os Planos propostos 

nas Etapas 5, 6, 7 e 8. Serão analisadas, também, variações do cenário tendencial, 

contemplando diferentes alternativas de projeção.   

Com o objetivo de sintetizar e integrar as diversas análises realizadas na Etapa 4 

será utilizada a metodologia CDP (Condicionantes, Deficiências e Potencialidades), 

ou outra metodologia similar, que servirá para fundamentar a sistematização de 

objetivos estratégicos, diretrizes e ações, facilitando a elaboração de propostas. 

Como exemplo da metodologia CDP, classifica-se os dados levantados em três 

categorias básicas:  

a) Condicionantes: elementos existentes ou projetados, de caráter espacial, 

funcional, ambiental, socioeconômico, administrativo, legal ou de infraestrutura 

que, seja por necessidade ou impossibilidade, não se alteram pelo Plano de 

Mobilidade. Apesar disto, representam elementos com consequências futuras 

no desenvolvimento do município, devendo ser levados em consideração para 

orientar a tomada de decisões; 

b) Deficiências: elementos ou situações que representam problemas ou 

obstáculos, quantitativos ou qualitativos, à qualidade de vida das pessoas e 

que, assim, devem ser sanados, melhorados ou eliminados. De maneira 

análoga às condicionantes, também pode ser de caráter espacial, funcional, 

ambiental, socioeconômico, administrativo, legal ou de infraestrutura; 

c) Potencialidades: elementos ou recursos existentes ou planejados, de caráter 

vantajoso, que podem ser incorporados positivamente no município, 

contribuindo para o saneamento das deficiências existentes. 

Deste modo, entende-se que a matriz CDP representa um resumo ordenado, 

criterioso e compreensível das informações disponíveis, obtidas como resultado das 

pesquisas e levantamentos, permitindo assim a análise de um grande volume de 

informações de forma sistêmica.  

 

 



90

 

Eixos Condicionantes Deficiências Potencialidades 

Eixo 1       

Eixo 2       

Eixo 3       

 

 

  

▪ Promover a leitura global das informações colhidas e sua análise para 

identificar os problemas existentes, além de dar direcionamento característico 

do desenvolvimento futuro; 

▪ Sistematização de forma mais aprofundada as informações sobre as condições 

locais de mobilidade, sintetizando dados quantitativos, qualitativos e 

indicadores; 

▪ Deverá ser contemplado um horizonte até o vigésimo ano a partir do ano-base, 

com intervalos de 5 anos;  

▪ Construção de um cenário base de mobilidade, incorporando as tendências do 

desenvolvimento urbano, os projetos viários e de transportes e os grandes 

equipamentos urbanos previstos para a cidade. 

 

  

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 2 (duas) Reuniões de Leitura Técnica sobre o Diagnóstico e Prognóstico. 

 

  

▪ 3 (três) Oficinas de Leitura Comunitária – Apresentações sobre o Diagnóstico; 

▪ 3 (três) Workshops para grupos específicos a fim de promover a elaboração do 

Diagnóstico; 
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▪ 2 (duas) Apresentações à Comunidade sobre o Prognóstico. 

 

  

▪ Produto 5 – Diagnóstico e Prognóstico – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela 

equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) relatório das análises, estudos, conclusões, 

feedbacks. 

▪ Produto 5 – Diagnóstico e Prognóstico – V2 (Definitivo), revisado pela Equipe 

da Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de consultoria; 

▪ Relatório de Atividades 3 – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal;  

▪ O relatório compreenderá as atividades realizadas na Etapa 4 contemplando: 

(i) memória e listas de presença das reuniões realizadas; e (ii) registros 

fotográficos dos eventos. 

▪ Relatório de Atividades 3 – V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

Considerando as especificações do Termo de Referência e partindo da 

compreensão da situação atual da mobilidade de Caxias do Sul, obtida através da 

análise realizada nas etapas de pré-diagnóstico e diagnóstico, é possível avançar 

para essa fase referente à mobilidade ativa, que terá como produto o Plano 

Municipal Cicloviário, Plano Municipal de Acessibilidade e o Plano Municipal de 

Pedestrianização e Calçadas. 
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▪ Plano Municipal de Acessibilidade e Plano Municipal de Pedestrianização e de 

Calçadas 

Estes Planos seguirão as diretrizes específicas da Política Municipal de 

Acessibilidade, definidas no artigo 35 da Subseção II - Da Acessibilidade e 

Mobilidade de Pedestres da Lei Municipal n° 589/2019: 

I - promover a acessibilidade garantindo às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida a independência e o exercício de seus direitos de 
cidadania e participação social; 
 
II - garantir que os projetos que tratem do meio físico, de transporte, de 
serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, adotem os 
princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de 
acessibilidade; 
 
III - estimular a expansão e a consolidação das atividades relacionadas à 
acessibilidade, à inclusão e à promoção de mobilidade de todas as pessoas 
que circulam no Município; 
 
IV - promover formas de participação e organização, ampliando a 
representatividade de todos os públicos; 
 
V - regulamentar e implementar o plano de rotas acessíveis, com a 
definição dos passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo 
poder público, com prioridade para: 
 
a) entorno dos equipamentos públicos; 
b) via ou rota que conecte equipamentos públicos entre si; 
c) via ou rota que conecte equipamentos públicos aos equipamentos de 
infraestrutura do transporte público coletivo, tais como terminais, estações e 
pontos de parada; e 
d) áreas com fluxo intenso de pedestres devido à concentração de 
atividades comerciais e de prestação de serviços privados de saúde, 
educação, assistência social, esporte, cultura, bancos, entre outros, sempre 
que possível conectados aos equipamentos de infraestrutura de transporte 
público coletivo; 
 
VI - adaptar os espaços de uso público municipal e garantir que novos 
equipamentos atendam ao desenho universal e às condições estabelecidas 
nas normas de acessibilidade; 
 
VII - desenvolver ações voltadas à eliminação de barreiras físicas que 
coloquem em risco ou dificultem a circulação de pessoas, observando os 
padrões de acessibilidade previstos pelas normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT); 
 
VIII - promover a padronização dos passeios públicos e definir critérios para 
a implantação de mobiliário urbano em calçadas e espaços públicos, de 
acordo com as normas técnicas da ABNT; 
 
IX - desenvolver ações voltadas à conscientização da população quanto à 
importância da acessibilidade nos passeios públicos, bem como da 
responsabilidade dos proprietários em sua construção e manutenção de 
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acordo com os padrões estabelecidos; 
 
X - implementar planos de fiscalização para o uso adequado das áreas 
destinadas ao passeio público; e 
 
XI - elaborar o Plano de Pedestrianização e Calçadas. 
 

▪ Plano Municipal Cicloviário 

Para a elaboração deste plano deverão ser seguidas as diretrizes específicas da 

Política Municipal para Mobilidade por Bicicletas, conforme define o artigo 36 da 

Subseção III da Lei Municipal n° 589/2019: 

I - Promover o planejamento e a implementação de infraestruturas 
cicloviárias para o transporte por bicicletas; 
 
II - Desenvolver o Plano Cicloviário, que elencará as ações voltadas à 
implantação da política municipal da circulação de bicicletas, tendo como 
referencial as diretrizes definidas neste Plano Diretor e recomendações dos 
Planos Setoriais; 
 
III - Incentivar o uso de bicicletas, desenvolvendo campanhas educativas de 
incentivo à utilização do modal, difusão das normas de trânsito para a 
circulação segura e compatibilidade entre o trânsito motorizado e não 
motorizado; 
 
IV - Estimular a implantação de bicicletários e/ou paraciclos voltados ao 
suporte para a circulação de bicicleta, em locais públicos e privados de 
grande circulação de pessoas; e 
 
V - Implementar rotas cicloviárias com o viés turístico e esportivo, a fim de 
ofertar mais uma opção de esporte, lazer e entretenimento para a 
comunidade local, visitantes e turistas, estimulando a atividade econômica, 
geração de renda e contribuindo com a conservação, valorização e a 
preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e paisagístico do 
Município. 

 

Partindo disso, vale ressaltar que as proposições feitas nessa etapa deverão buscar 

a solução de problemas existentes na mobilidade ativa, assim como a 

potencialização dos aspectos positivos, que por sua vez, precisarão ser 

“alcançáveis/tangíveis” pelo poder público.  

Destaca-se que a formulação das proposições seguirá a sequência lógica 

apropriada nos estudos que serão feitos em etapa anterior. A apropriação – e a 

continuidade – da Matriz CDP proposta na Etapa 4 ifacilitará tomada de decisões, 

uma vez que ela permite visualizar, em um único elemento, os diferentes caminhos 

que a mobilidade ativa poderá seguir. 

Ademais, é importante lembrar que todas as propostas considerarão a viabilidade 

técnica, ambiental e institucional-legal, a fim de assegurar sua efetividade e 
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implementação. Nesse sentido, para a elaboração das propostas cicloviárias, é 

possível inferir que, em um primeiro momento, deverão ser conceituados os diversos 

tipos de estruturas cicláveis, entendendo suas características e aplicações, uma vez 

que deverão ser atendidas as necessidades dos usuários e consideradas a 

infraestrutura existente e a velocidade das vias.  

Para o incentivo da utilização do modo ciclável, é necessário também considerar a 

topografia da região, de modo a garantir maior conforto e segurança dos ciclistas. A 

expansão da malha cicloviária, também deve estar adequada com a infraestrutura e 

a hierarquia viária existentes. Além disso, deverão ser abordados parâmetros de 

execução necessários, assim como parâmetros de sinalização e metodologia 

adequada de prioridades para verificar se será possível realizar a consolidação da 

malha cicloviária existente para, então, partir para a reestruturação e expansão. 

 

  

▪ Elaborar o Plano Municipal Cicloviário, Plano Municipal de Acessibilidade e o 

Plano Municipal de Pedestrianização e Calçadas; 

▪ Seguir as diretrizes específicas da Política Municipal para Mobilidade por 

Bicicletas, e Acessibilidade, conforme a Lei Municipal n° 589/2019 e suas 

atualizações (PDDI), além de utilizar-se os estudos e levantamentos de 

assuntos correlatos a esses planos específicos. 

 

 

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica sobre os Planos Municipais Específicos; 

▪ 1 (um) Café World. 
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▪ 3 (três) Workshops para grupos específicos a fim de promover a elaboração 

dos Planos Municipais Específicos; 

▪ 1 (uma) Apresentação à Comunidade sobre os Planos Municipais Específicos. 

 

  

▪ Produto 6 – Planos Municipais Específicos – V1 (Preliminar), a ser avaliado 

pela equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) Plano Municipal Cicloviário; (ii) Plano Municipal de 

Acessibilidade; e (iii) Plano Municipal de Pedestrianização e de Calçadas. 

▪ Produto 6 – Planos Municipais Específicos – V2 (Definitivo), revisado pela 

Equipe da Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de consultoria; 

▪ Relatório de Atividades 4 – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal;  

▪ O relatório compreenderá as atividades realizadas na Etapa 5 contemplando: 

(i) memória e listas de presença das reuniões realizadas; e (ii) registros 

fotográficos dos eventos. 

▪ Relatório de Atividades 4 – V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

Baseada na análise do Diagnóstico e Prognóstico, a Etapa 6 tem como objetivo 

elaborar estratégias para direcionamento da demanda em cada modo, 

contemplando diretrizes para mitigação de deficiências, além de propostas para 

melhoria da oferta dos modos, buscando a integração entre eles, bem como entre as 

intervenções e proposições. 

 



96

 

A fim de elaborar as estratégias e propostas mencionadas acima, é fundamental que 

sejam articulados os planos, estudos e projetos existentes que possuam rebatimento 

na mobilidade do município, e ainda a consideração de planos em estudo, dentro 

que couber. Consonante a isso, é de suma importância dar ênfase à acessibilidade, 

sustentabilidade ambiental e inclusão social, de forma que o objetivo principal seja 

reverter a tendência de queda no número de usuários do transporte coletivo e 

de crescimento do uso de automóveis motorizados individuais.  

Partindo disso, o Plano de Gestão da Demanda deverá considerar a viabilidade e 

condições de aplicação das propostas dentro da estrutura atual que o município de 

Caxias do Sul possui. De acordo com o Termo de Referência, as propostas poderão 

indicar, por exemplo:  

▪ Alterações e melhorias de legislações municipais que influenciem na escolha 

modal e no desenvolvimento da mobilidade e da acessibilidade na cidade; 

▪ Sistemáticas de estratégias de escolha modal e custos envolvidos; 

▪ Tratamentos específicos para gestão de dificuldades acerca de polos 

geradores de viagens e locais com aglomeração e grande circulação de 

pessoas (ex: escolas, hospitais, entre outros); 

▪ Incentivo ao uso de transporte público e meios não motorizados; 

▪ Políticas de estacionamento; 

▪ Regulamentação de carga e descarga, bem como dos fretamentos; 

▪ Melhorias nos procedimentos internos de gestão, definição das 

responsabilidades dos agentes envolvidos (gestores do sistema, operadores, 

usuários), entre outros. 

Após a formação das proposições para gestão da demanda dos modos, deverão ser 

apresentadas diretrizes para o Plano de Melhoria da Oferta. Destaca-se que é 

fundamental nessa etapa a articulação para uma gestão democrática, que possibilite 

a participação da sociedade na construção de uma mobilidade sustentável. 
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▪ Articulação dos planos, estudos e projetos, já elaborados ou em 

desenvolvimento; 

▪ Apresentação de propostas alternativas visando um maior controle sobre o 

crescimento/dispersão/redução da demanda por transporte;  

▪ Apontamento de como a administração deverá desenvolver e adquirir recursos 

para adequada aplicabilidade de cada alternativa na gestão da demanda.  

 

 

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica sobre o Plano de Gestão da Demanda e 

Plano de Melhoria da Oferta. 

 

  

▪ 3 (três) Workshops para grupos específicos acerca do Plano de Gestão da 

Demanda e Elaboração de Diretrizes para o Plano de Melhoria da Oferta; 

 

 

▪ Produto 7 – Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes para Plano de Melhoria 

da Oferta – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) análise do diagnóstico e cenários futuros 

construídos; (ii) estratégias para direcionamento da demanda e melhoria da 

oferta em cada modo, contemplando diretrizes e propostas.  

▪ Produto 7 – Plano de Gestão da Demanda e Diretrizes para Plano de Melhoria 

da Oferta – V2 (Definitivo), revisado pela Equipe da Prefeitura Municipal e 

ajustado pela equipe de consultoria. 
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Para a elaboração do Plano de Melhoria da Oferta deverão ser considerados os 

objetivos específicos no Termo de Referência e os objetivos estipulados no artigo 7º 

da Lei 12.587/2012, conforme listados abaixo: 

I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se 
refere à acessibilidade e à mobilidade; 

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades; e 

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana (BRASIL, 
2012). 

 

 

Nesta etapa serão propostos os principais projetos e ações para os horizontes a 

cada 5 anos até o vigésimo a partir do ano-base. Os projetos e ações deverão ter 

um nível de detalhamento que permita estimativa preliminar de valores, prazos e 

riscos envolvidos, além de considerar quesitos de sustentabilidade ambiental e 

energética. Além disso, para futuro acompanhamento e avaliação, metas e 

indicadores serão estabelecidos.  

Em vista disso, conforme estabelece o Termo de Referência, deverão ser 

englobados, minimamente, os seguintes grupos de projetos: 

▪ Plano de incentivo à priorização de transportes não motorizados; 

▪ Plano de desenvolvimento da acessibilidade universal em espaços e serviços; 

▪ Plano de priorização aos projetos e sistemas de transporte público coletivo;  

▪ Requalificação e racionalização da rede, sistema e serviços de transporte 

público coletivo; públicos e particulares; 

▪ Planos econômicos e financeiros que visem: a implantação de mecanismos e 

instrumentos de financiamento do transporte púbico coletivo e de infraestrutura 

de mobilidade urbana; a mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos 
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nos deslocamentos das pessoas e cargas; a equidade no acesso aos 

transportes e espaços públicos; o desenvolvimento sustentável;  

▪ Ações específicas para os modos: ônibus, transporte público coletivo, serviços 

fretados, transporte escolar, transporte por aplicativos, táxi, táxi lotação e 

outros;  

▪ Análise dos impactos das propostas sobre o sistema de transporte coletivo, 

contratos em vigor e propostas de ajustes necessários; 

▪ Sistema de circulação de pessoas em transporte motorizado individual; 

▪ Plano de segurança nos deslocamentos (segurança pública/ ocorrências); 

▪ Plano de melhoria da segurança viária e redução de acidentes – por todos os 

modais (incluindo aspectos de saúde, sistema viário, comportamentos, entre 

outros, e suas nuances); 

▪ Plano estratégico para estacionamentos, em especial na área central e 

subcentros, considerando todas regiões administrativas (ou seja, toda área de 

intervenção), inclusive quanto a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência, idosos e gestantes, visando o desestímulo a concentração de 

estacionamentos, com ações para racionalização do uso destas, integração 

dos sistemas e infraestruturas urbanas, melhoria de mobilidade e 

acessibilidade aos principais pontos da cidade; 

▪ Plano estratégico de fiscalização de trânsito e transportes (aspectos 

burocráticos e práticos); incluindo propostas nos setores de cadastro, infrações 

e multas; 

▪ Propostas de projetos de educação no trânsito; 

▪ Sistema de circulação de cargas e mercadorias e rede prioritária para 

circulação de mercadorias; Estudo de horários e paradas para carga e 

descarga e redução/regulamentação da circulação de veículos pesados, assim 

como limitação da operação de carga e descarga em áreas críticas;  

▪ Plano de Alinhamento e Hierarquização Viária da Cidade – tomando por base o 

Plano Diretor Municipal, mas também os estudos e simulações realizados, com 
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vistas inclusive à revisão do anexo do Plano Diretor Municipal às novas 

condições constatadas;  

▪ Plano de sustentabilidade ambiental e energética – buscando a eficiência na 

utilização dos recursos não renováveis, a redução da emissão de gases de 

efeito estufa e dos níveis de ruído e a valorização de áreas públicas, como, por 

exemplo, através de corredores verdes;  

▪ Plano de melhoria de capacidade institucional e plano de ações visando 

treinamentos e ações de capacitação para agentes públicos;  

▪ Plano de aperfeiçoamento do órgão gestor de Trânsito, Transporte e 

Mobilidade, visando a revisão de metodologias de trabalho e de gestão, a 

inclusão de novas tecnologias, a sustentabilidade dos sistemas e 

procedimentos, a eficiência, integração e transparência;  

▪ Propostas de atualizações e melhorias nas legislações municipais, para melhor 

integração ao Planmob e a ideia de desenvolvimento da mobilidade da cidade. 

Entende-se que cada um desses grupos de projetos englobará um conjunto de 

ações relacionadas, respectivamente. 

 

  

▪ Estimativa de estrutura administrativa, considerando o planejamento 

estratégico, tático e operacional; 

▪ Estimativa preliminar de custos e prazos de implementação das propostas; 

▪ Avaliação benefício/custo e análise de sensibilidade e de riscos. 

 

 

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (um) Café World. 

 



101

 

▪ 3 (três) Workshops para grupos específicos acerca do Plano de Melhoria da 

Oferta; 

▪ 1 (uma) Apresentação à Comunidade sobre o Plano de Melhoria da Oferta. 

 

 

▪ Produto 8 – Plano de Melhoria da Oferta – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela 

equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) Propostas detalhadas para os sistemas de 

mobilidade; e (ii) estimativas preliminares de custo e prazos de implementação 

das propostas. 

▪ Produto 8 – Plano de Melhoria da Oferta – V2 (Definitivo), revisado pela Equipe 

da Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de consultoria. 

 

 

A Etapa 8 do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, 

conforme o Termo de Referência, deverá abranger: 

▪ Estratégias de implantação, considerando estimativa econômico-financeira e de 

infraestrutura;  

▪ Metas e programa de avaliação e monitoramento, isto é, apresentação do 

esquema de implementação das ações, com cronograma físico-financeiro, 

além de propostas para gestão e monitoramento das metas estabelecidas, 

considerando pequeno, médio e longo prazo; 

▪ Ações de participação da população e relacionamento entre usuário e gestor. 
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Neste momento, serão indicados meios para a implantação das proposições, além 

de sua gestão e monitoramento. Para isso, serão elencados indicadores de fácil 

aplicabilidade, levando em conta que a implementação do plano será feita pelo 

Município, posteriormente.  

Destaca-se que de acordo com o TR, os indicadores deverão contemplar os tópicos 

de transporte coletivo, acessibilidade, meios não motorizados de transporte, 

condições críticas de tráfego, condições de infraestrutura, segurança viária e 

trânsito, configurando, portanto, um sistema de avaliação permanente (com 

proposição de periodicidade de apuração, de necessidade de pesquisas regulares, 

fontes de informações, suas aplicações imediatas e as formas de divulgação). Vale 

ressaltar quer esses indicadores deverão retratar variáveis quantificáveis. 

Esta etapa deverá ainda contemplar o planejamento e indicação da sistemática de 

avaliação, revisão e atualização do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não 

superior a 10 (dez) anos (para que assim haja consonância com os períodos de 

revisão estipulados ao plano diretor, e, considerando ainda os prazos necessários 

para a implantação do Planmob). De forma complementar, também deverá ser feito 

um treinamento acerca da implantação, gestão e monitoramento do Planmob, para 

no mínimo 10 pessoas.  

 

 

▪ Apresentação de esquema de implementação das medidas propostas, com 

cronograma físico-financeiro, bem como propostas para sua gestão e para o 

monitoramento das medidas implementadas e metas estabelecidas; 

▪ Indicação de possíveis meios (físicos, técnicos, de equipe, de procedimentos, 

fluxogramas, etc.) tanto para a implantação, quanto para a gestão e o 

monitoramento; 

▪ Treinamento acerca da implantação, gestão e monitoramento do Planmob, 

para no mínimo 10 pessoas, com duração de pelo menos 8 horas. 
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▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica para o Plano de Implantação, Gestão e 

Monitoramento (a apresentação deverá ser antes do treinamento a ser 

realizado). 

 

 

▪ 2 (dois) Workshops para grupos específicos acerca do Plano de Implantação, 

Gestão e Monitoramento; 

▪ 1 (uma) Apresentação à Comunidade sobre o Plano de Implantação, Gestão e 

Monitoramento; 

▪ 1 (uma) Audiência Pública. 

 

  

▪ Produto 9 – Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento – V1 (Preliminar), 

a ser avaliado pela equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) esquema de implementação das medidas propostas, 

com cronograma físico-financeiro, bem como propostas para sua gestão e 

monitoramento; e (ii) treinamento da equipe do Município; 

▪ Produto 9 – Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento – V2 (Definitivo), 

revisado pela Equipe da Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de 

consultoria; 

▪ Relatório de Atividades 5 – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal;  

▪ O relatório compreenderá as atividades realizadas nas Etapas 6, 7 e 8 

contemplando: (i) memória e listas de presença das reuniões realizadas; e (ii) 

registros fotográficos dos eventos. 
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▪ Relatório de Atividades 5 – V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura 

Municipal. 

 

 

Na Etapa 9, última fase do Planmob de Caxias do Sul, deverá ser entregue a Minuta 

do Projeto de Lei do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana – Planmob – 

para o município de Caxias do Sul-RS para análise e aprovação pelo Legislativo 

municipal. A equipe de consultoria acompanhará esse processo e fará adequações, 

caso seja necessário, respeitando o cronograma proposto. 

 

 

Será elaborada a minuta do projeto de lei do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana – Planmob, em linguagem e formato compatível com os 

equipamentos e softwares disponíveis na infraestrutura do município para a análise 

técnica e jurídica.  

Com o encaminhamento da Minuta do Projeto de Lei ao Legislativo para análise, 

apontamentos, debates e aprovação, a equipe técnica da consultoria fará o 

acompanhamento deste processo e realizará adequações, caso necessário, 

respeitando o cronograma proposto. Após sua aprovação, será compilado todo o 

material e montado o Caderno Técnico com cópia dos produtos e descrição 

resumida. 

Destaca-se também que, conforme já mencionado na Etapa 1, ao final do Plano, 

será entregue o as Built do plano de trabalho, o qual fará um comparativo entre o 

cronograma inicialmente previsto e o praticado. 

 

 

▪ Entrega da Minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul; 
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▪ Entrega dos Diários de Serviços que ainda se façam necessários conforme 

andamento das atividades; 

▪ Entrega do as Built do plano de trabalho, destacando-se o Plano de 

Comunicação e Participação Social, além de cronograma físico-financeiro 

detalhados e atualizados e Relatório Final. 

 

 

▪ Reuniões periódicas quinzenais; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica para o Caderno Técnico; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica para a Minuta do Projeto de Lei. 

 

  

▪ 1 (uma) apresentação final do Planmob - material completo desenvolvido, 

inclusive minuta do projeto de lei. Deverão ser respeitados protocolos e 

legislações que existam para este tipo de solenidade. 

 

 

▪ Produto 10 – Minuta do Projeto de Lei – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela 

equipe da Prefeitura Municipal; 

▪ O produto contemplará: (i) esquema de implementação das medidas propostas, 

com cronograma físico-financeiro, bem como propostas para sua gestão e 

monitoramento; e (ii)treinamento da equipe do Município); 

▪ Produto 10 – Minuta do Projeto de Lei – V2 (Definitivo), com adequações após 

aprovação no legislativo. 

▪ Produto 11 - Relatório Final – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal; 
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▪ O produto contemplará: (i) Caderno Técnico; (ii) Diários de Serviços; (iii) 

Cronograma físico-financeiro final; e (iv) resumo de atividades e experiências 

do Planmob. 

▪ Produto 11 - Relatório Final – V2 (Definitivo), revisado pela Equipe da 

Prefeitura Municipal e ajustado pela equipe de consultoria; 

▪ Relatório de Atividades 6 – V1 (Preliminar), a ser avaliado pela equipe da 

Prefeitura Municipal;  

▪ O relatório compreenderá as atividades realizadas na Etapa 9 contemplando: 

(i) memória e listas de presença das reuniões realizadas; e (ii) registros 

fotográficos dos eventos. 

▪ Relatório de Atividades 6 – V2 (Definitivo), revisado pela equipe da Prefeitura 

Municipal.
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Os eventos previstos para a Elaboração do Plano Diretor de Transportes e 

Mobilidade Urbana de Caxias do Sul são instrumentos essenciais para a 

compreensão da realidade local tanto pela ótica dos técnicos municipais, quanto 

pela perspectiva do usuário. Esses momentos de interação são fundamentais para a 

construção de uma mobilidade urbana sustentável. 

Este documento, considerando o Termo de Referência, considera os seguintes 

eventos: 

Natureza técnica (internos): 

▪ Reuniões Periódicas Internas; 

▪ Leitura Técnica; 

▪ Café World. 

Natureza comunitária (externos): 

▪ Leitura Comunitária; 

▪ Apresentações à comunidade; 

▪ Audiência Pública; 

▪ Apresentação Final. 

Em seguida, serão descritas e apresentadas as metodologias aplicadas nos eventos 

participativos referentes à Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade 

Urbana da Caxias do Sul. Destaca-se que reuniões extraordinárias poderão 

acontecer caso seja necessário, e se for de comum acordo entre a Prefeitura 

Municipal de Caxias do Sul e a consultoria.  
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As Reuniões de natureza técnica são eventos destinados à discussão técnica e 

troca de conhecimento. Esses eventos são parte de um processo fundamental de 

gestão participativa a ser assegurado na elaboração do plano. 

Destaca-se que os resultados dessas reuniões devem ser considerados no 

desenvolvimento dos trabalhos relativos às suas etapas e a organização da 

dinâmica e condução dos trabalhos são de responsabilidade da empresa de 

consultoria.  

Além disso, os eventos deverão ser devidamente registrados nos Relatórios de 

Atividades de suas respectivas fases, contendo a pauta principal da reunião, listas 

de presenças, registros fotográficos e materiais de apoio, conforme a necessidade 

do evento.  

Sendo assim, como consta nos itens, os atores participantes e os eventos previstos 

são: 

 

  

As Reuniões Periódicas Internas buscam garantir o alinhamento técnico entre a 

equipe da prefeitura e a consultoria URBTEC™, tendo a finalidade de 

acompanhamento do desenvolvimento do Plano, troca e fornecimento de materiais e 

experiências, esclarecimento de dúvidas, andamento geral dos trabalhos e etapas, 

possíveis apontamentos, análise conjunta, bem como aprovação de materiais. 

Destaca-se que essas reuniões poderão ser feitas de forma remota. 

Atores participantes: 

▪ Equipe Técnica da Consultoria – URBTEC™; 

▪ Equipe Técnica do Município – ETM; 

▪ Equipe de Acompanhamento (ao menos uma vez por etapa); 

▪ Comissão Executiva (eventualmente); 

▪ Convidados externos (eventualmente). 
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Eventos previstos:  

▪ Um encontro a cada 15 dias. 

 

 

Nestas reuniões, a URBTEC™ apresenta de forma organizada e clara os materiais 

produzidos em momentos específicos ao longo da elaboração do Plano, 

possibilitando tanto a troca de ideias e informações, quanto discussões sobre o 

material e possíveis adequações necessárias. Além disso, eventualmente poderá 

ser aberto espaço para apresentação de temáticas por convidados externos em 

temas específicos que visem contribuir. 

 

Atores participantes: 

▪ Equipe Técnica da Consultoria – URBTEC™; 

▪ Equipe Técnica do Município – ETM; 

▪ Comissão Executiva; 

▪ Equipe de Acompanhamento; 

▪ Convidados externos (eventualmente). 

Os participantes podem estar todos ou apenas alguns contemplados, a critério da 

Prefeitura Municipal. 

 

Eventos previstos:  

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica na Etapa 1; 

▪ 1 (uma) Reunião de Leitura Técnica na Etapa 3; 

▪ 2 (duas) Reuniões Técnicas na Etapa 4; 

▪ 1 (uma) Reunião Técnica na Etapa 5; 

▪ 1 (uma) Reunião Técnica na Etapa 6; 
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▪ 1 (uma) Reunião Técnica na Etapa 8; 

▪ 2 (duas) Reuniões Técnicas na Etapa 9. 

 

 

Os eventos Café World visam estimular o diálogo e a criatividade, além de permitir 

que temas relevantes sejam explorados de forma mais integrada, criando-se espaço 

para que a inteligência coletiva possa emergir. A dinâmica envolve uma 

ambientação informal, em que os participantes possam circular entre diferentes 

grupos e conversas, assemelhando-se ao conceito de networking, porém, onde o 

foco principal é a dispersão e conexão de ideias relacionadas ao Plano. Dessa 

forma, serão eventos multidisciplinares. 

 

Atores participantes: 

▪ Equipe Técnica da Consultoria – URBTEC™; 

▪ Equipe Técnica do Município – ETM; 

▪ Equipe de Acompanhamento; 

▪ Comissão Executiva (eventualmente); 

▪ Convidados Externos (eventualmente). 

Os participantes podem estar todos ou apenas alguns contemplados, a critério da 

Prefeitura Municipal. 

 

Eventos previstos: 

De acordo com o Termo de Referência, devem ser realizados três eventos deste tipo 

ao longo do Plano. Dessa forma, conforme estipulado neste Plano de Trabalho, 

estão previstos: 

▪ 1 (um) Café World na Etapa 3; 

▪ 1 (um) Café World na Etapa 5; 
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▪ 1 (um) Café World na Etapa 7. 

 

 

A Lei n.º 10.257/2001, que instituiu o Estatuto da Cidade, estabeleceu processos de 

gestão democrática na cidade, possibilitando aos cidadãos a participação na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. Portanto, a participação popular é uma condição 

obrigatória e indispensável para o processo de elaboração do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana do Município de Caxias do Sul.  

A duração e o detalhamento dos eventos, bem como de suas atividades, devem ser 

previamente avaliados com a ETM, considerando-se a pauta, os materiais e as 

discussões a serem desenvolvidas em cada situação. Os assuntos devem estar 

claros, atentando-se para particularidades de cada tema, tendo em vista o objetivo 

pretendido e o público-alvo. Nos eventos de natureza comunitária, faz-se necessária 

a presença de ao menos 2 especialistas ou coordenadores da equipe técnica da 

URBTEC™. 

 

 

Com o objetivo de conhecer as necessidades e anseios da população, estes eventos 

correspondem a reuniões, workshops, atividades e apresentações menores com 

grupos temáticos, que são consultas públicas de participação social. Além de 

possíveis apresentações de resultados, estes eventos contemplam debates e 

acolhimento das experiências individuais e coletivas, instigando a criatividade e 

proatividade por parte dos participantes. 

As ações de leitura comunitária, inclusas as consultas públicas, consideram uma 

estrutura caracterizada por temática e/ou por região, com possíveis agrupamentos 

de assuntos e regiões compatíveis, desde que aprovados junto à ETM. Nesse 

sentido, deve-se atender: 

▪ As regiões administrativas do município; 
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▪ Os modos de transporte utilizados no município; 

▪ Os temas dos objetivos específicos do Termo de Referência; 

▪ As principais problemáticas em discussão no município nos últimos anos 

acerca da mobilidade, bem como os principais assuntos clamados pela 

população; 

▪ Os itens mínimos exigidos em Lei (PNMU). 

 

Atores participantes: 

▪ Equipe Técnica da Consultoria – URBTEC™; 

▪ Equipe Técnica do Município – ETM; 

▪ Sociedade Civil. 

 

Eventos previstos:  

▪ 1 (uma) Oficina de Leitura Comunitária na Etapa 1; 

▪ 1 (uma) Oficina de Leitura Comunitária na Etapa 3; 

▪ 3 (três) Oficinas de Leitura Comunitária na Etapa 4; 

▪ 18 (dezoito) workshops para grupos específicos divididos entre as etapas. 

 

  

As apresentações à comunidade têm maior foco nos processos futuros da 

mobilidade em Caxias do Sul, apresentando os itens relativos às fases de 

elaboração do Plano. Nesses eventos, a consultoria URBTEC™ apresenta os 

materiais produzidos durante as fases em questão, com a contribuição da ETM, de 

forma organizada e clara, abrindo para discussões e para participação conjunta da 

sociedade. Dentre as dinâmicas, considera-se a reunião de grupos por modos de 

transporte e/ou regiões. 
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Atores participantes: 

▪ Equipe Técnica da Consultoria – URBTEC™; 

▪ Equipe Técnica do Município – ETM; 

▪ Sociedade Civil. 

 

Eventos previstos:  

▪ 2 (duas) apresentações à comunidade na Etapa 4; 

▪ 1 (uma) apresentação à comunidade na Etapa 5; 

▪ 1 (uma) apresentação à comunidade na Etapa 7; 

▪ 1 (uma) apresentação à comunidade na Etapa 8. 

 

 

A Audiência Pública é um dos instrumentos para garantir a gestão democrática da 

cidade, conforme artigo 43 do Estatuto da Cidade. Esse evento objetiva a promoção 

de diálogo democrático entre a comunidade e os órgãos responsáveis pela 

elaboração do plano. Destaca-se que todos os interessados têm o direito de 

participar da audiência e exercer sua cidadania.  

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional das Cidades nº 25, de 18 de 

março de 2005, as audiências devem atender aos seguintes requisitos: 

I – Ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, 

utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população local; 

II – Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 

III – Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de 

todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

IV – Garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de 

comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista 

de presença; 
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V – Serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 

conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial 

do processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 

Anteriormente à realização desses eventos, é necessário divulgar a todos os 

interessados o(s) relatório(s) correspondente(s) à etapa em questão, a fim de 

permitir a disseminação dos conteúdos trabalhados. A divulgação dos relatórios e da 

programação da audiência pública deve ocorrer com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias corridos em sítio eletrônico. Esse material a ser disponibilizado será 

enviado pela URBTECTM. 

A convocação para as audiências públicas deverá obrigatoriamente ser publicada no 

Diário Oficial do Município, também com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

corridos, sob responsabilidade da Prefeitura. Destaca-se que além da sociedade 

civil, representada por diversos segmentos da comunidade de Caxias do Sul, é 

importante o convite aos membros de associações representativas, dos poderes 

executivos, legislativo e judiciários municipais, do Ministério Público e da Equipe 

Técnica Municipal.  

Sugere-se, a seguir, instruções básicas para a realização de audiências públicas. 

Ressalta-se que anteriormente às Audiência Públicas, a consultoria entrará em 

contato com a ETM para definição final do roteiro do evento.  

▪ Abertura da sessão – recomenda-se que seja feita pelo mestre de cerimônias 

da prefeitura (se houver) ou por um dos secretários municipais presentes. Dar 

as boas-vindas aos presentes, mencionar e agradecer as autoridades 

presentes, chamar para compor a mesa os nomes previamente definidos. 

▪ Leitura do Regulamento – o regulamento da audiência será lido pela ETM ou 

pela consultoria. 

▪ Apresentação da empresa de consultoria - um dos representantes da equipe de 

consultoria fará a apresentação da empresa consultora, seu histórico e 

experiências anteriores e os profissionais presentes na audiência. 

▪ Apresentação do conteúdo – um ou mais representantes da equipe consultora 

fará a apresentação do conteúdo elaborado para a audiência. 
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▪ Perguntas e respostas – após a apresentação do conteúdo, será aberta a 

sessão para a participação do público presente, com comentários e sugestões, 

devendo seguir o formato definido pelo regulamento da audiência. A leitura 

poderá será feita pelo mestre de cerimônias, pela ETM ou por um 

representante da empresa de consultoria. Dentro do tempo disponível, as 

respostas serão direcionadas para a empresa consultora, para a ETM ou para 

a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, de acordo com o teor da pergunta. 

▪ Encerramento – finalizadas todas as perguntas do público presente, dentro do 

tempo disponível, o responsável pela abertura desse evento deverá fazer o 

encerramento, saudando o público presente. 

Caberá à consultoria, com suporte do município, a definição de um roteiro básico 

para a audiência, a execução do evento, a definição da técnica da sua dinâmica, a 

disponibilização de listas de presença, fichas de participação e a sistematização das 

observações colhidas. Além disso, o evento deverá ser registrado por áudio e vídeo, 

fotografias, lista de presença e ata. 

Salienta-se que as audiências públicas possuem um caráter formal e carecem de 

uma sistematização específica, referenciada pelo regulamento das audiências 

públicas. Além disso, estas podem ocorrer de forma presencial ou híbrida, a 

depender de comum acordo entre a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

 

Atores participantes: 

▪ Equipe Técnica da Consultoria – URBTEC™; 

▪ Equipe Técnica do Município – ETM; 

▪ Sociedade Civil; 

▪ Demais participantes que o município julgue necessário. 
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Eventos previstos:  

De acordo com o Termo de Referência, deverá ser realizada uma audiência pública 

ao longo do Plano. Dessa forma, conforme estipulado neste Plano de Trabalho, está 

prevista sua realização durante a Etapa 8. 

 

  

Ao final da elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de 

Caxias do Sul (Planmob), deverá ser feita uma apresentação final a fim de marcar o 

encerramento do trabalho. 

A equipe da consultoria deverá ser elaborar material específico, além disso, deverão 

ser respeitados protocolos e legislações existentes para este tipo de solenidade. 

 

Eventos previstos:  

▪ 1 (uma) apresentação ao final do Planmob. 
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Para a Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias 

do Sul, serão produzidos 3 (três) categorias de documentos: 

▪ Produtos de conteúdo técnico; 

▪ Relatórios de atividades; 

▪ Fichas de acompanhamento (boletim de medições, diários de serviço e as 

built). 

Os produtos de conteúdo técnico elaborados durante o Plano Diretor de Transportes 

e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, explicitados ao longo do item, serão 

entregues em cada etapa em formato eletrônico para avaliação preliminar por parte 

da Equipe Técnica Municipal, devendo estes ser atualizados em acordo com os 

apontamentos realizados.  

Não é estipulado o quantitativo máximo de versões para revisão por relatórios, no 

entanto, reforça-se que o tempo de revisão esteja em consonância com o 

Cronograma de Trabalho, tanto para a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, quanto 

para a empresa de consultoria URBTEC™.  

Em relação ao tempo previsto para revisões, no cronograma foi estipulado o período 

de sete dias, contudo, entende-se que as análises da prefeitura irão depender das 

equipes e demandas envolvidas, buscando-se atender o menor prazo possível para 

o bom andamento do trabalho. 

A consultora URBTEC™ recomenda que todas as revisões sejam feitas diretamente 

no documento DOC (programa Microsoft® Word) ou ODT (BR Office), no modo 

“controlar alterações” ou inseridas em formato de “comentários”. Ainda, solicita-se 

que ocorra o envio de um único arquivo revisado, já compilado com todas as 

considerações. A versão aprovada de cada produto deverá ser disponibilizada no 

website da Prefeitura, em página de fácil acesso à população. Até a versão final dos 

produtos, estes documentos estarão identificados com a marca d´água de “versão 

preliminar”. 

Os documentos em versão digital serão entregues em formatos abertos, como DOC 

(textos), XLS (planilhas), PPT (apresentações) e etc., compatíveis com os principais 
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softwares de documentos como Microsoft Office e Libre Office, e em formato 

fechado com layouts devidamente organizados para visualização e impressão dos 

documentos, em extensão PDF. Permite-se ao município de Caxias de Sul solicitar 

materiais complementares impressos, quando estes se fizerem relevantes. 

Os dados e informações decorrentes de levantamentos e análises estarão 

espacializados em mapas com riqueza de detalhes e georreferenciados, atrelados 

ao Sistema de Referência SIRGAS 2000 e com sistema de projeção UTM. Os 

mapas serão entregues por meio de extensão MXD com a devida representação 

cartográfica e os seus respectivos arquivos em formato SHP (shapefile). 

Aos materiais de análise entregues que configuram entregas preliminares, quando 

necessários, recomenda-se o uso de papel alcalino A4 de 75g/m², e usando frente e 

verso da folha. A mesma configuração deve ser adotada para a impressão de 

projetos e desenhos, em tamanho apropriado para adequada visualização de todas 

as informações, cabendo a análise e aceitação por parte da equipe técnica 

municipal. 

Ao final do Plano, será elaborado o Caderno Técnico, que será entregue em duas 

vias impressas e em formato eletrônico, tal como os diários de serviço do período, 

cronograma físico-financeiro e o Relatório Final. Recomenda-se que a impressão de 

textos, relatórios, e demais materiais entregues em caráter final seja realizada com 

papel alcalino do tipo A4, de 90g/m², com impressora de boa qualidade, em padrão 

normal, preto e a cores, somente frente da folha, estando figuras e mapas 

dimensionados adequadamente a sua visualização.  

Após a aceitação dos produtos pela ETM, estes deverão ser entregues em versão 

impressa e versão eletrônica (conforme especificações anteriormente citadas). A 

versão final dos materiais deve ser entregue em compartimentos adequados como 

pastas ou brochuras/encadernação de acordo com o tipo e volume de material, 

devidamente identificados. 

Salienta-se que a elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana 

de Caxias do Sul é um trabalho que preza pela qualidade técnica e prioriza o 

interesse comum em detrimento de benefícios individuais, considerando em suas 

discussões as diversas formas de participação popular. Frente a isso, essa empresa 

de consultoria se vê no direito de não acatar as solicitações que não condizem com 
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as justificativas técnicas apresentadas ao longo do plano. Possíveis discordâncias 

entre o Poder Público Municipal, Estadual e a URBTEC™ poderão ser evidenciadas 

nos relatórios produzidos. 
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O prazo previsto no Termo de Referência para realização de todas as atividades a 

serem desenvolvidas ao longo do processo de elaboração do Plano Diretor de 

Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul é de 12 meses, contados a partir 

da assinatura da Ordem de Serviço que se deu em 19 de julho de 2022. 

Desta forma, a seguir é apresentado o cronograma semanal previsto (Figura 11) e o 

fluxograma (Figura 12) para a realização dos trabalhos, considerando a entrega dos 

produtos e a realização de eventos e atividades previstas durante o processo de 

Elaboração do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul.  

Ressalta-se que as datas dos eventos a serem realizados a partir da Etapa 5 ainda 

não contam no cronograma disposto abaixo. Destaca-se que podem ocorrer 

modificações no cronograma desde que em comum acordo entre a URBTEC™ e a 

Prefeitura Municipal. 
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QUESTIONÁRIO 01 - PESQUISA ORIGEM E DESTINO DOMICILIAR 

1 – Cadastro do Domicílio. 

1.1– Identificação. 

1.1.1 – Cadastrar domicílio sem entrevista? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.2 – Cadastrar endereço. 

1.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

1.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

1.2.3 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

1.2.4 – Complemento: 

___________________________________________________________ 

1.2.5 – CEP: 

___________________________________________________________ 

1.2.6 – Referência (Opcional): 

___________________________________________________________ 

 

1.3 – Veículos existentes no domicílio: 

(   ) Bicicletas  

(   ) Automóveis 
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(   ) Motocicletas 

(   ) Van/Perua 

(   ) Caminhões 

1.4 – Informações sobre a família: 

1.4.1 – Quantidade de pessoas: 

___________________________________________________________ 

 

 

2 – Cadastro dos Moradores. 

2.1 – Identificação. 

2.1.1 – Primeiro nome: 

___________________________________________________________ 

2.1.2 – Gênero: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Não binário 

(   ) Outro 

(   ) Prefiro não responder 

 

2.1.3 – Grau de instrução: 

(   ) Não alfabetizado 

(   ) Maternal/Educação Infantil 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 
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(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Pós Graduação/Mestrado Incompleto 

(   ) Pós Graduação/Mestrado Completo 

 

2.1.4 – Faixa de renda mensal (considerando o valor do salário mínimo de 

R$1.212,00): 

(   ) Menos de 1 salário mínimo (menos de R$1.212,00) 

(   ) 1 a 2 salários mínimos (R$ 1.212,00 a R$ 2.424,00) 

(   ) 2 a 3 salários mínimos (R$ 2.424,00 a R$ 3.636,00) 

(   ) 3 a 5 salários mínimos (R$ 3.636,00 a R$ 6.060,00) 

(   ) 5 a 10 salários mínimos (R$ 6.060,00 a R$ 12.120,00) 

(   ) 10 a 15 salários mínimos (R$ 12.120,00 a R$ 18.180,00) 

(   ) 15 a 20 salários mínimos (R$ 18.180,00 a R$ 24.240,00) 

(   ) Acima de 20 salários mínimos (acima de R$ 24.240,00) 

(   ) Prefiro não responder 

 

2.1.5 – Você possui mobilidade reduzida ou é portador de deficiência (PCD), 

temporária ou permanente, que dificulta a mobilidade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

2.1.6 – Se a resposta anterior for ‘Sim’, como você avalia a disponibilidade de 

estruturas de apoio (piso podotátil, rampas de acesso, semáforos sonoros para 

pedestres)? (Escala de 1 a 10, sendo: 1-Péssimo; 10-Excelente) 

(   ) 1 

(   ) 2 
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(   ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 

(   ) 6 

(   ) 7 

(   ) 8 

(   ) 9 

(   ) 10 

 

3 – Cadastro de viagens e seus trajetos (deixar claro diferença entre viagem e 

trajeto). 

3.1 – Identificação da Viagem. 

3.1.1 - Id: 

___________________________________________________________ 

 

3.2 – Identificação da Origem do Trajeto. 

3.2.1 – Motivo da Origem: 

(   ) Residência 

(   ) Trabalho (Comércio) 

(   ) Trabalho (Indústria) 

(   ) Trabalho (Serviço) 

(   ) Escola (Aula/Atividades escolares) 

(   ) Saúde (Médico/Dentista/Exame Clínico ou Laboratorial) 

(   ) Refeição (Almoço/Jantar) 

(   ) Lazer (Turismo/Recreação/Visitas/Congressos/Seminários/Atividades 

Religiosas) 

(   ) Compras 
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(   ) Negócios particulares (Banco/Loterias/etc) 

(   ) Levando outra pessoa (Dando Carona) 

(   ) Fazer escala (Transbordo em diferentes modos de transporte) 

(   ) Atividades físicas e esportivas 

(   ) Outros 

 

 

3.2.2 – Endereço de Origem. 

3.2.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

3.2.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

3.2.2.3 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

3.2.2.4 – Complemento: 

___________________________________________________________ 

3.2.2.5 – CEP: 

___________________________________________________________ 

3.2.2.6 – Referência (Opcional): 

___________________________________________________________ 

3.2.3 – Horário de Saída: 

___________________________________________________________ 

3.3 – Identificação do Destino do Trajeto. 

3.3.1 – Motivo do Destino:  

(   ) Residência 

(   ) Trabalho (Comércio) 
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(   ) Trabalho (Indústria) 

(   ) Trabalho (Serviço) 

(   ) Escola (Aula/Atividades escolares) 

(   ) Saúde (Médico/Dentista/Exame Clínico ou Laboratorial) 

(   ) Refeição (Almoço/Jantar) 

(   ) Lazer (Turismo/Recreação/Visitas/Congressos/Seminários/Atividades 

Religiosas) 

(   ) Compras 

(   ) Negócios particulares (Banco/Loterias/etc) 

(   ) Levando outra pessoa (Dando Carona) 

(   ) Fazer escala (Transbordo em diferentes modos de transporte) 

(   ) Atividades físicas e esportivas 

(   ) Outros 

 

3.3.2 – Endereço de Destino. 

3.3.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

3.3.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

3.3.2.3 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

3.3.2.4 – Complemento: 

___________________________________________________________ 

3.3.2.5 – CEP: 

___________________________________________________________ 

3.3.2.6 – Referência (Opcional): 
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___________________________________________________________ 

3.3.4 – Horário de Chegada: 

___________________________________________________________ 

 

4 – Deslocamento. 

4.1 – Meio de Transporte utilizado: 

(   ) A pé 

(   ) Automóvel carona (não considerando aplicativos de transporte) 

(   ) Automóvel dirigido 

(   ) Bicicleta 

(   ) Caminhão 

(   ) Moto carona 

(   ) Moto pilotando 

(   ) Ônibus rodoviário 

(   ) Ônibus coletivo urbano 

(   ) Ônibus fretado convencional 

(   ) Ônibus fretado escolar 

(   ) Perua ou van dirigindo 

(   ) Perua ou van fretado convencional 

(   ) Perua ou van fretado escolar 

(   ) Táxi 

(   ) Aplicativo de transporte 

(   ) Outros 

 

4.2 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘a pé’, informe a motivação da 

escolha do transporte a pé como meio de deslocamento: 
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(   ) É mais barato 

(   ) É mais rápido 

(   ) É mais saudável/ motivos de saúde 

(   ) É ambientalmente correto 

(   ) Integração com outros modais 

(   ) Outros 

(   ) Não sei responder 

 

4.3 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘a pé’, enfrentou algum desses 

problemas no deslocamento a pé? 

(   ) Condições ruins das calçadas (pavimento, sinalização, manutenção, 

declividade inadequada, presença de degraus, ausência de acessibilidade, , 

ausência de rampas de acesso aos passeios/PCD, ausência de passeio) 

(   ) Veículos estacionados em cima da calçada 

(   ) Intensidade do tráfego de veículos ao lado da calçada 

(   ) Ausência ou má condições de sinalização horizontal ou vertical  em 

travessias (cruzamentos) 

(   ) Desrespeito dos condutores às sinalizações/semáforos existentes na via 

em travessias (cruzamentos) 

(   ) Risco de acidentes em travessias (cruzamentos) 

(   ) Tempo disponível para deslocamento 

(   ) Condições meteorológicas adversas (temperatura, chuva, etc) 

(   ) Falta de facilidades para pedestres (bancos, banheiros, abrigos) 

(   ) Risco de furto, roubo ou assalto (Segurança Pública) 

(   ) Inclinações ao longo do trajeto (Topografia) 

(   ) Dificuldades e riscos por estar acompanhando crianças, idosos ou pessoa 

com deficiência, ou por estar conduzindo carrinho de bebês, dada a 

necessidade de maior atenção e melhores condições dos passeios e travessias 
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(   ) Dificuldades para carregar sacolas/ coisas pesadas 

 

4.4 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘automóvel’ ou ‘motocicleta’, informe 

que tipo de estacionamento utilizou: 

(   ) Não estacionou 

(   ) Estacionamento na rua (fora do rotativo) 

(   ) Estacionamento na rua (área do rotativo) 

(   ) Estacionamento privado 

(   ) Estacionamento próprio (garagem) 

(   ) Estacionamento patrocinado (empresa/eventos) 

(   ) Estacionamento em terminal (ônibus) 

(   ) Estacionamento público coletivo (garagens públicas coletivas) 

(   ) Não respondeu 

 

4.5 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘automóvel’ ou ‘motocicleta’, qual o 

número de pessoas no veículo? 

(   ) Apenas o condutor 

(   ) Lotação parcial 

(   ) Lotação total 

 

4.6 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘bicicleta’, informe a motivação da 

escolha da bicicleta como meio de deslocamento: 

(   ) É mais barato 

(   ) É mais rápido 

(   ) É mais saudável 

(   ) É ambientalmente correto 

(   ) Integração com outros modais 
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(   ) Estava realizando atividade física ou esportiva 

(   ) Por lazer 

(   ) Outros 

(   ) Não sei responder 

 

4.7 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘bicicleta’, enfrentou algum problema 

no deslocamento por bicicleta? 

(   ) Condições ruins das vias (pavimento, sinalização, manutenção) 

(   ) Intensidade do tráfego de veículos  

(   ) Inexistência de via ou faixa exclusiva para bicicleta 

(   ) Risco de acidentes (Segurança Viária) 

(   ) Condições meteorológicas adversas (temperatura, chuva, etc) 

(   ) Ausência de locais para estacionamento da bicicleta (bicicletários) 

(   ) Risco de furto, roubo ou assalto (Segurança Pública) 

(   ) Inclinações ao longo do trajeto (Topografia) 

(   ) Ausência de locais de apoio ao ciclista (banheiro, chuveiro, armários, etc) 

 

4.8 – Se o meio de transporte utilizado foi ‘bicicleta’, onde guardou sua 

bicicleta? 

(   ) Bicicletário gratuito 

(   ) Bicicletário pago 

(   ) Local privado 

(   ) Local público ou rua 

(   ) Outros 

 

4.9 – Terminou todos os trajetos desta viagem? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

 

4.10 – Terminou todas as viagens? 

(   ) Sim  

(   ) Não 
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QUESTIONÁRIO 02 - PESQUISA OD EMBARCADA 

 

1 – Dados da Viagem. 

1.1 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Início ou Fim da viagem: 

___________________________________________________________ 

1.4 – Nº do veículo: 

___________________________________________________________ 

1.5 – Registro da Catraca: 

___________________________________________________________ 

1.6 – Sentido da Viagem: 

___________________________________________________________ 

1.7 – Linha Pesquisada: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Identificação da Origem. 

2.1 – Motivo de Origem: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico/ Passeio 
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(   ) Outro 

 

2.2 – Endereço de Origem: 

2.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

2.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

2.2.3 – Rua, nº: 

___________________________________________________________ 

2.2.4 – Referência: 

___________________________________________________________ 

 

2.3 – Utilização de outro modal antes esta linha: 

(   ) Não 

(   ) Sim, bicicleta 

(   ) Sim, táxi/uber ou outros aplicativos 

(   ) Sim, passageiro de automóvel 

(   ) Sim, dirigindo automóvel 

(   ) Outro 

 

2.4 – Utilização de outra linha de transporte coletivo antes desta. Se sim, 

preencher com o nome da linha: 

(   ) Sim, ____________________________________________ 

(   ) Não 

 

3 – Identificação do Destino. 



139
 

3.1 – Motivo do Destino: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico/ Passeio 

(   ) Outro 

 

3.2 – Endereço do Destino: 

3.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

3.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

3.2.3 – Rua, nº: 

___________________________________________________________ 

3.2.4 – Referência: 

___________________________________________________________ 

3.3 – Utilização de outro modal após esta linha: 

(   ) Não 

(   ) Sim, bicicleta 

(   ) Sim, táxi/uber 

(   ) Sim, passageiro de automóvel 

(   ) Sim, dirigindo automóvel 

(   ) Outro 
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3.4 – Utilização de outra linha de transporte coletivo após esta. Se sim, 

preencher com o nome da linha: 

(   ) Sim, ____________________________________________ 

(   ) Não  
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QUESTIONÁRIO 03 - PESQUISA ORIGEM E DESTINO TERMINAL  

 

1 – Dados do Terminal. 

1.1 – Identificação: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Caracterização da Viagem. 

2.1 – Linha Pesquisada: 

___________________________________________________________ 

 

3 – Identificação da Origem. 

3.1 – Motivo de origem: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Outro 

 

3.2 – Endereço de Origem. 

3.2.1 – Cidade: 
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___________________________________________________________ 

3.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

3.2.3 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

3.2.4 – Referência: 

___________________________________________________________ 

 

3.3 – Utilização de outro modal antes desta linha: 

(   ) Não 

(   ) Sim, bicicleta 

(   ) Sim, táxi/uber ou outros aplicativos 

(   ) Sim, passageiro de automóvel 

(   ) Sim, dirigindo automóvel 

(   ) Outro 

 

3.4 – Utilização de outra linha de transporte coletivo antes desta. Se sim, 

preencher o nome da linha: 

(   ) Sim, ____________________________________________ 

(   ) Não 

 

4 – Identificação do Destino. 

4.1 – Motivo de destino: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 
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(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Outro 

 

4.2 – Endereço do Destino. 

4.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

4.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

4.2.3 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

4.2.4 – Referência: 

___________________________________________________________ 

4.3 – Utilização de outro modal após esta linha: 

(   ) Não 

(   ) Sim, bicicleta 

(   ) Sim, táxi/uber ou outros aplicativos 

(   ) Sim, passageiro de automóvel 

(   ) Sim, dirigindo automóvel 

(   ) Outro 

 

4.4 – Utilização de outra linha de transporte coletivo após esta linha. Se sim, 

preencher o nome da linha: 

(   ) Sim, ____________________________________________ 

(   ) Não 
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QUESTIONÁRIO 04 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO TRANSPORTE 

COLETIVO REALIZADA EM TERMINAIS 

 

1 – Dados do Terminal. 

1.1 – Identificação: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Caracterização da Viagem. 

2.1 – Linha Pesquisada: 

___________________________________________________________ 

 

3 – Identificação do Respondente. 

3.1 – Gênero: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Não binário 

(   ) Outro 

(   ) Prefiro não responder 

 

3.2 – Faixa Etária: 

(   ) Prefiro não responder 

(   ) Até 18 anos 
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(   ) 19 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos  

(   ) 31 a 35 anos  

(   ) 36 a 40 anos  

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos  

(   ) 45 a 60 anos  

(   ) Mais de 60 anos 

 

4 – Acessibilidade ao transporte coletivo. 

4.1 – Distância percorrida da residência até a parada e do ponto de descida do 

ônibus até o destino (acessibilidade): 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

5 – Sistema de Informação. 

5.1 – Informações sobre linhas, horários, destinos, trajetos nas paradas e nos 

ônibus: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 
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6 – Frequência. 

6.1 – Tempo de espera entre os ônibus da mesma linha: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

7 – Lotação. 

7.1 – Índice de lotação dos ônibus: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

8 – Tempo de Viagem. 

8.1 – Tempo de duração da viagem: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

9 – Confiabilidade. 
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9.1 – Os ônibus cumprem os horários de passagem nas paradas e os 

intervalos: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

10 – Características dos Veículos. 

10.1 – Estado de conservação, conforto, depreciação e limpeza: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

 

10.2 – Existência e condições de sistemas adaptados às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (PCD) nos ônibus do sistema de 

transporte público: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

 

11 – Características das Paradas. 

11.1 – Estado de conservação, conforto, depreciação e limpeza: 
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(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

 

11.2 – Existência e condições de sistemas adaptados às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (PCD) nas paradas de ônibus do 

sistema de transporte público: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

 

12 – Comportamento dos Operadores. 

12.1 – Desempenho dos motoristas e cobradores ao atenderem os usuários e 

exercerem suas funções: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

13 – Segurança. 

13.1 – Acidentes e assaltos nos veículos: 

(   ) 1 – Muito Ruim 
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(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

 

14.2 – Assédio ou importunação sexual; 

(   ) 1 – Muito Ruim (quando a pessoa passa por isso) 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente (quando a pessoa não passa por isso) 

 

15 – Estados das Vias. 

15.1 – Condições e conservação das vias onde os veículos trafegam: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

16 – Tarifa. 

16.1 – Valor da passagem em relação à qualidade do serviço oferecido pela 

empresa: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 
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(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

 

16.2 – Valor da passagem em relação às minhas condições financeiras 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

17 – Quais os dois principais fatores fazem você escolher o ônibus como meio 

de transporte? 

(   ) É mais barato 

(   ) É mais rápido 

(   ) É mais saudável 

(   ) É ambientalmente correto 

(   ) Integração com outros modais 

(   ) Outros 

(   ) Não sei 

 

18 – Quais as duas maiores dificuldades para escolher o ônibus como meio de 

transporte? 

(   ) Tempo de espera 

(   ) Preço da tarifa 

(   ) Dificuldades de acesso às estações (ausência de abrigos, distância das 

paradas) 

(   ) Segurança pública no trajeto até paradas de ônibus/estações  
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(   ) Vias inadequadas, falta de segurança viária ou vias muito íngremes 

(   ) Ausência de estacionamentos ou bicicletários nas proximidades dos 

terminais  

(   ) Ausência ou deficiência de sistemas de informação por meio de aplicativos 

(   ) Falta de integração entre as linhas  
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QUESTIONÁRIO 05 - PESQUISA COM MOTORISTAS 

 

1 – Dados do Registro. 

1.1 – Identificação: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Caracterização do veículo. 

2.1 – Imagem. 

 

2.2 – Tipologia do Veículo: 

(    ) Bicicleta 

(    ) Motos 

(    ) Automóvel 

(    ) Van/Escolar 

(    ) Micro-ônibus 

(    ) Ônibus 

(    ) Caminhão 2 eixos 

(    ) Caminhão 3 eixos 

(    ) Caminhão 4 eixos 

(    ) Caminhão 5 eixos 

(    ) Caminhão 6 eixos 

(    ) Caminhão 7 eixos 
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(    ) Caminhão 8 eixos 

(    ) Caminhão 9 eixos 

2.3 – Placa: 

___________________________________________________________ 

 

3 – Identificação do Respondente. 

3.1 – Gênero: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Não binário 

(   ) Outro 

(   ) Prefiro não responder 

 

3.2 – Faixa etária: 

(    ) Prefiro não responder 

(    ) Até 18 anos 

(    ) 19 a 25 anos 

(    ) 26 a 30 anos 

(    ) 31 a 35 anos 

(    ) 36 a 40 anos 

(    ) 41 a 45 anos 

(    ) 46 a 50 anos 

(    ) 51 a 55 anos 

(    ) 56 a 60 anos 

(    ) Mais de 60 anos 
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4 – Caracterização da Viagem. 

4.1 – Frequência da Viagem: 

(    ) Mais de uma vez por dia 

(    ) Diária 

(    ) Mais que uma vez por semana 

(    ) Semanal 

(    ) Quinzenal 

(    ) Mensal 

(    ) Bimestral 

(    ) Trimestral 

(    ) Semestral 

(    ) Anual 

(    ) Viagem Isolada 

 

5 – Dados da Origem. 

5.1 – Motivo da Origem: 

(    ) Casa 

(    ) Trabalho 

(    ) Estudo 

(    ) Saúde 

(    ) Compras 

(    ) Lazer 

(    ) Religioso/espiritual 

(    ) Outros 

 

5.2 – Localização. 
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5.2.1 – Estado: 

___________________________________________________________ 

5.2.2 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

5.2.3 – Distrito: 

___________________________________________________________ 

5.2.4 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

5.2.5 – Logradouro, Nº: 

___________________________________________________________ 

5.2.6 – Ponto de Referência: 

___________________________________________________________ 

 

6 – Dados do Destino: 

6. 1 – Motivo do Destino: 

(    ) Casa 

(    ) Trabalho 

(    ) Estudo 

(    ) Saúde 

(    ) Compras 

(    ) Lazer 

(    ) Religioso/espiritual 

(    ) Outros 

 

6.2 – Localização: 

6.2.1 – Estado: 
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___________________________________________________________ 

6.2.2 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

6.2.3 – Distrito: 

___________________________________________________________ 

6.2.4 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

6.2.5 – Logradouro, Nº: 

___________________________________________________________ 

6.2.6 – Ponto de Referência: 

___________________________________________________________ 

 

7 – Acessos: 

7.1 – Principais acessos municipais: 

___________________________________________________________
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QUESTIONÁRIO 06 - PESQUISA DE LOGÍSTICA URBANA 

 

1 – Caracterização do Ponto de Pesquisa. 

1.1 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Endereço: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Caracterização do Veículo. 

2.1 – Imagem. 

 

2.2 – Tipologia do Veículo: 

(    ) Van 

(    ) Micro-ônibus 

(    ) Ônibus 

(    ) Caminhão 2 eixos 

(    ) Caminhão 3 eixos 

(    ) Caminhão 4 eixos 

(    ) Caminhão 5 eixos 

(    ) Caminhão 6 eixos 

(    ) Caminhão 7 eixos 

(    ) Caminhão 8 eixos 

(    ) Caminhão 9 eixos 
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2.3 – Placa: 

___________________________________________________________ 

 

3 – Identificação do Respondente 

3.1 – Gênero: 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

(    ) Não binário 

(    ) Outro 

(    ) Prefiro não responder 

 

3.2 – Faixa Etária: 

(   ) Prefiro não responder 

(   ) Até 18 anos 

(   ) 19 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos  

(   ) 31 a 35 anos  

(   ) 36 a 40 anos  

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos  

(   ) 45 a 60 anos  

(   ) Mais de 60 anos 

 

4 – Caracterização da Viagem: 

4.1 – Tipo de Carregamento: 
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(    ) Carga sólida 

(    ) Carga líquida 

(    ) Carga viva 

(    ) Carga seca 

(    ) Carga perigosa 

(    ) Vazio 

 

4.2 – Peso da Carga: 

___________________________________________________________ 

4.3 – Unidade de medida: 

(    ) Ton (toneladas) 

(    ) Kg (quilogramas) 

(    ) M3 (metros cúbicos) 

 

4.4 – Descrição da Carga: 

___________________________________________________________ 

 

4.5 – Frequência da Viagem: 

(    ) Mais de uma vez por dia 

(    ) Diária 

(    ) Mais de uma vez por semana 

(    ) Semanal 

(    ) Quinzenal 

(    ) Mensal 

(    ) Bimestral 

(    ) Trimestral 
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(    ) Semestral 

(    ) Anual 

(    ) Viagem Isolada 

 

4.6 – Tipo de Viagem:   

(    ) Destino único (dentro de Caxias do Sul) 

(    ) Roteiro de Distribuição (múltiplos pontos de carga e descarga dentro de Caxias 

do Sul) 

(    ) Passagem sem descarga em Caxias do Sul 

(    ) Passagem com descarga em Caxias do Sul 

 

5 – Dados da Origem. 

5.1 – Localização. 

5.1.1 – Estado: 

___________________________________________________________ 

5.1.2 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

5.1.3 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

5.1.4 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

 

6 – Dados do Destino. 

6.1 – Localização. 

6.1.1 – Estado: 

___________________________________________________________ 
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6.1.2 – Cidade: 

___________________________________________________________ 

6.1.3 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

6.1.4 – Logradouro, nº: 

___________________________________________________________ 

Caso haja múltiplos destinos, repetir a pergunta 6 até que todos estejam registrados. 

 

7 – Vias Municipais. 

7.1 – Principais vias de circulação interna ao município: 

___________________________________________________________ 

7.2 – Pontos de Referência: 

___________________________________________________________ 

 

8 – Horário de entrega. 

8.1 – Flexibilidade: 

(    ) Entrega com horário fixo 

(    ) Entrega com horário flexível  

  



162
 

QUESTIONÁRIO 07 - PESQUISA COM PEDESTRES 

 

1 – Dados do Registro. 

1.1 – Identificação: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Identificação do Respondente. 

2.1 – Ocupação: 

(    ) Trabalho 

(    ) Estudo 

(    ) Trabalho e estudo 

(    ) Outro 

 

2.2 – Gênero: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Não binário 

(   ) Outro 

(   ) Prefiro não responder 

 

2.3 – Faixa Etária: 

(   ) Prefiro não responder 
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(   ) Até 18 anos 

(   ) 19 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos  

(   ) 31 a 35 anos  

(   ) 36 a 40 anos  

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos  

(   ) 45 a 60 anos  

(   ) Mais de 60 anos 

 

2.4 – Condição da redução de mobilidade: 

(   ) Idoso com mobilidade reduzida 

(   ) Pessoa com deficiência motora ou mobilidade reduzida 

(   ) Cadeirante 

(   ) Portador de deficiência auditiva 

(   ) Portador de deficiência visual 

(   ) Outra 

 

3 – Identificação da Viagem. 

3.1 – Outro modo de transporte: 

(   ) Não 

(   ) Sim, bicicleta 

(   ) Sim, ônibus do transporte público urbano 

(   ) Sim, transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Sim, fretamento (van ou ônibus) 
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(   ) Sim, fretamento escolar 

(   ) Sim, táxi/uber ou outros aplicativos 

(   ) Sim, passageiro de automóvel 

(   ) Sim, dirigindo automóvel 

(   ) Outro 

 

3.2 – Tipo de Origem: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Religioso/espiritual 

(   ) Outro 

 

3.3 – Tipo de Destino: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Religioso/espiritual 

(   ) Outro 
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3.4 – Tempo de duração da viagem total: 

(   ) Menos de 5 minutos 

(   ) Entre 5 e 10 minutos 

(   ) Entre 11 e 20 minutos 

(   ) Entre 21 e 40 minutos 

(   ) Entre 41 e 60 minutos 

(   ) Acima de 60 minutos 

 

3.5 – Tempo de duração do deslocamento a pé: 

(   ) Menos de 5 minutos 

(   ) Entre 5 e 10 minutos 

(   ) Entre 11 e 20 minutos 

(   ) Entre 21 e 40 minutos 

(   ) Entre 41 e 60 minutos 

(   ) Acima de 60 minutos 

 

3.6 – Quais os dois principais fatores para você escolher caminhar? 

(   ) É mais barato 

(   ) É mais rápido 

(   ) É mais saudável 

(   ) É ambientalmente correto 

(   ) Integração com outros modais 

(   ) Outros 

(   ) Não sei 

 

3.7 – Quais as duas principais dificuldades para você escolher caminhar? 
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(    ) Condições ruins das calçadas (existência, pavimento, sinalização, manutenção, 

presença de degraus) 

(    ) Intensidade do tráfego de veículos ao lado da calçada 

(    ) Ausência de rampas para acesso ao passeio (rampa PCD) 

(    ) Risco de acidentes em travessias 

(    ) Tempo disponível para deslocamento 

(    ) Condições meteorológicas adversas (temperatura, chuva etc.) 

(    ) Falta de facilidades para pedestres (bancos, banheiros, abrigos) 

(    ) Risco de furto, roubo ou assalto (Segurança pública) 

(    ) Inclinações ao longo do trajeto (Topografia) 

 

3.8 – Qual destes meios de transporte você também utiliza? 

(    ) Bicicleta 

(    ) Ônibus do transporte público urbano 

(   ) Transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Fretamento (van ou ônibus) 

(   ) Fretamento escolar 

(    ) Táxi/uber ou outros aplicativos 

(    ) Passageiro de automóvel 

(    ) Dirigindo automóvel 

(    ) Outro 

 

3.9 – Você considerou usar outro modo de transporte para esta viagem? 

(    ) Não 

(    ) Sim, Bicicleta 

(    ) Sim, Ônibus do transporte público urbano 
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(   ) Sim, transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Sim, Fretamento (van ou ônibus) 

(   ) Sim, Fretamento escolar 

(    ) Sim, Táxi/uber ou outros aplicativos 

(    ) Sim, Passageiro de automóvel 

(    ) Sim, Dirigindo automóvel 

(    ) Sim, Outro 

 

4 – Qualidade da Viagem. 

4.1 - Pavimentação das Calçadas: 

(    ) 1 - Muito Ruim 

(    ) 2 - Ruim 

(    ) 3 - Regular 

(    ) 4 - Bom 

(    ) 5 – Excelente 

 

4.2 – Acessibilidade (rampas PCD’s, ausência de degraus): 

(    ) 1 - Muito Ruim 

(    ) 2 - Ruim 

(    ) 3 - Regular 

(    ) 4 - Bom 

(    ) 5 – Excelente 

 

4.3 – Conforto Ambiental (ruído, poluição, calor): 

(    ) 1 - Muito Ruim 

(    ) 2 - Ruim 
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(    ) 3 - Regular 

(    ) 4 - Bom 

(    ) 5 – Excelente 

 

4.4 – Iluminação: 

(    ) 1 - Muito Ruim 

(    ) 2 - Ruim 

(    ) 3 - Regular 

(    ) 4 - Bom 

(    ) 5 – Excelente 

 

4.5 - Segurança pública: 

(    ) 1 - Muito Ruim 

(    ) 2 - Ruim 

(    ) 3 - Regular 

(    ) 4 - Bom 

(    ) 5 – Excelente 

 

4.6 – Segurança das travessias (segurança viária): 

(    ) 1 - Muito Ruim 

(    ) 2 - Ruim 

(    ) 3 - Regular 

(    ) 4 - Bom 

(    ) 5 – Excelente 

 

4.7 - Nos últimos 7 dias, você usou outros meios de transporte além de andar a pé? 
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(    ) Não 

(    ) Sim, Bicicleta 

(    ) Sim, Ônibus do transporte público urbano 

(   ) Sim, transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Sim, Fretamento (van ou ônibus) 

(   ) Sim, Fretamento escolar 

(    ) Sim, Táxi/uber ou outros aplicativos 

(    ) Sim, Passageiro de automóvel 

(    ) Sim, Dirigindo automóvel 

(    ) Sim, Outro 

 

4.8 – Dando nota de 1 a 5, qual a importância de uma boa calçada para realizar o 

seu trajeto a pé? (1-Nada importante; 5-Muito importante) 

(    ) 1 

(    ) 2 

(    ) 3 

(    ) 4 

(    ) 5 

 

4.9 - Quais destes elementos você considera os DOIS mais importantes, para que 

mais pessoas realizem seus deslocamentos a pé? 

(    ) Calçadas mais largas 

(    ) Calçadas mais acessíveis (não devendo haver degraus, inclinações 

inadequadas e nem devem estar sem rampas PCD- rampas de acesso ao passeio) 

(    ) Calçadas mais iluminadas 

(    ) Mais pessoas caminhando 

(    ) Mais segurança (segurança pública) 
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(    ) Mais arborização nas ruas 

(    ) Melhor limpeza 

(    ) Mais segurança contra acidentes 

(    ) Menor fluxo de veículos 

(    ) Menor poluição visual 

(    ) Menor poluição sonora 

(    ) Menor poluição do ar 

(    ) Travessias mais seguras (segurança viária) 

(    ) Outro 
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QUESTIONÁRIO 08 - PESQUISA COM CICLISTAS 

 

1 - Dados do Registro. 

1.1 – Identificação: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

 

2- Identificação do Respondente. 

2.1 – Ocupação: 

(   ) Trabalho 

(   ) Estudo 

(   ) Trabalho e Estudo 

(   ) Outro 

 

2.2 – Gênero: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

(   ) Não binário 

(   ) Outro 

(   ) Prefiro não responder 

 

2.3 – Faixa Etária: 

(   ) Prefiro não responder 
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(   ) Até 18 anos 

(   ) 19 a 25 anos  

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

(   ) 36 a 40 anos  

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos 

(   ) 56 a 60 anos 

(   ) Mais de 60 anos 

3 – Identificação da Viagem. 

3.1 – Tipo de Origem: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Religioso/ espiritual 

(   ) Outro 

 

3.2 – Endereço de Origem. 

3.2.1 – Município: 

___________________________________________________________ 

3.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 
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3.2.3 – Logradouro, n°: 

___________________________________________________________ 

3.2.4 – Ponto de Referência: 

___________________________________________________________ 

 

3.3 – Tipo de Destino: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Educação / Curso 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Religioso/ espiritual 

(   ) Outro 

 

3.4 – Endereço de Destino. 

3.4.1 – Município: 

___________________________________________________________ 

3.4.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

3.4.3 – Logradouro, n°: 

___________________________________________________________ 

3.4.4 – Ponto de Referência: 

___________________________________________________________ 

 

3.5 – Outro modo de transporte utilizado: 
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(   ) Não 

(   ) Sim, ônibus do transporte público urbano 

(   ) Transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Fretamento (van ou ônibus) 

(   ) Fretamento escolar 

(   ) Sim, táxi/uber ou outros aplicativos 

(   ) Sim, passageiro de automóvel 

(   ) Sim, dirigindo automóvel 

(   ) Outro 

 

3.6 – Tempo de Duração da Viagem total: 

(   ) Menos de 5 minutos 

(   ) Entre 5 e 10 minutos  

(   ) Entre 11 e 20 minutos 

(   ) Entre 21 e 40 minutos 

(   ) Entre 41 e 60 minutos 

(   ) Acima de 60 minutos 

 

3.7 – Tempo de Duração da Viagem de Bicicleta: 

(   ) Menos de 5 minutos 

(   ) Entre 5 e 10 minutos  

(   ) Entre 11 e 20 minutos 

(   ) Entre 21 e 40 minutos 

(   ) Entre 41 e 60 minutos 

(   ) Acima de 60 minutos 
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3.8 – Quais os dois principais fatores para você escolher a bicicleta como meio de 

transporte? 

(   ) É mais barato 

(   ) É mais rápido 

(   ) É mais saudável 

(   ) É ambientalmente correto 

(   ) Integração com outros modais 

(   ) Outros 

(   ) Não sei 

 

3.9 – Quais as duas principais dificuldades para você escolher a bicicleta como meio 

de transporte? 

(   ) Inexistência de via ou faixa exclusiva para bicicleta (segurança viária) 

(   ) Condições ruins das vias (pavimento, sinalização, manutenção) 

(   ) Intensidade do tráfego de veículos 

(   ) Inexistência de via ou faixa exclusiva para bicicleta 

(   ) Condições meteorológicas adversas (temperatura, chuva, etc) 

(   ) Ausência de locais para estacionamento da bicicleta 

(   ) Risco de furto, roubo ou assalto (Segurança Pública) 

(   ) Inclinação ao longo do trajeto (Topografia) 

(   ) Ausência de bicicletas para locação 

 

4 – Hábitos de Locomoção. 

4.1 – Há quanto tempo você começou a utilizar a bicicleta como meio de transporte? 

(   ) Menos de 6 meses 

(   ) Entre 1 e 2 anos 

(   ) Entre 2 e 3 anos  
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(   ) Entre 3 e 4 anos 

(   ) Entre 4 e 5 anos 

(   ) Entre 5 e 6 anos 

(   ) Entre 6 e 10 anos 

(   ) Acima de 10 anos 

 

4.2 – Esta bicicleta é sua? 

(   ) Sim 

(   ) Não, é de empresa 

(   ) Não, é emprestada 

(   ) Não, é locada 

 

4.3 – Quantos dias por semana usa a bicicleta? 

(   ) 1 dia 

(   ) 2 dias 

(   ) 3 dias 

(   ) 4 dias 

(   ) 5 dias 

(   ) 6 dias 

(   ) 7 dias 

 

4.4 – Você costuma utilizar ciclovias nos seus deslocamentos por bicicleta? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5. Qualidade da Viagem. 
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5.1 – Pavimentação das Ciclovias: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

5.2 – Acessibilidade: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

5.3 – Conforto Ambiental (ruído, poluição, calor): 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

5.4 – Iluminação: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 
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(   ) 5 - Excelente 

 

5.5 – Segurança Pública: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

5.6 – Segurança Viária no deslocamento: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

5.7 – Nos últimos 7 dias, você usou outros meios de transporte além da bicicleta? 

(   ) Não 

(   ) Pedestre 

(   ) Ônibus  do transporte público urbano 

(   ) transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Fretamento (van ou ônibus) 

(   ) Fretamento escolar 

(   ) Táxi/Uber ou outros aplicativos 

(   ) Passageiro de automóvel 

(   ) Dirigindo automóvel 



179
 

(   ) Outro 

 

5.8 – Dando nota de 1 a 5, qual a importância de uma boa ciclovia para realizar o 

seu trajeto de bicicleta? (1- Nada Importante; 5- Muito Importante) 

(   ) 1  

(   ) 2  

(   ) 3  

(   ) 4  

(   ) 5  

 

5.9 – Quais destes elementos você considera os DOIS mais importantes, para que 

mais pessoas realizem seus deslocamentos de bicicleta? 

(   ) Mais ciclovias e ciclofaixas 

(   ) Levar bicicleta no ônibus 

(   ) Bicicletários nos terminais  

(   ) Bicicletários em comércios 

(   ) Campanhas de uso da bicicleta 

(   ) Melhores condições de compartilhamento nas ruas 

(   ) Haver bicicletas para locação 

(   ) Mais segurança nas vias (segurança pública) 

(   ) Outro  
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QUESTIONÁRIO 09 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

APOIO 

(Estações de Transbordo, Rodoviária, Aeroporto, Postos de Apoio a Logística e 

transporte de carga) 

1 – Dados do Equipamento. 

1.1 – Identificação: 

___________________________________________________________ 

1.2 – Data e Hora da entrevista: 

___________________________________________________________ 

1.3 – Geolocalização: 

___________________________________________________________ 

1.4 – Localização. 

1.4.1 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

1.4.2 – Logradouro, n°: 

___________________________________________________________ 

 

2 – Caracterização da Viagem. 

2.1 – Linha Utilizada: 

___________________________________________________________ 

2.2 – Modo de transporte utilizado para acessar o equipamento: 

(    ) Bicicleta 

(    ) A pé 

(    ) Ônibus do transporte público urbano 

(   ) Transporte seletivo ou táxi-lotação (“azulzinho”) 

(   ) Fretamento (van ou ônibus) 

(   ) Fretamento escolar 
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(    ) Táxi/Uber ou outros aplicativos 

(    ) Passageiro de automóvel 

(    ) Dirigindo automóvel 

(    ) Outro 

 

2.3 – Tipo de Origem: 

(    ) Casa 

(    ) Trabalho 

(    ) Educação/Curso 

(    ) Lazer/Social 

(    ) Compras/Serviço 

(    ) Exercício físico/Passeio 

(    ) Religioso/ espiritual 

(    ) Outro 

 

2.4 – Tipo de Destino: 

(    ) Casa 

(    ) Trabalho 

(    ) Educação/Curso 

(    ) Lazer/Social 

(    ) Compras/Serviço 

(    ) Exercício físico/Passeio 

(    ) Religioso/ espiritual 

(    ) Outro 

 

3 – Identificação do Respondente. 
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3.1 – Gênero: 

(    ) Feminino 

(    ) Masculino 

(    ) Não binário 

(    ) Outro 

(    ) Prefiro não responder 

 

3.2 – Faixa Etária: 

(   ) Prefiro não responder 

(   ) Até 18 anos 

(   ) 19 a 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos  

(   ) 31 a 35 anos  

(   ) 36 a 40 anos  

(   ) 41 a 45 anos 

(   ) 46 a 50 anos 

(   ) 51 a 55 anos  

(   ) 45 a 60 anos  

(   ) Mais de 60 anos 

 

4 – Acessibilidade: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 
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5 – Qualidade da Infraestrutura viária do entorno (pavimentação, sinalização, etc): 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

6 – Conservação e Manutenção: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

7 – Limpeza: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

8 – Segurança Pública: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 
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(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

9 – Qualidade do atendimento ao usuário: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

10 – Acessibilidade ao equipamento por meio de transporte coletivo: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

 

11 – Frequência de realização da viagem: 

(   ) Diária 

(   ) Semanal 

(   ) Mensal 

(   ) Semestral 

(   ) Raramente realizada 

(   ) Outro 

 

  


