
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento diz respeito ao Produto 03 “Levantamento de 

Dados”, produzido na Etapa 3 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 compilação dos dados 

secundários, além da metodologia dos levantamentos e pesquisas 

realizadas.
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O presente documento apresenta o relatório técnico das campanhas de levantamento 

de dados e pesquisas de campo, além de descrever os dados secundários obtidos na 

Etapa 3 — Levantamento de Dados do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade 

Urbana de Caxias do Sul. Objetiva-se, a partir disto, obter insumos que permitam a 

adequada avaliação dos sistemas de mobilidade urbana de Caxias do Sul, com 

caracterizações representativas da oferta e demanda de transportes e demais 

dimensões impactadas. 

Os dados aqui apresentados, conforme descrito no Termo de Referência que orienta 

a elaboração do PlanMob, podem ser divididos em dados secundários e primários. Os 

dados secundários correspondem àqueles que já pertencem a bases de dados 

existentes, necessitando o esforço de compilação e organização para que possam 

também compor a base de dados do PlanMob.  

Não obstante a importância destas informações, faz-se necessário também a coleta 

de dados primários por meio de levantamentos de campo e pesquisas. Objetiva-se 

neste documento descrever as metodologias adotadas para obtenção destes 

insumos, seus procedimentos operacionais e materiais utilizados, e os resultados 

preliminares obtidos. 

As informações aqui apresentadas serão complementadas no Produto 04 (Pré-

Diagnóstico), onde serão feitas as avaliações sobre a base de dados construída 

quanto a sua consistência e relevância, e posteriormente no produto 05 (Diagnóstico 

e Prognóstico) da Etapa 4 serão apresentadas análises aprofundadas que permitam 

a adequada representação do panorama atual e futuro da mobilidade urbana em 

Caxias do Sul. 



                                                                                                                                                                              

 

 

 

O presente capítulo apresenta a caracterização populacional, socioeconômica e 

territorial do município de Caxias do Sul, cujo estudo foi conduzido visando 

dimensionar os atributos sociais, demográficos e econômicos e sua espacialização no 

território, bem como as integrações regionais, de maneira a embasar a tomada de 

decisões mais assertivas. Deste modo, foram objeto de análise aspectos relacionados 

às seguintes temáticas: inserção regional, dinâmica populacional e condições de vida. 

Os dados analisados consistem em indicadores disponibilizados por instituições 

governamentais e institutos de pesquisa, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Fundação João Pinheiro (FJP); 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES); Departamento de 

Estudos e Estatísticas do Rio Grande do Sul (DEE); e Secretarias Municipais da 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

 

 

O município de Caxias do Sul está localizado na região sul do país, na porção noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul e possui extensão territorial de 1.652,308 km² . O 

município se encontra a 135 km da capital rio-grandense Porto Alegre, possui uma 

população de 523.716 pessoas, segundo estimativas do IBGE (2021), sendo a 

segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul.  

Ao todo, a cidade limita-se a 10 municípios. A norte com os municípios de Campestre 

da Serra e Monte Alegre dos Campos, ao sul com Canela, Gramado, Nova Petrópolis, 

Vale Real, a leste com São Francisco de Paula e a oeste com Farroupilha, Flores da 

Cunha e São Marcos. 

Para dimensionar as relações de influência regional exercidas por Caxias do Sul, é 



                                                                                                                                                                              

 

importante conhecer as principais divisões geográficas as quais a cidade faz parte, 

sendo elas: Microrregião e Região Geográfica Imediata de Caxias do Sul, a Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG), e o Arranjo Populacional de Caxias do Sul, 

que configura as redes urbanas.  

 

▪ Divisões Geográficas Regionais 

As regionalizações por divisões geográficas existiram pelo IBGE a partir de 1989 até 

2017, diferenciadas em microrregião e mesorregião. No estado do Rio Grande do Sul, 

existem sete mesorregiões que contemplavam 35 microrregiões. O município de 

Caxias do Sul integrou a sua própria microrregião com mais 17 municípios listados 

abaixo, por área e densidade demográfica, na Tabela 1.  

Unidade Territorial  Área total (Km²) 
Densidade demográfica 
(Hab/Km²) 

Antônio Prado* 347,6 36,92 

Bento Gonçalves* 382 280,86 

Boa Vista do Sul  94,3 29,42 

Carlos Barbosa* 228,7 110,17 

Caxias do Sul* 1644,3 264,89 

Coronel Pilar  105,4 16,36 

Cotiporã  172,4 22,72 

Fagundes Varela  134,3 19,2 

Farroupilha* 360,4 176,57 

Flores da Cunha* 273,5 99,2 

Garibaldi* 169,2 181,34 

Monte Belo do Sul* 68,4 39,05 

Nova Pádua*  103,2 23,73 

Nova Roma do Sul* 149,1 22,43 

Santa Tereza* 72,4 23,76 

São Marcos*  256,3 78,45 

Veranópolis  289,3 78,83 

Vila Flores  107,9 29,72 



                                                                                                                                                                              

 

A partir de 2017, o IBGE pratica suas análises por meio das Regiões Geográficas 

Intermediárias e Imediatas. O novo tipo de regionalização se destaca principalmente 

por contemplar as redes urbanas e suas hierarquias, auxiliando em ações de 

planejamento e implantação de políticas públicas (IBGE, 2017). Dentre as oito regiões 

geográficas intermediárias do Rio Grande do Sul, o município de Caxias do Sul, devido 

à sua influência regional no nordeste do estado, é polo de uma delas, e possui mais 

53 municípios. As regiões imediatas que compõe a intermediária são a de Bento 

Gonçalves, Nova Prata-Guaporé, Vacaria e a de Caxias do Sul, detalhada na Tabela 

2.  

Unidade Territorial  Área total (Km²) 
Densidade demográfica 
(Hab/Km²) 

Alto Feliz  79,2 36,84 

Antônio Prado* 347,6 36,92 

Cambará do Sul  1212,5 5,4 

Campestre da Serra  538 6,04 

Canela  253,8 154,58 

Caxias do Sul* 1644,3 264,89 

Farroupilha*  360,4 176,57 

Feliz  95,4 129,59 

Flores da Cunha* 273,5 99,2 

Gramado  237,8 135,7 

Ipê* 599,2 10,04 

Nova Pádua* 103,2 23,73 

Nova Petrópolis  291,3 65,38 

Nova Roma do Sul*  149,1 22,43 

Picada Café  85,1 60,86 

São Francisco de Paula  3274 6,27 

São Marcos* 256,3 78,45 

Vale Real  45,1 113,52 

▪ Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG) 

Caxias do Sul integra a Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG), criada pela 

Lei Complementar nº 14.293 de agosto de 2013 (RIO GRANDE DO SUL, 2013), sendo 



                                                                                                                                                                              

 

constituída pelos municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, 

Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, São Marcos, Nova Pádua, 

Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira. Os municípios, com exceção de 

Antônio Prado, Ipê e Pinto Bandeira, correspondiam à Aglomeração Urbana do 

Nordeste, criada pela Lei Complementar nº 10.335, de 28 de dezembro de 1994.  

A RMSG forma, com a Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) um eixo de 

ocupação norte-sul marcado pela BR-116, passando por municípios como Nova 

Petrópolis, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Canoas até Porto Alegre. 

Por conta da sua influência regional, o município se estabelece como cidade-polo da 

RMSG, e faz limite com apenas três municípios dos 14 que integram a região 

metropolitana, São Marcos, Flores da Cunha e Farroupilha, sendo os dois últimos os 

mais populosos depois de Caxias do Sul, conforme mostra a tabela. 

Unidade 
Área (ha) 

População 
(habitantes) 

Densidade 
demográfica 

(hab/ha) 

Grau de 
urbanização 
(%) 

2010 2021* 2010 2021** 2010 2021 2010 

Antônio 
Prado 

34.762 34.813 12.833 13.041 0,37 0,37 72,0 

Bento Gonçalves 38.196 27.358 107.278 123.090 2,81 4,50 92,3 

Carlos Barbosa 22.867 23.068 25.192 30.630 1,10 1,33 79,4 

 Caxias do Sul 164.430 165.231 435.564 523.716 2,65 3,17 96,3 

Farroupilha 36.039 36.137 63.635 73.758 1,77 2,04 86,5 

 Flores da Cunha 27.345 27.623 27.126 31.352 0,99 1,13 76,9 

Garibaldi 16.924 16.756 30.689 35.794 1,81 2,14 88,7 

Ipê 59.925 59.936 6.016 6.736 0,10 0,11 48,4 

Monte Belo do 
Sul 

6.837 6.973 2.670 2.514 0,39 0,36 28,8 

Nova Pádua 10.324 10.264 2.450 2.563 0,24 0,25 29,9 

Nova Roma do 
Sul 

14.905 14.916 3.343 3.743 0,22 0,25 47,4 

Santa Tereza 7.239 7.405 1.720 23.853 0,24 3,22 36,5 

São Marcos 25.625 25.618 20.103 21.756 0,78 0,85 87,5 

Pinto Bandeira* — 10.482 — 3.068 — 0,29 — 



                                                                                                                                                                              

 

Unidade 
Área (ha) 

População 
(habitantes) 

Densidade 
demográfica 

(hab/ha) 

Grau de 
urbanização 
(%) 

2010 2021* 2010 2021** 2010 2021 2010 

RMSG 465.419 456.098 738.619 895.614 1,59 1,96 91,4 

Rio Grande do 
Sul 

26.878.190 28.170.715 10.693.929 11.466.630 0,40 0,41 85,1 

O município de Caxias do Sul possui cerca de quatro vezes a população da segunda 

cidade mais habitada, Bento Gonçalves. A cidade representa quase 60% da 

população total da RMSG e possui a maior densidade demográfica, mesmo sendo o 

município com área territorial expressivamente superior aos demais.  

As cidades com as quais o município estabelece maiores níveis de integração são 

Farroupilha, Bento Gonçalves e Garibaldi, que também possuem os maiores graus de 

urbanização e formam uma ocupação sentido oeste-leste, marcada principalmente 

pela Rodovia Estadual Rota do Sol (RS-453), a Estrada São Vendelino (RS-470) e 

pela presença do Aeroporto Regional de Caxias do Sul, o Aeroporto de Bento 

Gonçalves e o Aeroporto de Garibaldi. É possível verificar a integração dos municípios 

a partir das manchas de concentração populacional, apresentadas na Figura 1 abaixo: 



                                                                                                                                                                              

 

 

Nota-se que a mancha de ocupação populacional é fragmentada e não forma um único 

núcleo urbano entre as cidades mais populosas da RMSG, portanto, não é identificado 

o fenômeno urbano da conurbação, comum em regiões metropolitanas mais densas.  

 

▪ Redes Urbanas 

Além das regiões metropolitanas, outro subsídio de compreensão da ocupação para 

o planejamento de políticas setoriais e territoriais refere-se à configuração das redes 

urbanas, aqui entendidas enquanto conjuntos de centros funcionalmente articulados, 

por meio dos quais produção, circulação e consumo efetivamente se realizam – sendo 



                                                                                                                                                                              

 

as cidades polos organizadores de processos econômicos e sociais –, e que refletem 

e reforçam os contextos político, econômico, social e cultural de um território 

(CORRÊA, 1989).  

Para a presente análise, destaca-se os estudos elaborados pelo IBGE e apresentados 

nos documentos “Regiões de Influência das Cidades: 2018”, “Arranjos Populacionais 

e Concentrações Urbanas do Brasil” e “Divisão Urbano-Regional” (IBGE, 2013, 2016, 

2020). A pesquisa REGIC 2018 (IBGE, 2020) utilizou as categorias definidas na 

edição anterior, classificando os centros urbanos em cinco grandes níveis 

hierárquicos:  

(1) Metrópoles – 15 principais centros urbanos brasileiros, que constituem Arranjos 

Populacionais de grande porte e possuem extensa área de influência, cobrindo toda 

a extensão territorial do país;  

(2) Capitais Regionais – 97 centros urbanos, que apresentam capacidade de gestão 

imediatamente inferior ao das Metrópoles e exercem influência de âmbito regional;  

(3) Centros Sub-Regionais – 352 centros urbanos, que apresentam atividades de 

gestão menos complexas, com área de atuação mais reduzida;  

(4) Centros de Zona – 398 centros urbanos de menor porte, caracterizados por 

menores níveis de atividades de gestão e atuação restrita à sua área imediata;  

(5) Centros Locais – 4.037 centros urbanos, que exercem influência restrita aos seus 

próprios limites territoriais, servindo apenas aos seus habitantes. 

O município de Caxias do Sul está configurado como a cidade-polo organizadora de 

processos econômicos e sociais do seu próprio Arranjo Populacional (Figura 2). 

Categorizado como Capital Regional B, o município exerce sua influência regional 

interna principalmente em relação aos municípios de Bento Gonçalves, classificada 

como Centro Sub-Regional A, Vacaria e Veranópolis, classificadas como Centro Sub-

Regionais B e, Flores da Cunha e Nova Prata como Centros de Zona A. 



                                                                                                                                                                              

 

A pesquisa REGIC também identifica as principais conexões externas do Arranjo 

Populacional (AP). Para Caxias do Sul verifica-se as principais relações de influência 

ocorrem em relação à AP Porto Alegre, AP São Paulo e AP Brasília, conforme mostra 

a Figura 3 abaixo: 



                                                                                                                                                                              

 

 

O município de Caxias do Sul, polo das principais regionalizações do nordeste rio-

grandense, possui um crescente processo de urbanização se consolidando ao longo 

das décadas. A evolução populacional do município demonstra que o grau de 

urbanização, ou seja, a porcentagem de habitantes residentes na área urbana em 

relação à população total, cresce de forma constante, principalmente durante a 

década de 2000, quando a população rural sofreu um significativo decréscimo (Gráfico 

1). 

 

Ao analisar apenas as variações da população urbana, em comparação com os 

municípios da mesma região metropolitana, com a RMSG e com o Rio Grande do Sul, 

nota-se que o município de Caxias do Sul manteve-se em crescimento constante de 

aproximadamente 20% nas duas últimas décadas (Tabela 4). Outras cidades como 

Farroupilha e Garibaldi tem diminuído o volume de crescimento, seguindo a tendência 

estadual, e apenas a cidade de Santa Tereza tem sua variação significativamente 

acrescida. 
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Municípios* 
Variação da População Urbana 

(1991/2000) 
Variação da População Urbana 

(2000/2010) 

Antônio Prado 24,9% 8,9% 

Bento Gonçalves 21,0% 17,4% 

Carlos Barbosa 31,7% 23,9% 

Caxias do Sul 20,6% 20,5% 

Farroupilha 27,4% 22,4% 

Flores da Cunha 41,1% 31,8% 

Garibaldi 31,1% 15,6% 

Ipê 23,1% 18,9% 

Monte Belo do Sul 10,8% 19,4% 

Nova Pádua 40,6% 27,6% 

Nova Roma do Sul 28,0% 24,4% 

Santa Tereza 1,6% 12,1% 

São Marcos 20,9% 10,8% 

RMSG 22,6% 20,1% 

Rio Grande do Sul 15,9% 8,6% 

No que se refere à distribuição da população segundo o sexo, o município de Caxias 

do Sul apresenta maior participação relativa das mulheres no total da população. Com 

ligeiro acréscimo na comparação do Censo de 2010 e as projeções para o ano de 

2021. 

No Brasil, de um modo geral, a razão de sexo – razão entre a população masculina 

em relação à feminina – vem declinando ao longo dos anos em consequência da 

elevada mortalidade da população jovem masculina por causas externas (que incluem 

acidentes e violências), crescentemente frequentes nos grandes centros urbanos.  

Para a análise da estrutura etária dos munícipes, verifica-se o declínio da razão de 

dependência – razão do segmento populacional dependente (os menores de 15 anos 

de idade e os maiores de 65 anos) em relação ao economicamente ativo (pessoas 

com idade entre 15 e 64 anos) – tal como observado no contexto nacional. Assim, 

valores elevados indicam um maior contingente de dependentes que a população em 

idade produtiva deve sustentar, o que significa maiores demandas por políticas 

públicas, especialmente nas áreas de educação e saúde.   



                                                                                                                                                                              

 

A Figura 4 e a Figura 5 ilustram as transformações na estrutura etária das populações 

censitárias e projetadas no período 2010/2021. Nota-se o estreitamento das bases 

das pirâmides etárias, em função do declínio da fecundidade, e o concomitante 

alargamento dos topos, retratando o processo de envelhecimento da população 

(DEE/RS, 2022). 

 

 

 

 

 

A análise das condições de vida do município de Caxias do Sul ocorre por meio da 

verificação dos principais indicadores socioeconômicos disponíveis: o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), 

o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE). Para investigar a inserção 

regional, no âmbito de acesso à equipamentos púbicos, é identificado os 



                                                                                                                                                                              

 

estabelecimentos da área da saúde e educação que mais atraem o fluxo de pessoas 

no município e na região metropolitana. 

 

▪ IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida resumida do 

desenvolvimento humano, a longo prazo, que engloba três componentes básicos: 

Educação, Saúde e Renda. Calculado pelo PNUD, em parceria com o IPEA e a FJP, 

e divulgado no “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil” (PNUD/IPEA/FJP, 

2013), o IDHM é resultado do cruzamento de indicadores socioeconômicos, com base 

nos dados dos Censos Demográficos do IBGE7.  

O IDHM é obtido pela média geométrica dos três componentes (ou subíndices) que, 

por sua vez, são calculados a partir dos indicadores específicos elencados a seguir.  

▪ IDHM-Educação — resultante da média geométrica dos indicadores relativos à 

escolaridade da população adulta e ao fluxo escolar da população jovem: (a) 

percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental 

completo; (b) e média aritmética do percentual de jovens de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental, do percentual de jovens de 15 a 

17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de jovens de 18 a 20 anos 

com ensino médio completo.  

▪ IDHM-Longevidade — resultante da medida da expectativa de vida ao nascer: 

número médio de anos que uma pessoa viverá a partir do nascimento, mantidos os 

padrões de mortalidade.  

▪ IDHM-Renda — resultante da medida da renda mensal per capita: soma da renda 

de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que moram em um 

determinado lugar (PNUD/IPEA/FJP, 2013).  

Tanto o índice geral como o de seus componentes, de acordo com a metodologia do 

IDHM, possuem valores classificados como: superiores a 0,800, de muito alto 

desenvolvimento; entre 0,700 e 0,709, de alto desenvolvimento; entre 0,600 e 0,699, 

de médio desenvolvimento; entre 0,500 e 0,599, de baixo desenvolvimento; e 

inferiores a 0,499, de muito baixo desenvolvimento (PNUD/IPEA/FJP, 2013). Na 

Tabela 5 é mostrado os resultados do IDHM para a RMSG. 



                                                                                                                                                                              

 

Município IDHM Renda Longevidade Educação 

Antônio Prado 0,758 0,777 0,835 0,671 

Bento Gonçalves 0,778 0,805 0,842 0,695 

Carlos Barbosa 0,796 0,835 0,835 0,724 

 Caxias do Sul 0,782 0,812 0,860 0,686 

Farroupilha 0,777 0,783 0,861 0,696 

 Flores da Cunha 0,754 0,786 0,849 0,642 

Garibaldi 0,786 0,825 0,856 0,688 

Ipê 0,728 0,751 0,831 0,618 

Monte Belo do Sul 0,752 0,752 0,852 0,663 

Nova Pádua 0,761 0,762 0,852 0,678 

Nova Roma do Sul 0,741 0,794 0,851 0,602 

Santa Tereza 0,746 0,765 0,853 0,637 

São Marcos 0,768 0,775 0,855 0,683 

Legenda: 

> 0,800  Muito alto desenvolvimento humano 

0,700 a 0,799 Alto desenvolvimento humano 

0,600 a 0,699  Médio desenvolvimento humano 

0,500 a 0,599 Baixo desenvolvimento humano 

Em 2010, Caxias do Sul possuía o terceiro IDHM geral mais elevado da RMSG, o 

segundo maior no componente Renda e Longevidade e em quinto lugar na Educação. 

Destaca-se que a RMSG como um todo possui alto desenvolvimento humano em 

relação à longevidade, o que reforça o processo já citado anteriormente de 

envelhecimento populacional. Os dados do IDHM de 2000 e 2010 foram 

especializados nos cartogramas da Figura 6 e Figura 7.  



                                                                                                                                                                              

 

 

 



                                                                                                                                                                              

 

 

 

▪ IVS 

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) constitui-se como uma alternativa que dialoga 

e complementa o IDHM, e que sinaliza as condições de vulnerabilidade social, 

apontando a ausência ou insuficiência de recursos e condições mínimas necessárias 

ao bem-estar e à qualidade de vida das populações. Calculado pelo IPEA, também 

com base nas variáveis dos Censos Demográficos do IBGE e por meio do cruzamento 

de indicadores socioeconômicos, o IVS é o resultado da média aritmética de três 

componentes: Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda e Trabalho (IPEA, 

2015).  

Cada componente (ou subíndice) é calculado a partir dos indicadores selecionados 

elencados a seguir.  

▪ IVS Infraestrutura Urbana — resultante da média dos indicadores relativos às 



                                                                                                                                                                              

 

condições de acesso aos serviços de saneamento básico e de mobilidade 

urbana:  

(a) percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário inadequados;  

(b) percentual da população que vive em domicílios urbanos sem serviço de 
coleta de lixo;  

(c) e percentual de pessoas em domicílios com renda per capita inferior a meio 
salário-mínimo e que gastam mais de uma hora até o trabalho (IPEA, 2015). 

▪ IVS Capital Humano — resultante da média dos indicadores relativos às 

condições de saúde e acesso à educação:  

(a) mortalidade até um ano de idade;  

(b) percentual de crianças de até 5 anos que não frequentam a escola;  

(c) percentual de pessoas de 6 a 14 anos que não frequentam a escola;  

(d) percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos;  

(e) percentual de mães chefes de família, sem fundamental completo e com 
pelo menos um filho menor de 15 anos de idade, no total de mães chefes de 
família;  

(f) taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade;  

(g) percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos 
moradores tem o ensino fundamental completo;  

(h) e percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham 
e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, 
na população total dessa faixa etária (IPEA, 2015). 

▪ IVS Renda e Trabalho — resultante da média dos indicadores relativos à 

insuficiência e insegurança de renda:  

(a) proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 
meio salário-mínimo;  

(b) taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade;  

(c) percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 
ocupação informal;  

(d) percentual de pessoas em domicílios com renda per capita inferior a meio 
salário mínimo e dependentes de idosos;  

(e) e taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade (IPEA, 2015). Do 
mesmo modo que o IDHM, os índices do IVS apresentam valores que variam 
entre zero e um (IPEA, 2015). 

No entanto, nesse caso a leitura é realizada de forma inversa, sendo os valores assim 

classificados: inferiores a 0,200, de muito baixa vulnerabilidade; entre 0,201 e 0,300, 

de baixa vulnerabilidade; entre 0,301 e 0,400, de média vulnerabilidade; entre 0,401 

e 0,500, de alta vulnerabilidade; e superiores a 0,500, de muito alta vulnerabilidade 

(IPEA, 2015). 



                                                                                                                                                                              

 

Município IVS Infraestrutura Urbana Capital Humano Renda e Trabalho 

Antônio Prado 0,168 0,116 0,195 0,194 

Bento Gonçalves 0,151 0,079 0,239 0,136 

Carlos Barbosa 0,118 0,004 0,180 0,171 

Caxias do Sul 0,179 0,124 0,270 0,143 

Farroupilha 0,155 0,102 0,228 0,134 

Flores da Cunha 0,213 0,164 0,267 0,209 

Garibaldi 0,122 0,004 0,222 0,140 

Ipê 0,241 0,078 0,269 0,375 

Monte Belo do Sul 0,159 0,023 0,211 0,243 

Nova Palma 0,191 0,008 0,267 0,298 

Nova Roma do Sul 0,286 0,314 0,231 0,312 

Santa Tereza 0,180 0,004 0,163 0,373 

São Marcos 0,130 0,002 0,250 0,139 

Legenda: 

0,500 a 1 Muito alta 

0,400 a 0,500 Alta 

0,300 a 0,400 Média 

0,200 a 0,300 Baixa 

0 a 0,200 Muito baixa 

Caxias do Sul possui índice de muito baixa vulnerabilidade em quase todos os 

componentes IVS, com exceção ao Capital Humano, no qual possui baixa 

vulnerabilidade. Antônio Prado, Carlos Barbosa e São Marcos são os municípios com 

os melhores índices da RMSG, enquanto que Nova Roma do Sul e Ipê possui 

resultados menos favoráveis. De modo geral, a RMSG possui melhores resultados na 

Infraestrutura Urbana e Capital Humano, e ligeiramente piores em Renda e Trabalho.  

 

▪ IDESE 

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE¹ é um índice sintético que 

mede o grau de desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul, gerado po 

meio do resultado da agregação de três blocos de indicadores. Para cada uma das 

variáveis componentes dos blocos é calculado um Índice, entre 0 (nenhum 



                                                                                                                                                                              

 

desenvolvimento) e 1 (desenvolvimento total) e o índice final de cada bloco é a média 

aritmética dos índices dos seus sub-blocos (SPGG, 2022). 

Considera-se a classificação do índice em alto (acima de 0,800), médio (entre 0,500 

e 0,799) e baixo (menor de 0,499). O IDESE considera, no total, um conjunto de 12 

indicadores dividido em três blocos:  

▪ O Bloco Educação utiliza cinco indicadores que se dividem em quatro sub-

blocos, de acordo com faixas etárias: população entre quatro e cinco anos (taxa 

de matrícula na pré-escola), população entre seis e 14 anos (nota da Prova Brasil 

5º e 9º ano do ensino fundamental), população entre 15 e 17 anos (taxa de 

matrícula no ensino médio) e população com 18 anos ou mais (percentual da 

população adulta com pelo menos ensino fundamental completo). 

▪ O Bloco Renda é composto por dois sub-blocos: apropriação de renda (renda 

domiciliar per capita média) e geração de renda (produto interno bruto per 

capita). 

▪ O Bloco Saúde utiliza cinco indicadores que são divididos em três sub-blocos: 

saúde materno-infantil (taxa de mortalidade de menores de 5 anos e número de 

consultas pré-natal por nascidos vivos), condições gerais de saúde (taxa de 

mortalidade por causas evitáveis e proporção de óbitos por causas mal definidas) 

e longevidade (taxa bruta de mortalidade padronizada). 

Os índices são disponibilizados para consulta na plataforma IdeseVis, do 

Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, e são calculados por 

regionalizações: municípios, microrregiões, mesorregiões, Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento (Coredes) e Regiões Funcionais, contabilizados de 2013 a 2019. Na 

Tabela 7 abaixo é apresentado o índice IDESE geral e por blocos dos municípios 

integrantes da RMSG do ano de 2019. 

  IDESE Educação Renda Saúde 

Antônio Prado 0,8427 0,8284 0,8216 0,8781 

Bento Gonçalves 0,8296 0,7727 0,8150 0,9011 

Carlos Barbosa 0,8903 0,8055 0,9492 0,9163 



                                                                                                                                                                              

 

  IDESE Educação Renda Saúde 

Caxias do Sul 0,8244 0,7767 0,8193 0,8773 

Farroupilha 0,8243 0,8119 0,7685 0,8926 

Flores da Cunha 0,8221 0,7597 0,8233 0,8834 

Garibaldi 0,8314 0,7212 0,8879 0,8851 

Ipê 0,8036 0,8019 0,7502 0,8588 

Monte Belo do Sul 0,7581 0,7578 0,6054 0,9111 

Nova Pádua 0,7893 0,7829 0,6709 0,9142 

Nova Roma do Sul 0,8212 0,7084 0,8325 0,9227 

Pinto Bandeira 0,7004 0,6554 0,5492 0,8966 

Santa Tereza 0,7699 0,7041 0,7011 0,9044 

São Marcos 0,8205 0,8179 0,7615 0,8820 

Rio Grande do Sul 0,7759 0,7471 0,7507 0,8299 

Legenda: 

> 0,800 Alto 

0,500 a 0,799 Médio 

< 0,499 Baixo 

A partir dos índices apresentados, nota-se que a RMSG possui bons indicadores de 

desenvolvimentos socioeconômico. Em relação ao IDESE geral, o município com 

menor desempenho é Pinto Bandeira, incluído na Região Metropolitana em 2013 

quando deixou de ser um distrito de Bento Gonçalves e se municipalizou. Já o 

município Carlos Barbosa possui o melhor índice geral, e Caxias do Sul se encontra 

na quinta posição. Os índices por bloco mostram melhores resultados na Saúde, em 

seguida Renda e por último Educação, resultado também visto na análise do IDHM.  

A seguir serão analisados os blocos e sub-blocos do IDESE referentes aos seus três 

componentes: Educação, Saúde e Renda. A fim de comparação, serão contemplados 

os dados da microrregião de Caxias do Sul (regionalização que mais se aproxima da 

composição da RMSG) e do estado do Rio Grande do Sul, para compreender as 

alterações dos índices ao longo dos anos de acordo com o comportamento da região 

e do estado onde o município está inserido. Os índices de Produto Interno Bruto e 

Valor Agregado Bruto também serão contemplados para as análises de Renda. 

 

 



                                                                                                                                                                              

 

▪ Educação 

Ao analisar isoladamente o bloco de Educação, comparando o índice de Caxias do 

Sul, com o da microrregião e estado (Gráfico 2), verifica-se que os resultados no 

município são superiores ao índice estadual, porém, abaixo do índice da sua 

microrregião.  

 

Em relação aos sub-blocos da Educação, analisados no Gráfico 3, Caxias do Sul teve 

seu desempenho no atendimento à pré-escola significativamente acrescido ao longo 

dos anos, elevando as taxas de matrículas. Os resultados para a qualidade do Ensino 

Fundamental e percentual de pessoal adultas com ensino fundamental completo, 

Escolaridade Adulta, mantiveram-se estáveis, enquanto que a taxa de matrícula no 

Ensino Médio teve piora nos resultados principalmente a partir de 2016. 
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Ao analisar a modalidade de Ensino Superior, ressalta-se a sua relevância regional 

por atrair maior fluxo de estudantes advindos de municípios vizinhos de menor porte. 

Em Caxias do Sul existem cerca de 31 instituições de ensino superior, sendo duas 

delas públicas, federal e estadual, e as demais particulares. Abaixo são destacadas 

as principais Instituições de Ensino Superior em Caxias do Sul – RS (INEP, 2020):  

▪ Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul (UERGS) 

▪ Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - 

Campus Caxias do Sul (IFRS) 

▪ Universidade de Caxias Do Sul (UCS); 

▪ Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG); 

▪ Faculdade Nossa Senhora de Fátima; 

▪ Centro Universitário (UNIFTEC); 

▪ Faculdade Anhanguera de Caxias Do Sul; 

▪ Faculdade IDEAU de Caxias Do Sul (IDEAU); 

▪ Faculdade Murialdo (FAMUR). 

Ressalta-se também, abaixo, as demais Instituições de Ensino Superior dos 

Municípios da RMSG (INEP, 2020): 

▪ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul em 

Bento Gonçalves; 
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▪ Centro Universitário CNEC de Bento Gonçalves; 

▪ Faculdade de Tecnologia FTEC de Bento Gonçalves; 

▪ Faculdade da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves; 

▪ Faculdade CNEC Farroupilha; 

▪ Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone Sul em Garibaldi; 

▪ Faculdade de São Marcos. 

A partir da Figura 8, que indica a localização das principais instituições de ensino 

superior da RMSG, verifica-se uma concentração próximo à Rodovia Rota do Sol (RS-

453), que conecta o município de Caxias do Sul com o núcleo urbano de Farroupilha, 

à Estrada São Vendelino (RS-470), que liga à Bento Gonçalves, e à BR-116, em 

direção à São Marcos. 

 



                                                                                                                                                                              

 

▪ Renda 

O índice econômico do IDESE, que contempla o componente de renda municipal em 

Caxias do Sul (Gráfico 4), mostra que a tendência foi de decréscimo nos primeiros 

anos registrados, atingindo o menor índice em 2016. Nota-se que a partir de 2015 os 

índices de Caxias do Sul passam a ser menores do que o da sua própria Microrregião, 

e que, após 2016, o IDESE municipal e estadual volta a crescer, não alcançando ainda 

os índices de 2013 e 2014.  

 

Verificando-se exclusivamente os índices dos sub-blocos de Apropriação e Geração 

de Renda, no Gráfico 5, nota-se a mesma queda em 2016 e a seguinte tendência de 

crescimento. Vale ressaltar que a apropriação de renda passa a ser menos que a 

geração de renda a partir de 2015 e segue dessa forma até 2019. 
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Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB), mostrado na Tabela 8, o município de 

Caxias do Sul atingiu o valor, comparado aos demais municípios da RMSG, quatro 

vezes maior do que o segundo município com melhor resultado, Bento Gonçalves, 

seguido por Farroupilha e Carlos Barbosa. Os municípios com os menores PIBs da 

RMSG são Santa Tereza, Pinto Bandeira e Ipê.  

Município 
Impostos, líquidos de subsídios, 

sobre produtos (em R$) 
PIB (em R$) 

Antônio Prado 88.715.628 658.585.689 

Bento Gonçalves 836.681.401 6.349.889.808 

Carlos Barbosa 575.911.306 2.773.584.937 

Caxias do Sul 3.903.613.523 27.013.569.549 

Farroupilha 640.655.173 3.562.093.476 

Flores da Cunha 316.994.397 1.854.236.979 

Garibaldi 405.170.056 2.383.541.240 

Ipê 10.060.591 222.989.330 

Monte Belo do Sul 4.963.262 74.271.533 

Nova Palma 20.945.180 301.496.483 

Nova Roma do Sul 12.100.545 179.724.289 

Pinto Bandeira 4.727.810 57.446.571 

Santa Tereza 1.857.298 41.505.740 

São Marcos 162.027.950 999.315.023 

RMSG 6.984.424.120 46.472.250.647 

Rio Grande do Sul 62.316.076.156 482.464.177.468 
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Da mesma forma, o Valor Agregado Bruto (VAB) (Tabela 9), que consiste no valor que 

cada setor da economia (agropecuária, indústria e serviços) acresce ao valor final de 

tudo que foi produzido em uma região, segue os índices mostrados em relação ao 

PIB.  

Município 
VAB 
Agropecuária 
(em R$) 

VAB 
Indústria (em 
R$) 

VAB Serviços 
(em R$) 

VAB 
Administração, 
saúde e 
educação 
públicas e 
seguridade 
social (em R$) 

VAB Total (em 
R$) 

Antônio 
Prado 

60.818.329 203.657.457 305.394.275 73.117.765 569.870.061 

Bento 
Gonçalves 

77.481.332 
1.922.620.19

4 
3.513.106.881 695.415.534 5.513.208.407 

Carlos 
Barbosa 

46.258.009 
1.239.933.01

5 
911.482.607 173.077.689 2.197.673.631 

Caxias do 
Sul 

296.441.016 
7.271.689.93

5 
15.541.825.076 2.826.463.867 23.109.956.026 

Farroupilha 126.650.618 
1.024.371.07

1 
1.770.416.615 379.819.542 2.921.438.303 

Flores da 
Cunha 

95.228.960 677.089.348 764.924.275 164.969.511 1.537.242.583 

Garibaldi 44.567.831 919.951.537 1.013.851.816 191.154.341 1.978.371.184 

Ipê 97.926.244 18.167.705 96.834.791 38.722.047 212.928.739 

Monte Belo 
do Sul 

22.801.827 13.541.009 32.965.436 18.227.422 69.308.272 

Nova Palma 53.301.219 82.995.725 144.254.360 38.899.935 280.551.303 

Nova Roma 
do Sul 

29.742.240 79.242.369 58.639.135 25.654.087 167.623.744 

Pinto 
Bandeira 

19.233.936 5.217.262 28.267.564 16.652.225 52.718.762 

Santa 
Tereza 

14.479.674 2.359.404 22.809.364 13.209.801 39.648.442 

São Marcos 31.807.438 333.979.496 471.500.138 113.080.764 837.287.072 

RMSG 1.016.738.673 
13.794.815.5

27 
24.676.272.333 4.768.464.530 39.487.826.529 

Rio Grande 
do Sul 

36.264.071.562 
94.640.915.5

15 
289.243.114.24

4 
62.161.083.726 

420.148.101.30
8 

 

▪ Saúde 

O município de Caxias do Sul é cidade-polo da Coordenadoria Regional de Saúde 

04, que também inclui os municípios de Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, 



                                                                                                                                                                              

 

Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, 

Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos. 

Segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES, em 2022, o 

município de Caxias do Sul possuía 1.481 estabelecimentos de saúde, entre eles 

Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospitais 

Gerais e Hospitais Especializados. Em relação à esfera jurídica, 87 estabelecimentos 

são de administração pública municipal, 2 de administração pública estadual, e as 

demais são entidades empresariais, sem fins lucrativos e pessoas físicas. 

No tocante ao IDESE do bloco da saúde, observa-se que entre 2013 e 2019 o 

município apresentou altos índices de desenvolvimento socioeconômico (maior que 

0,800), além de crescimento constante, com leve queda entre os anos de 2018 e 2019. 

Apesar dessa queda, nota-se que Caxias do Sul e sua Microrregião mantiveram-se 

com índices mais elevados que o do estado, conforme Gráfico abaixo. 

 

Destaca-se que o bloco saúde utiliza cinco indicadores que são divididos em três sub-

blocos: saúde materno-infantil (taxa de mortalidade de menores de 5 anos e número 

de consultas pré-natal por nascidos vivos), condições gerais de saúde (taxa de 

mortalidade por causas evitáveis e proporção de óbitos por causas mal definidas) e 

longevidade (taxa bruta de mortalidade padronizada) (SPGG, 2022). 
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Consonante à isso, para os sub-blocos, mostrados no Gráfico 7 e Gráfico 8, identifica-

se que não houve variações significativas nos registros disponibilizados. Os valores 

para o índice de óbitos por causas evitáveis possui os menores índices na 

comparação com os demais sub-blocos, enquanto que para a saúde infantil, as 

consultas pré-natal também apresentaram cenários ruins. 

 

 

Segundo o Plano Municipal de Saúde de Caxias do Sul 2022-2025 (2022), o município 

é referência para atendimento de 48 municípios da Macrorregião de Saúde da Serra, 

(1.150.696 habitantes) nas seguintes áreas:  
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▪ Cardiologia adulto, infantil e hemodinâmica;  

▪ Cirurgia vascular e endovascular;  

▪ Nefrologia, tratamento renal substitutivo;  

▪ Traumatologia e Ortopedia;  

▪ Neurocirurgia;  

▪ Oncologia, quimioterapia e radioterapia;  

▪ Transplantes - renal e córneas;  

▪ Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, hepatites virais;  

▪ Serviços de reabilitação física, auditiva e deformidades lábio palatal;  

▪ Pré-natal e parto de alto risco;  

▪ Internação psiquiátrica infantojuvenil e adultos;  

▪ Saúde do Trabalhador - CEREST regional;  

▪ Hemoderivados e hemocomponentes - Hemocentro regional. 

Em nível regional, vale destacar os seguintes estabelecimentos, todos localizados em 

Caxias do Sul: 

▪ Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST Serra) - abrange 

os 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde e atua em ações de 

prevenção, promoção, pesquisa, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais. 

▪ Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) - atende 17 hospitais 

conveniados, e cobre uma população de 1,3 milhão de habitantes, onde supre à 

demanda de 49 municípios pertencentes a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

▪ Hospital Geral  

▪ Hospital Pompéia S 

▪ Hospital Virvi Ramos 

 

 



                                                                                                                                                                              

 

 

Para compreender o contexto atual e alcançar um diagnóstico efetivo da mobilidade 

urbana em Caxias do Sul é fundamental identificar as legislações e parâmetros que 

compõem a sua organização territorial. Assim, se faz necessário entender a relação 

do sistema viário com a dinâmica do uso e ocupação do solo. Considerando como a 

finalidade principal dos serviços de transporte o acesso às funções da cidade 

(moradia, educação, emprego e lazer), cabe ao presente plano a análise cruzada 

destes fatores objetivando embasar futuras proposições que venham cumprir esta 

atribuição.  

O território de Caxias do Sul é fragmentado em sete distritos sob os quais se inserem 

diferentes regimentos. O município como um todo segue os regimentos definidos no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 2019, e os distritos de 

Fazendo Souza e Vila Cristina são regulamentados pelo Planos Diretores Distritais 

(PDDs). Os distritos são caracterizados na Tabela 10 abaixo e mostrados no Mapa 1. 

Distritos Municipais Área (km²) 
População 
Total (hab) 

População 
Urbana (%) 

População 
Rural (%) 

1° Distrito (Sede Municipal) 219,48 402.827 100,0 - 

Criúva 459,4 1803 14,3 85,7 

Fazenda Souza 127,799 2665 42,6 57,4 

Vila Oliva 190,02 1427 19,6 80,4 

Santa Lúcia do Piaí 179,63 2724 17,7 82,3 

Vila Seca 166,09 2143 36,3 62,3 

Vila Cristina 79,41 1847 32,2 68,4 

A seguir serão apresentadas as especificações dos Planos Diretores que regulam o 

uso e ocupação do solo e que estabelecem as diretrizes, parâmetros e instrumentos 

que ordenam o território durante seu período de vigência. 



                                                                                                                                                                              

 

 

 



                                                                                                                                                                              

 

 

O município de Caxias do Sul teve seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI) revisado em 2019 pela Lei Complementar nº 589. Segundo a lei, o Sistema de 

Planejamento Municipal é composto, além do PDDI, pelos Planos Estratégicos 

Setoriais (PES), entendidos como atos administrativos que detalham as políticas 

setoriais; e os Planos Distritais (PDDs), que compreendem os regramentos territoriais 

referentes aos distritos. 

A seção II da Lei Complementar do PDDI institui o zoneamento, que é composto pelo 

Zoneamento Rural e o Urbano, presentes nos anexos 07 e 12 respectivamente.  

Zona de Centro (ZC): possui a maior concentração de atividades e funções urbanas 

sociais. Abrange o centro tradicional, centros de regiões administrativas e corredores 

industriais, comerciais, de serviços e transporte. A classificação da ZC é mostrada no 

Quadro 1. 

Zonas de Centro Abrangência 

Zona de Centro Principal (ZC1) Núcleo central da cidade. 

Zona de Centro Secundária (ZC2) 
Áreas dos centros das regiões administrativas, com interesse 
na densificação. 

Zona de Corredor Comercial 
(ZC3) 

Principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados 
como áreas de expansão do centro tradicional e como 
corredores de serviços e de transportes, tendo como base os 
sistemas de circulação. 

Zona de Corredor Comercial 
(ZC4) 

Vias principais de ligação BR-116, RS-122, RS-453 e pela 
diretriz prevista denominada Contorno Sul, integrante do 
terceiro anel viário, com estímulo à economia mista, de 
acordo com os parâmetros de ZUM, tendo como base os 
imóveis lindeiros das vias mencionadas, respeitando 500m 
(quinhentos metros) de largura do eixo da via. 

Zona Residencial (ZR): define áreas com vocação para uso residencial, são dividas 

de acordo com o Quadro 2 abaixo: 

Zonas 
Residenciais 

Objetivo Densidade 
Proposta 

ZR1 
Incentivo de atividades habitacionais, sítios de recreio e áreas 
de lazer, comércio e serviços de apoio à habitação, sendo estes 

Baixa 
densidade 



                                                                                                                                                                              

 

Zonas 
Residenciais 

Objetivo Densidade 
Proposta 

de pequeno porte. 

ZR2 
Incentivo da vocação habitacional, com atividades de comércio, 
serviços e industriais de pequeno porte (comércio e serviços 
com possibilidade de médio porte). 

Baixa e média 
densidade 

ZR3 
Suporte ao uso residencial e atividades de apoio, destinada aos 
espaços urbanos adequados à densificação. 

Alta densidade 

ZR4 
Suporte ao uso residencial e atividades de apoio, sendo 
permitido parcelamento de interesse social. 

Média 
densidade 

ZR5 
Suporte ao uso residencial e atividades de apoio, destinada aos 
espaços urbanos adequados à densificação. 

Média e Alta 
densidade 

Zona Industrial (ZI): destinada, preferencialmente, a empreendimentos de grande 

porte, também objetiva dar suporte às atividades industriais, de transportes, 

comerciais e de serviços. 

Zona de Uso Misto (ZUM): compreende áreas de ocupação mista, de média 

densidade habitacional, com incentivo às atividades de comércio e serviços e a 

indústrias de médio porte, sendo admitido parcelamento de interesse social pela 

iniciativa privada. 

Zona das Águas (ZA): é definida pelas bacias hidrográficas que têm por função a 

captação e acumulação de água para o abastecimento público do Município.  

Zona Especial (ZE): é composta principalmente pela Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS) que compreende as áreas sujeitas a critérios especiais de parcelamento, 

uso e ocupação do solo, sujeitos à urbanização e regularização fundiária, além de 

programas habitacionais de interesse social. As ZEIS se subdividem em duas 

categorias: 

▪ ZEIS 1: áreas públicas ou particulares ocupados por assentamentos de 

população de baixa renda na zona urbana; 

▪ ZEIS 2: glebas/imóveis não edificados ou subutilizados, localizados na zona 

urbana, adequados à implantação de programas habitacionais de interesse 

social ou equipamentos públicos urbanos ou comunitários. 

Zona de Ocupação Controlada (ZOC) compreende as áreas compostas por fatores 

de risco ambiental nas quais se pretende garantir a preservação e a manutenção de 



                                                                                                                                                                              

 

características, por meio do estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do 

solo compatíveis com a proteção ambiental. 

Zona de Interesse Turístico (ZIT) áreas com potencial turístico, cuja delimitação 

objetiva incentivar esse uso, são elas: 

▪ ZIT Ana Rech/ Fazenda Souza;  

▪ ZIT Caminhos da Colônia;  

▪ ZIT Criúva;  

▪ ZIT Estrada do Imigrante;  

▪ ZIT Galópolis;  

▪ ZIT Santa Lúcia do Piaí;  

▪ ZIT Vale Trentino;  

▪ ZIT Vila Oliva;  

▪ ZIT Caminhos Religiosos.  

Zona de Produção Rural (ZPR) zona rural voltada à promoção de atividades 

produtivas primárias, agroindustriais, residenciais e institucionais de atendimento às 

comunidades rurais. 

Zona de Expansão Urbana (ZEU) área com potencialidade de absorver atividades 

urbanas. Classifica-se como:  

▪ ZEU 1: áreas contíguas à área urbana e/ou de núcleos urbanos, dotadas de 

infraestrutura e que podem ser agregadas àquela;  

▪ ZEU 2: áreas caracterizadas como corredores de desenvolvimento, de ocupação 

mista, de pequeno, médio e grande porte, situadas junto às vias que ligam a 

cidade à ZENA. 

Zona de Mineração (ZM) zona que abriga jazidas minerais, cuja exploração é de 

interesse público. 

Zona de Interesse Ambiental (ZIAM) zona de conexão entre áreas que permite 

algum o fluxo de espécies de seres vivos. 

Área de Proteção Ambiental (APA) 



                                                                                                                                                                              

 

Setor Especial (SE) compreendem áreas com ordenações específicas de uso e 

ocupação do solo, condicionadas às características e funções do local, são 

classificadas em: 

Destaca-se o Setor Especial de Interesse Patrimonial, Histórico, Cultural e 

Paisagístico (SIH) que visa a preservação de patrimônio histórico-cultural do 

Município. 

Zona Específica Altos de Galópolis (ZEAG) e Zona Específica Morro Alto (ZEMA): 

áreas passíveis de regularização fundiária mediante prévia solução dominial do imóvel 

e definição das propostas urbanística e ambiental. 

Zona de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (ZEITEC) destina-se a ser um 

ponto de convergência entre a base de ciência e tecnologia e a base empresarial. 

Zona Específica GOLF Clube (ZEGOLF) área específica destinada a 

empreendimento de lazer e turismo. 

Zona Especial do Novo Aeroporto (ZENA) visa o regramento e ordenamento da 

ocupação e uso do solo daquele espaço e seu entorno mediante o atendimento às 

normas específicas de proteção do Novo Aeroporto. 

Os mapas a seguir demonstram o zoneamento municipal e rural, e a organização 

desses compartimentos descritos. 



                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

 

 

 

 



                                                                                                                                                                              

 

 

De acordo com o PDDI (Art. 172), os Planos Diretores Distritais (PDDs) devem possuir 

seu próprio regramento territorial, implementado por Lei Complementar específica, 

elaborados pelo Poder Executivo com a participação efetiva dos distritos e demais 

órgãos e secretarias competentes.  

Os Planos Diretores Distritais, observam os elementos estruturadores e integradores 

do PDDI vigente, de forma a complementar as suas proposições, de modo a atender 

às peculiaridades de cada distrito e às necessidades e prioridades da respectiva 

população.  

O PDDI também define que os distritos que ainda não possuírem seus Planos 

Diretores elaborados, caso de Criúva, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí e Vila Seca, 

devem seguir o uso e a ocupação do solo na área das sedes dos distritos seguirão os 

parâmetros definidos para a ZR 3 para dentro do Segundo Anel Perimetral, exceto 

onde incide ZA, onde deverão respeitar regramento de legislação específica.  

Segundo Art. 174 (Parágrafo 3°), os PDDs deverão contemplar, no mínimo:  

I - zoneamento de uso do solo nas áreas urbanas e rural do Distrito 
compatível com o regramento da presente Lei Complementar, 
respeitando as particularidades de cada local; II - diretrizes para 
estrutura viária e mobilidade;  

III - aplicação, no território do distrito, das diretrizes de uso e ocupação 
do solo previstas no PDDI;  

IV - proposta de ação articulada de planejamento e gestão com os 
distritos e Municípios limítrofes;  

V - proposta de ações indutoras do desenvolvimento local, a partir das 
vocações regionais; e  

VI - criação do Conselho Gestor Distrital, o qual contará com a 
representatividade paritária entre o Poder Executivo e as entidades da 
sociedade civil do distrito (PDDI, 2019, Art. 174, § 3°) 

 

▪ Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Fazenda Souza — LC 

441/2013  

O distrito de Fazenda Souza tem seu território regido pela Lei Complementar nº 441, 

de 19 de setembro de 2013, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável. O distrito é composto por uma Zona Rural e Sede Urbana, mostradas no 

mapa a seguir, e ao todo possui uma área de 127,799 Km². 



                                                                                                                                                                              

 

Na Zona Rural é seguido o seguinte zoneamento: 

▪ Zona das Águas (ZA); 

▪ Zona de Interesse Ambiental (ZIAM); 

▪ Zona de Expansão Urbana (ZEU 2); 

▪ Zona de Interesse Turístico (ZIT); 

▪ Zona de Produção Rural (ZPR); 

▪ Setor Especial (SE). 

Na Sede Urbana é incidido o zoneamento: 

▪ Zona Residencial (ZR); 

▪ Zona de Corredor (ZC); 

▪ Zona das Águas (ZA); 

▪ Zona de Ocupação Controlada (ZOC); 

▪ Zona de Interesse Turístico (ZIT); 

▪ Setor Especial (SE); 

▪ Setor de Interesse Histórico e Cultural



                                                                                                                                                                              

 



                                                                                                                                                                              

 

▪ Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Vila Cristina — LC 

498/2015 

O distrito de Vila Cristina também possui seu próprio regramento territorial, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Vila Cristina, instituído pela Lei 

Complementar nº 498, de 04 de dezembro de 2015, mostrado no mapa a seguir. 

Segundo a Lei, a estruturação do território da sede urbana segue o princípio de 

promover densificação prioritária junto à rodovia BR-116, estruturando um centro de 

comércio e serviços mais fortalecidos para atendimento às necessidades dos 

moradores e como forma de desenvolvimento econômico do Distrito.  

Incidem sobre a Zona Rural do território do Distrito de Vila Cristina, os seguintes 

zoneamentos: 

▪ Zona de Interesse Ambiental (ZIAM);  

▪ Zona de Interesse Turístico (ZIT);  

▪ Zona de Produção Rural (ZPR); e 

▪ Setores de Interesse Histórico, Paisagístico e Cultural.  

Incidem sobre a Sede Urbana do Distrito de Vila Cristina os seguintes zoneamentos:  

▪ Zona Residencial 3 (ZR3);  

▪ Zona Comercial 2 (ZC2);  

▪ Zona Industrial (ZI);  

▪ Zona de Ocupação Controlada (ZOC);  

▪ Zona Residencial 1 (ZR1);  

▪ Zona de Usos Mistos (ZUM); e  

▪ Setor Especial de Interesse Histórico e Cultural Nova Palmira
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Além dos regramentos de organização territorial instituídos pelos Planos Diretores 

apresentados, vale destacar os instrumentos específicos atuantes sob áreas com 

ocupação restrita, ou seja, áreas que possuem regulamentação mais rígida com o 

intuito de fazer prevalecer o interesse ambiental agregado aos usos de recreação e 

lazer. A seguir são mostrados os principais instrumentos estabelecidos no PDDI para 

as áreas de interesse ambiental. 

 

ZIAM: 

Conforme mencionado anteriormente, as Zonas de Interesse Ambiental são zonas de 

conexão entre áreas que permitem o fluxo de espécies de seres vivos, de maneira a 

garantir a manutenção da biodiversidade do Município. Essas áreas não 

necessariamente precisam ser constituídas por trechos intactos e contínuos de 

vegetação. Demais áreas classificadas1 como ótimas na sua aptidão para compor 

futura ZIAM são monitoradas e regradas pelo licenciamento ambiental a fim de 

promover a criação de novas conexões no Município.  

Entre os objetivos de implementação da ZIAM, além do fluxo das espécies que 

compõem a fauna municipal, também visa garantir a preservação das áreas marginais 

aos recursos hídricos, áreas de encosta e escarpas e áreas remanescentes de Mata 

Atlântica, bem como a recuperação de áreas degradadas e compatibilização das 

atividades econômicas e sociais com a conservação dos recursos naturais. 

A ZIAM, demarcada no mapa a seguir, compreende:  

▪ Trecho 01: Arroio Sepultura - Rio das Antas;  

▪ Trecho 02: Rio das Antas - Arroio Francischetti;  

▪ Trecho 03: Arroio Francischetti - Arroio Faxinal;  

 

 

https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2018/02/f9a51f18-f8f8-422b-a594-96c682a6e2ba.pdf
https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2018/02/f9a51f18-f8f8-422b-a594-96c682a6e2ba.pdf


                                                                                                                                                                              

79
 

▪ Trecho 04: Parque Ecológico do Faxinal;  

▪ Trecho 05: Arroio Viganó - Rio Caí;  

▪ Trecho 06: Arroio Cavalhada - Rio Piaí;  

▪ Trecho 07: Arroio Pinhal; e  

▪ Monumento Natural Palanquinho. 

Ressalta-se ainda que, a ZIAM, conforme descrito no Art. 66 e 67, deve ser mantida 

sob regramento específico, no qual serão disciplinados os usos e as ocupações, 

respeitadas as peculiaridades de cada trecho. Enquanto não realizado o regramento 

específico da ZIAM, o próprio PDDI institui algumas proibições de uso nessas áreas 

(com suas exceções estabelecidas), como a implantação de atividades industriais; 

atividades de comércio ou prestação de serviços; atividades de sivilcultura; utilizar, 

perseguir, destruir, caçar ou apanhar espécies da fauna silvestre; realizar 

parcelamento de solo para fins residenciais e industriais, entre outras. 

Vale considerar ainda, a Zona das Águas, que é composta pelas bacias hidrográficas 

e têm por função a captação e acumulação de água para o abastecimento público do 

Município e, portanto, também possui restrições mais específicas de ocupação. 

 

Patrimônio Ambiental – Parques Urbanos 

Segundo o PDDI, os Parques Urbanos, comportam-se como “espaços verdes 

localizados em áreas urbanizadas, com o intuito de propiciar preservação agregada à 

recreação, lazer, esporte, serviços culturais, educação ambiental e atividades de 

apoio, de acordo com suas peculiaridades e serviços disponibilizados pelo poder 

público”. 

O Capítulo IV “Do Patrimônio Ambiental” da Lei Complementar nº 589 de 2019, que 

institui o PDDI de Caxias do Sul define em sua Seção I – Dos Parques Urbanos um 

conjunto de áreas que deverão ser destinadas à implantação de Parques Urbanos, 

conforme Anexo 13 da Lei: 

▪ Parque Imigrante  

▪ Parque da Paz  

▪ Área Pública n º301  
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▪ Área Pública n º369  

▪ Área Pública n º484 e 485  

▪ Área Pública n º547  

▪ Área Pública nº 806  

▪ Áreas Públicas nº 1101, 1102,1103 e 1153  

▪ Área Pública n º1152 

Por meio da Lei Complementar nº 638 de 29 de dezembro de 2020, além destas áreas 

previstas no Anexo 13, também são considerados Parques Urbanos por destinação, 

os locais a seguir:  

▪ Parque Ecológico Cruzeiro do Sul;  

▪ Parque Natural Municipal do Mato Sanvitto;  

▪ Parque Municipal Mato Sartori;  

▪ Parque Municipal César Passarinho;  

▪ Parque Municipal Dr. Celeste Gobato;  

▪ Parque dos Pinheiros;  

▪ Parque Municipal Demétrio Monteiro da Silva;  

▪ Parque da Exposição Presidente Getúlio Vargas;  

▪ Parque da Paz;  

▪ Parque Municipal Eldorado;  

▪ Parque Ecológico Reino dos Orixás;  

▪ Parque Municipal Avelino Belenzier; e  

▪ Ecoparque.  

 

Patrimônio Ambiental - Unidades de Conservação e Reservas Naturais: 

As Unidades de Conservação são regidas pela Lei Federal N.º 9.985/2000 e 

constituem espaços territoriais com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo poder público, sob regime especial de administração e garantias de 
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proteção (BRASIL, 2000). Destaca-se que essas podem ser classificadas em dois 

grupos:  

▪ Proteção Integral: objetivo básico é preservar a natureza, admitindo-se apenas 

o uso indireto dos recursos naturais;  

▪ Uso Sustentável: sua finalidade é compatibilizar a conservação da natureza com 

o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 2000). 

De acordo com a seção II – Das Unidades de Conservação e Reservas Naturais 

(Seção acrescida pela Lei Complementar nº 638, de 29 de dezembro de 2020) do 

Capítulo IV – Do Patrimônio Ambiental, “o Poder Público deverá zelar pela proteção e 

preservação do seu patrimônio ambiental”, sendo listadas as seguintes áreas: 

▪ Monumento Natural do Palanquinho (Unidade de Conservação, com as 

restrições definidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação) 

O PDDI reforça a Unidade de Conservação do Monumento Natural Palanquinho como 

de grande interesse para a preservação no município, e estabelece a sua Zona de 

Amortecimento. Os objetivos específicos da zona são a conservação e proteção dos 

remanescentes florestais do Bioma Mata Atlântica; a preservação da biodiversidade 

regional; e a manutenção do corredor ecológico natural. Além do interesse ambiental, 

o PDDI visa consolidar o interesse turístico na área, a fim de preservar e manter as 

características naturais que dão valor à região. 

▪ Reserva Natural Municipal Parque dos Pinhais (Reserva Natural com os usos 

determinados pela legislação municipal específica de sua criação); 

▪ Reserva Natural Municipal Parque Ecológico do Faxinal (Reserva Natural com 

os usos determinados pela legislação municipal específica de sua criação). 
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Conforme critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constituem-se por 

assentamentos (ou aglomerados) subnormais: 

(...) a forma de ocupação irregular de terreno de propriedade alheia – públicos 
ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, 
caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços 
públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. (IBGE, 
2022) 

Considerando que identificação das áreas de assentamentos subnormais é de grande 

importância para o conhecimento das condições de vida no município, inclui-se no 

presente levantamento os dados registrados pelo IBGE no senso populacional. Sua 

distribuição espacial no território está apresentada no Mapa 7, que as compara com o 

cadastro de lotes do município, e no Mapa 8, relacionando-as ao loteamento.  

A partir destas representações, obversa-se que uma prevalência significativamente 

maior das áreas de assentamento nos bairros quando comparados à região central. 

De maneira geral, observa-se que os assentamentos constituem-se de focos de 

menor porte, distribuídos ao redor da região central. Destaca-se, porém, a existência 

de assentamentos nas marginais de vias urbanas, como ocorre na linha férrea na 

região do Desvio Rizzo, importante polo industrial do município, e na ERS-453 no 

norte do município.
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A Lei Municipal nº 657 de 2021 institui o Programa "Esse Terreno é Meu", 

estabelecendo normas e procedimentos sobre a Regularização Fundiária Urbana - 

Reurb, no âmbito do Município de Caxias do Sul, na zona urbana e rural, de acordo 

com a Lei Federal nº 13.465/2017, e dá outras providências.” (CAXIAS DO SUL, 

2021).  

Coforme previsto por esta Lei, em 2022, foi divulgado o mapa que demonstra a 

existência de 405 núcleos habitacionais irregulares no município de Caxias do Sul 

(Mapa a seguir). Dentre eles há: 

▪ 90 áreas de interesse específico (em vermelho), as quais correspondem a 

espaços particulares ocupados irregularmente, com processos em andamento, 

que estão a cargo dos requerentes e de seus responsáveis técnicos; 

▪ 116 núcleos de interesse social (em amarelo), os quais correspondem a áreas 

públicas ocupadas de forma irregular, com processos em andamento que estão 

a cargo de execução pelo Município; e 

▪ 199 parcelamentos reconhecidos (em azul), os quais correspondem a áreas 

particulares ocupadas que não possuem processos de regularização fundiária, 

apenas de cunho fiscalizatório. 

Analisando o mapa, é possível observar que na região central existem apenas 

algumas áreas em amarelo e que as ocupações concentram-se em sua maioria nos 

bairros periféricos. Nas porções norte e nordeste nota-se a existência de ocupações 

de maior extensão territorial se comparadas às da região sul.  
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Este capítulo apresenta a estrutura organizacional do município de Caxias do Sul, a 

fim de destacar a capacidade administrativa do poder público no desempenho das 

funções relacionadas à mobilidade urbana, especificamente para implementação e 

monitoramento do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do 

Sul (Planmob). Em seguida, demonstra-se o arcabouço legal que permeia a 

implementação do Planmob. 

 

 

O gerenciamento de governo da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul é englobado 

pelo Prefeito, Vice-Prefeita, escritório de dados e cinco dimensões distintas nas quais 

estão divididas as secretarias, sendo a dimensão de governança, social, econômica, 

meio ambiente e planejamento urbano e de infraestrutura e serviços públicos (Figura 

abaixo). 

 

Consonante a isso, a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Caxias do 

Sul é formada pelos Órgãos de Assessoramento, Administrativos e Distritais. Os 

órgãos de assessoramento estão ligados diretamente ao Poder Executivo Municipal, 

formado pelo Prefeito e Vice-Prefeita. Os órgãos administrativos são compostos pelas 
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secretarias municipais, que se dividem nas diferentes áreas de planejamento e 

gestão. Por fim, existem as Organizações Distritais, vinculadas atualmente à 

secretaria de obras e serviços públicos (SMOSP), responsáveis pela administração 

dos sete Distritos do município. No organograma abaixo é demonstrada a Estrutura 

Organizacional e de Gestão do município de Caxias do Sul. 
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Para a implementação e acompanhamento do Planmob de Caxias do Sul, é 

importante a centralização da administração e gestão referentes às temáticas de 

mobilidade. Atualmente, a Secretaria Municipal do Trânsito, Transportes e Mobilidade 
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(SMTTM) é o órgão responsável por essa temática e gerencia os planos e projetos 

existentes, inclusive o próprio Planmob. A estrutura organizacional da SMTTM é 

descrita no organograma da Figura 11, que segue o Decreto nº 20.846, de 25 de 

março de 2020. No entanto, vale destacar que, segundo informações da secretaria, 

este organograma carece de atualizações, visto que é diferente do praticado. 

 

Existem também os Conselhos Municipais que, segundo a Lei Orgânica do município 

de Caxias do Sul, são órgãos de cooperação governamental que têm por finalidade 

auxiliar a administração na orientação, planejamento, fiscalização e julgamento de 

matéria de sua competência. Em Caxias do Sul existem cerca de 29 Conselhos 

Municipais, todos instituídos por lei. Entre os Conselhos que se relacionam com a 

temática da mobilidade urbana estão (Quadro 3): 

Conselho  Lei Criadora 

Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial 
(CONSEPLAN) 

Lei N° 7.030, de 23 de 
novembro de 2009. 
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Conselho  Lei Criadora 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD) Lei N° 7.678, de 21 de 
outubro de 2013. 

Conselho Municipal de Mobilidade (CMM) Lei N° 8.588, de 21 de 
dezembro de 2020. 

Em relação a Estrutura Financeira, segundo a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 

os instrumentos e mecanismos utilizados de financiamento da infraestrutura de 

mobilidade urbana são obtidos por meio de recursos próprios, emendas 

parlamentares, fundos específicos, financiamentos, entre outras formas. Tais 

investimentos nessa área são realizados por diversas secretarias, não somente pela 

SMTTM. 

 

 

A fim de entender a estrutura de gestão da SMTTM e suas particularidades, foi 

aplicado um questionário com os diversos setores da secretaria. Foram  respondidas 

50 perguntas divididas entre os assuntos: Organograma Interno (2), Recursos 

Humanos (25) e Físicos (11), Comunicação Institucional (4) e Integração de Serviços 

(8).  

Ao todo, foram 16 setores respondentes, tendo ao menos um representante de cada 

diretoria, sendo elas: Diretoria de Infrações de Trânsito, Diretoria de Projetos, Diretoria 

de Trânsito e Transportes, Diretoria do Aeroporto Municipal, Diretoria Administrativa e 

Financeira, além do Diretor Geral. O formulário completo está disponível no Anexo I. 

 

 

De acordo com o Setor de Recursos Humanos das Secretaria Municipal de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade (SMTTM), há um total de 163 funcionários lotados na 

secretaria, sendo 149 concursados, 7 comissionados e 7 estagiários. Com as 

respostas do formulário institucional, foram calculados apenas 151 funcionários, pois 

nem todos os setores responderam o formulário. Com os setores respondentes, foi 

possível observar a predominância de servidores concursados, como é apresentado 

no Gráfico 9. 
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Do total de funcionários, 7 profissionais são engenheiros civis e apenas 1 é arquiteto. 

Com estes dados, a Seção de Estudos e Projetos, da Diretoria de Projetos,  apontou 

a necessidade de contratação de ao menos mais um técnico para suprir a demanda 

de serviço. O apontamento de carência de funcionários não é visto apenas neste setor, 

10 dos 16 setores respondentes apresentam a necessidade de mais servidores, como 

é observado pelo setor de Recursos Humanos da secretaria: 

“Pelo tamanho da cidade x população e pela especificidade dos 
serviços prestados o número de servidores atualmente é insuficiente, 
provavelmente nos questionários específicos de alguns setores da 
Secretaria será apontada tal defasagem.” 

Além disso, o setor de Gerência de Sinalização pontua sobre a liberação de mais 

nomeações de servidores. No Gráfico 10 é representado a quantidade de funcionários 

e se esse número é suficiente para atender a demanda do setor. Além disso, metade 

dos 16 setores afirmaram que há servidores que realizam horas extras. 
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Em relação aos recursos físicos da secretaria, dos respondentes, apenas a Seção de 

Almoxarifado, Serviços e Manutenção compartilha a sua sala com outro setor. Já em 

relação a iluminação, ambiente arejado e conforto térmico, mais da metade respondeu 

que são tópicos atendidos nas suas salas. Sobre a infraestrutura dos setores, foi 

apontado a presença de problemas como infiltração, persianas danificadas, forros e 

piso descolando. Já em relação a um local adequado para o atendimento ao público, 

oito dos dezesseis setores possuem espaço adequado para esta atividade. 

As salas em sua maioria acomodam todos os servidores do setor, exceto a Seção de 

Semáforos e o Setor de Almoxarifado, Serviço e Manutenção, este último citado 

também aparece junto a Gerência de Sinalização Viária, que são os setores que o 

número de computadores é insuficiente para o número de servidores. Para resolver o 

problema da falta de computadores, é realizado o revezamento para o uso. Referente 

aos programas disponíveis nos computadores, na maior parte das respostas são 

apontados como adequados para a realização das atividades. O acesso à internet 

também foi questionado, e metade das respostas alegam que ela não compromete as 

atividades no setor. 

Conforme a respostas é possível identificar que existe servidores que desempenham 

suas atividades na rua, porém, não é ofertada nenhuma infraestrutura de apoio, com 

isso, caso necessário, devem retornar à Secretaria. Além disso, é possível observar 

que a Diretoria Geral, a Equipe da divisão de Acessibilidade e a Equipe de Protocolo 

Expediente são setores que realizam atividades na rua, porém não possuem carro 

disponível. Contudo, de todos os setores que não possuem veículo, apenas o setor 

de Gerência de Cadastro, Acessibilidade e Estacionamento Rotativo é o único que 

não possui a alternativa de motoristas de veículos na secretaria. 

Sobre a utilização de recursos próprios para desenvolver as atividades, a maioria dos 

setores alega que usam celulares próprios e WhatsApp pessoal, além do setor de 

Gerência de Educação para Trânsito que utiliza notebook pessoal para desenvolver 

atividade de realidade virtual.    
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Espaço 
reservado 
para 
atendimento 
ao público? 

Nº de 
computadores 

é suficiente 
para os 

servidores? 

Acesso à 
internet 

compromete 
as 

atividades? 

 
 

Existem 
servidores que 
desempenham 
suas funções 

na rua? 

Existem 
veículos 

disponíveis 
para o 
setor? 

Os 
servidores 
utilizam os 

próprios 
recursos 

para 
desenvolver 

as 
atividades? 

Diretoria 
Administrativa 

e Financeira 
Não Sim Sim 

 
Não 

 
Não NA 

Diretoria de 
Infrações de 

Trânsito 
Sim Sim Não 

 
Não 

 
Não Não 

Seção de 
Estudos e 
Projetos 

Não Sim Não Sim Sim Sim 

Diretoria de 
Trânsito e 

Transportes 
Não Sim Não 

 
Sim Sim Não 

Diretoria do 
Aeroporto 
Municipal 

Sim Sim Não 
 

Não Sim Sim 

Diretoria Geral Sim Sim Sim 

 
Sim Não Sim 

Equipe da 
divisão de 

Acessibilidade 
Sim Sim Sim 

 
Sim Não Não 

Equipe 
Protocolo e 
Expediente 

Não Sim Não 

 
Sim Não Sim 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Sim Sim Sim 

 
 

Não Não Não 

Gerência de 
Educação para 

Trânsito 
Sim Sim Sim 

 
Sim Sim Sim 

Gerência de 
Fiscalização de 

Trânsito e 
Transportes/ 

Seção de 
Expediente e 

Distribuição de 
Trânsito e 

Transportes/ 

Sim Sim Não Sim Sim Não 
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Espaço 
reservado 
para 
atendimento 
ao público? 

Nº de 
computadores 

é suficiente 
para os 

servidores? 

Acesso à 
internet 

compromete 
as 

atividades? 

 
 

Existem 
servidores que 
desempenham 
suas funções 

na rua? 

Existem 
veículos 

disponíveis 
para o 
setor? 

Os 
servidores 
utilizam os 

próprios 
recursos 

para 
desenvolver 

as 
atividades? 

Fiscalização de 
Trânsito e 

Transportes/ 
Estatísticas 

Gerência de 
Pessoal 

NA Sim Sim 

 
 

NA Sim Sim 

Seção de 
Semáforos 

Não Sim Não Sim Sim Sim 

Gerência de 
Sinalização 

Viária 
Não Não Sim Sim Sim Sim 

Seção de 
Almoxarifado, 

serviços e 
manutenção 

Não Não Não 

 
Não Sim Sim 

Seção de 
Assessoria e 

Expediente do 
Gabinete 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

 

Referente a comunicação institucional, quando questionado se o setor respondente 

dependia de outro setor ou de outra secretaria pra cumprir as suas atribuições, apenas 

a Equipe da divisão de Acessibilidade respondeu que não. 

Dos setores que responderam sim, foi questionado se essa comunicação ocorre de 

maneira fluida e eficiente. No Gráfico 11 é possível visualizar que metade das 

respostas são positivas, porém, a outra metade dos setores que respondeu de forma 

negativa, quando questionado se há problemas na comunicação que atrasam o 
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trabalho das equipes, responderam que sim e apontaram alguns problemas, como 

informações incorretas ou atrasadas, demora em elaborar pareceres e liberar 

recursos, além dos setores possuírem demandas e prioridades diferentes. 

 

 

 

Na Tabela 12 é apresentada algumas das perguntas e respostas presentes no 

formulário institucional. Com ela é possível visualizar que quando questionados se a 

tramitação de solicitações se comunica bem entre si, mais da metade afirmou que sim. 

Sobre o rastreamento de solicitações para um mesmo local realizados em diversas 

secretárias não é possível realizar a combinação desses pedidos.  

Em relação ao monitoramento dos locais onde ocorre ou ocorrerá serviços do setor 

ou da secretaria, apenas a Seção de Estudos e Projetos respondeu que é possível. 

Referente aos materiais, mais da metade dos setores afirma não existir um sistema 

de controle de materiais utilizados por local, já com as respostas positivas é possível 

concluir que as que possuem algum controle não é de forma padronizada entre estes 

setores.  

A Seção de Almoxarifado, Serviços e manutenção pontua sobre o controle de 

materiais: 
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“Em relação especifica do nosso almoxarifado na SMTTM, possui uma 
dificuldade no controle de saída de materiais por possuir sub-
almoxarifados no local em setores diferentes, fato que dificulta e 
eventualmente facilita erros de processo.” 

E sobre controle e fluxo de compras a Seção também comentou: 

“No meu ponto de vista, em relação aos nossos setores de atuação 
(Almoxarifado, Serviços e Manutenção Predial) Falta um Sistema 
adequado de Controle e Fluxo do processo de compras central) Pois 
quando o gestor solicita aquisição de um determinado material 
naturalmente ele deve ter acesso ao andamento dessa solicitação de 
forma simples e eficaz, evitando assim atrasos no planejamento de 
serviços).” 

Em relação a priorização dos serviços, a maioria dos setores não realiza esse controle, 

os que realizam tal controle fazem de forma individual em cada setor, mas de maneira 

geral dividem por prazo ou gravidade. A Seção de Semáforos sugere nas observações 

um sistema para o controle das instalações semafóricas: 

“Desenvolver um sistema para ordenamento e consultas das 
instalações semafóricas. Por exemplo para que se faça a instalação de 
um novo semáforo este deve ser autorizado pelo setor técnico e vir 
acompanhado de croqui e todas as informações necessárias (tempo 
para cada via, defasagens, etc.), isto tudo via sistema, após a 
execução pelo setor de semáforo este informa o sistema (data, 
quantidade de semáforos, etc.), bem como qualquer alteração venha 
por autorização deste sistema via departamento técnico (tempos, 
defasagens, alteração de fluxo), pois assim fica registrado para futuras 
consultas de quando foi instalado e suas alterações com o passar dos 
anos.” 

Referente as informações sobre planos e projetos, não há  integração entre as 

secretarias e os setores do município de Caxias do Sul.  

 

A tramitação de 
solicitações 
(Processos 

administrativos, 
Alô Caxias, 
solicitações 

internas, etc.) 
se comunicam 
bem entre si? 

É possível 
rastrear 

solicitações 
diversas 

feitas que 
existam 
para um 
mesmo 
local?  

É possível saber 
quais os locais 
onde foram, 

estão sendo ou 
serão 

executados 
serviços do 

setor/secretaria?  

Existe sistema 
de controle 

de serviços e 
materiais 

utilizados por 
local (rua, 

bairro, 
região)? 

Existe sistema 
de priorização 
de serviços a 

serem 
realizados?  

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 
Não NA Não Não Sim 

Diretoria de Infrações 
de Trânsito 

Sim Não NA NA NA 

Seção de Estudos e 
Projetos 

Não Não Sim Não Não 
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A tramitação de 
solicitações 
(Processos 

administrativos, 
Alô Caxias, 
solicitações 

internas, etc.) 
se comunicam 
bem entre si? 

É possível 
rastrear 

solicitações 
diversas 

feitas que 
existam 
para um 
mesmo 
local?  

É possível saber 
quais os locais 
onde foram, 

estão sendo ou 
serão 

executados 
serviços do 

setor/secretaria?  

Existe sistema 
de controle 

de serviços e 
materiais 

utilizados por 
local (rua, 

bairro, 
região)? 

Existe sistema 
de priorização 
de serviços a 

serem 
realizados?  

Diretoria de Trânsito e 
Transportes 

Sim Não Não Sim Sim 

Diretoria do Aeroporto 
Municipal 

Não Não Não Não Não 

Diretoria Geral Não Não NA Não NA 

Equipe da divisão de 
Acessibilidade 

Sim Não Não Não Não 

Equipe Protocolo e 
Expediente 

Não Sim NA Não Não 

Gerência de Cadastro, 
Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Sim Sim Não Não Não 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Sim Não Não Não Não 

Gerência de 
Fiscalização de Trânsito 

e Transportes/ Seção 
de Expediente e 

Distribuição de Trânsito 
e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito 
e Transportes/ 

Estatísticas 

Sim Sim Não Sim Não 

Gerência de Pessoal Sim NA NA NA NA 

Seção de Semáforos Não Não Não Não Não 

Gerência de Sinalização 
Viária 

Sim Sim   Sim Sim 

Seção de Almoxarifado, 
serviços e manutenção 

Sim NA NA Sim Não 

Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Não Não Não Sim Sim 

 

 

Referente ao arcabouço legal e aos assuntos que permeiam a implementação do 

Planmob, foram encontradas leis nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal. Dentre 
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elas, destacam-se a Constituição Federal, Leis Ordinárias, Decreto e Projetos de Lei. 

A compilação dessas leis encontra-se no Quadro 4. 

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 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 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 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

mortos no trânsito por grupos de 
veículos. 

Decreto 9.762/2019 

Regulamenta os art. 51 e art. 52 da 
Lei nº13.416, de 6 de julho de 
2015, para dispor sobre as 
diretrizes para a transformação e a 
modificação de veículos 
automotores a fim de comporem 
frotas de táxi e de locadoras de 
veículos acessíveis a pessoas com 
deficiência. 

Resolução  875/2021 

Dispõe sobre as formas de 
aplicação da receita arrecadada 
com a cobrança das multas de 
trânsito, conforme previsto no caput 
do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 

Estadual 

Lei Complementar 10.335/ 1994 
Institui a Aglomeração Urbana do 
Nordeste e dispões sobre a gestão 
regional e o órgão de apoio técnico. 

Decreto 55.770/ 2021 
Dispõe sobre a estrutura básica da 
Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão  

Decreto 39.679/ 1999 

Determina procedimento relativo à 
criação, ampliação, reforma ou 
remodelação de espaços públicos 
urbanos e rurais, com viés de 
acessibilidade 

Lei Ordinária 15.807/ 2022 
Institui Incentivos ao 
Desenvolvimento do Cicloturismo 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

Lei Ordinária 15.544/ 2020 

Institui a Rota Turística da Região 
Metropolitana da Serra Gaúcha no 
âmbito do Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências. 

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. 

Lei Ordinária 14.733/ 2015 

Dispõe sobre a estrutura 
administrativa e diretrizes do Poder 
Executivo do Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

Lei Ordinária  15.321/ 2019 

Cria o Plano de Permissão para 
Realização de Obras Viárias por 
Empresas Privadas no Estado do 
Rio Grande do Sul - PROVEP/RS - 
e dá outras providências. 

Lei Ordinária 14.834/ 2016 

Institui o Plano Diretor do Sistema 
Estadual de Transporte Público 
Intermunicipal de Passageiros de 
Longo Curso 

Lei Ordinária 14.960/ 2016 

Institui a Política Estadual de 
Mobilidade Urbana Sustentável no 
âmbito do Rio Grande do Sul e dá 
outras providências 

Lei Ordinária 10.116/ 1994 

Institui a lei de Desenvolvimento 
Urbano, que dispõe sobre os 
critérios a requisitos mínimos para 
a definição e delimitação de áreas 
urbanas e de expansão urbana 
sobre as diretrizes e normas gerais 
de parcelamento do solo para fins 
urbanos, sobre a elaboração de 
planos e de diretrizes gerais de 
ocupação do território pelos 
municípios e da outras 
providencias  

Lei Ordinária 14.733/ 2015 

Dispõe sobre a estrutura 
administrativa e diretrizes do Poder 
Executivo do Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências 

Lei Orgânica  — 

Construção de uma sociedade 
soberana, livre, igualitária e 
democrática, fundada nos 
princípios de justiça e do pleno 
exercício de cidadania ética, moral 
e o trabalho. 

Lei Complementar 14.293/ 2013 
Cria a Região Metropolitana da 
Serra Gaúcha. 

Lei Ordinária 15.913/2022 

Institui o Plano Estadual de 
Redução de Mortes e Acidentes no 
Trânsito no Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências. 

Municipal 

Lei Orgânica  — 

Construção de uma sociedade 
soberana, livre, igualitária e 
democrática, fundada nos 
princípios de justiça e do pleno 
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 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

sistema de transporte coletivo. 

Lei Ordinária 7.910/2014 

Dispõe sobre as normas para 
exploração e execução do serviço 
público de transporte individual de 
passageiros em veículos de aluguel 
- táxi, e dá outras providências. 

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 
Dispõe e regulamenta o Serviço 
Público de Transporte Escolar. 

Lei Orgânica  7.061/ 2009 

Dispõe sobre o serviço de 
transporte de passageiros do 
município de Caxias do Sul, sob 
regime de fretamento. 

Lei 8.583/ 2020 

Altera, acresce e revoga 
dispositivos da Lei nº 7.061, de 9 
de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre o serviço de transporte de 
passageiros do Município de 
Caxias do Sul, sob regime de 
fretamento. 

Lei  8.863/2022 

Altera, acresce e revoga 
dispositivos da Lei nº 7.061, de 9 
de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre o serviço de transporte de 
passageiros do 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. (Apesar de vigente a lei 
está em desuso). 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

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. 

Lei Complementar 441/2013 
Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável de 
Fazenda Souza. 

Lei Complementar 498/2015 
Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável de 
Vila Cristina. 

Decreto 19.919/ 2018 
Regulamenta a instalação e o uso 
de extensão temporária de passeio 
público, denominada Parklet. 

Lei Complementar 589/ 2019 
Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI). 

Lei Complementar 657/ 2021 

Institui o Programa “Esse Terreno é 
Meu”, estabelecendo normas e 
procedimentos sobre a 
Regularização Fundiária Urbana – 
Reurb, no âmbito do Município de 
Caxias do Sul, na zona urbana e 
rural, de acordo com a Lei Federal 
n.º13.465/ 2017, e dá outras 
providências. 

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 

Dispõe 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. 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

Lei Ordinária 8.563/2020 
Institui a Reserva Natural Parque 
dos Pinhais no Município de Caxias 
do Sul, e dá outras providências. 

Lei Ordinária 8.583/ 2020 

Altera, acresce e revoga 
dispositivos da Lei nº 7.061, de 9 
de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre o serviço de transporte de 
passageiros do Município de 
Caxias do Sul, sob regime de 
fretamento. 

Lei Ordinária 4.153/ 1994 

Estabelece normas para aplicação 
do artigo 165 da Lei Orgânica do 
Município de Caxias do Sul, que 
trata do transporte coletivo urbano 
noturno “corujão”. 

Lei Ordinária 4.371/ 1995 

Estabelece a exoneração do 
pagamento de tarifa na falta de 
troco, nos serviços de transporte 
coletivo urbano de Caxias do Sul, e 
dá outras providências. 

Lei Ordinária 5.294/ 1999 
Proíbe a instalação de catraca 
eletrônica no transporte coletivo 
urbano do Município. 

Lei Ordinária 5.671/ 2001 

Autoriza os veículos do serviço 
público de transporte coletivo 
urbano de passageiros de Caxias 
do Sul a pararem fora dos pontos 
pré-determinados. 

Lei Ordinária 7.082/ 2009 
Institui as diretrizes da Política 
Municipal de Gestão do Transporte 
Coletivo e Seletivo. 

Lei Ordinária 8.591/ 2020 
Institui a Política Municipal da 
Juventude, e dá outras 
providências. 

Lei Ordinária 8.603/ 2021 

Dispõe sobre a possibilidade de 
isenção do pagamento da tarifa do 
transporte coletivo urbano (passe 
livre) no Município de Caxias do 
Sul e dá outras providências. 

Lei Ordinária 8.785/ 2022 

Autoriza a concessão de subsídio 
tarifário ao Transporte Coletivo 
Público Urbano no Município de 
Caxias do Sul. 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

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 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. 

Decreto 20.930/ 2020 

Dispõe sobre a aplicação da Lei 
Municipal nº 8.259, de 16 de 
fevereiro de 2018, que deu nova 
redação ao Art. 25º da Lei nº 7.047, 
de 04 de dezembro de 2009, que 
dispõe e regulamenta o serviço 
público de transporte escolar no 
Município de Caxias do Sul, e dá 
outras providências. 

Lei  8.259/2018 

Altera dispositivos da Lei nº 7.047, 
de 04 de dezembro de 2009, que 
dispõe e regulamenta o serviço 
público de transporte escolar no 
Município de Caxias do Sul, e dá 
outras providências. 

 Lei  8.862/2022 

Altera dispositivos da Lei nº 7.047, 
de 04 de dezembro de 2009, que 
dispõe e regulamenta o serviço 
público de transporte escolar no 
Município de Caxias do Sul, e dá 
outras providências. 

 Decreto 21.920/ 2022 
Dispõe sobre as Normas de 
Arborização Urbana no âmbito do 
Município de Caxias do Sul. 

 Decreto 22.285/ 2022 

Cria, no âmbito do Município de 
Caxias do Sul, o Comitê 
Intersetorial do Projeto Vida no 
Trânsito e dá outras providências. 
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Esfera Instrumento Jurídico Referência Assunto 

 Decreto 21.327/ 2020 

Regulamenta o artigo 5º, inciso 
XXIII, da Lei nº 7.082, de 17 de 
dezembro de 2009, que institui as 
diretrizes da Política Municipal de 
Gestão do Transporte Coletivo e 
Seletivo e revoga o Decreto nº 
19.045, de 17 de agosto de 2017. 

 Decreto 21.328/ 2020 

Regulamenta os artigo 5º, inciso 
XXII, e 6º, incisos XI e XII, d Lei nº 
7.082, de 17 de dezembro de 2009, 
que institui as diretrizes de Política 
Municipal de Gestão do Transporte 
Coletivo e Seletivo e revoga o 
decreto nº 15.777, de 10 de maio 
de 2012. 

 Decreto 21.810/ 2021 

Cria Comissão Especial para 
avaliação do contrato de 
Concessão nº 2021/540, que 
outorga a concessão destinada à 
prestação do serviço de transporte 
coletivo público urbano de 
passageiros no Município de 
Caxias do Sul. 

 Decreto 21.976/ 2022 

Regulamenta a Lei nº 8.785, de 18 
de março de 2022, que autoriza a 
concessão de subsídio tarifário ao 
Transporte Coletivo Público Urbano 
no Município de Caxias do Sul. 

 Decreto 21.980/ 2022 
Autoriza a implementação da 
“Tarifa Verde” para o Transporte 
Coletivo Urbano no Município. 

 Decreto 21.200/ 2020 
Estabelece o Plano Diretor de 
Arborização Urbana (PDAU) do 
Município de Caxias do Sul. 

 Decreto 22.145/ 2022 

Reajusta tarifa para o serviço 
público de transporte individual de 
passageiros em veículo de aluguel 
-Táxi. 

 Decreto 21.376/ 2021 

Regulamenta o art. 50 da Lei 
nº7.910, de 12 de dezembro de 
2014, que dispõe sobre as normas 
para exploração e execução do 
serviço público de transporte 
individual de passageiros em 
veículos de aluguel – táxi, e dá 
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outras providências. 

 Decreto 21.734/ 2021 

Regulamenta o art. 32 da Lei 
7.910, de 12 de dezembro de 2014, 
que dispõe sobre as normas para 
exploração e execução do serviço 
público de transporte individual de 
passageiros em veículos de aluguel 
– táxi, e dá outras providências. 

 Lei Ordinária  8.736/2021 
Aprova as Políticas Públicas e o 
Plano Municipal do Turismo e dá 
outras providências. 

 Lei  5.534/2000 
Institui o Fundo Municipal de 
Transportes (FUNTRAN) e dá 
outras providências. 

 Lei Ordinária  8.842/2022 

Altera e acresce dispositivos na Lei 
nº 5.534, de 20 de outubro de 2000, 
que institui o Fundo Municipal de 
Transportes (FUNTRAN) e dá 
outras providências. 

 Decreto  22.379/2023 

Dispõe sobre as Normas de 
Arborização Urbana no âmbito do 
município de Caxias do Sul e revoga 
o Decreto nº 21.920, de 04 de 
fevereiro de 2022. 

 Decreto  20.846/2020 

Aprova o Regimento Interno da 
Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade, nos 
termos da Lei Complementar nº 
321, de 22 de dezembro de 2008, e 
revoga o Decreto nº 20.421, de 9 de 
setembro de 2019. 
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Este capítulo apresenta a estrutura viária do município, sua caracterização, 

considerando acessos e intersecções, condições geométricas e físicas, além de 

outros aspectos. De maneira complementar, também foram objetos de análise desse 

item, os polos geradores de viagem, a infraestrutura pública e os estacionamentos no 

município. 

 

 

Segundo consta no Capítulo V da Lei Municipal Complementar nº 589/2019, a 

Estrutura Viária é o conjunto de vias públicas de circulação e ligação entre as áreas 

urbanas e rurais do município e intermunicipais, compreendidos a pista para veículos 

e o passeio para pedestres, bem como outras estruturas para demais modos. 

A estrutura viária do Município é classificada por meio da hierarquização das vias por 

critérios funcionais e de adequação à mobilidade da população, de forma a orientar o 

crescimento e adensamento da ocupação, aliado ao uso do solo. Abaixo são 

elencadas as estruturas viárias de Caxias do Sul: 

Estradas Regionais: vias de importância regional enquanto eixos conectores 

intermunicipais, cujas características permitem grande capacidade de escoamento e 

podem servir como alternativa para os deslocamentos entre distritos. São compostas 

pelas estradas federais, estaduais e municipais. 

Estradas Municipais: vias cuja principal função é interligar a sede urbana às sedes 

distritais e às comunidades rurais.  

Anéis Viários: vias perimetrais que circundam a sede urbana, conectada às vias 

arteriais, subdividido em: 

▪ Primeiro anel viário: corresponde à região central da cidade, composto por vias 

que seguem o sistema binário de tráfego.  

o Em sentido anti-horário: Rua Vinte de Setembro, Rua Feijó Júnior, Av. Rio 

Branco, Rua Olavo Bilac, Rua Antônio Prado, Rua Dr. Montaury, Rua Dom 

José Baréa e Rua Treze de Maio; 
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o Em sentido horário: Rua Ernesto Alves, Rua Vereador Mario Pezzi, Rua 

Plácido de Castro, Rua Treze de Maio, Rua Tronca, Rua Visconde de 

Taunay, Rua Feijó Júnior, Rua Augusto Pestana e Rua Coronel Flores. 

▪ Segundo Anel Viário: composto por vias expressas com alta capacidade de 

tráfego, compostas muitas vezes por barreiras físicas entre os sentidos de 

trânsito, cujas principais funções são conectar vias arteriais e permitir a 

circulação direta entre regiões não centrais. É composto pelas avenidas Ruben 

Bento Alves, Bruno Segalla, a rodovia BR-116 e a rua Ludovico Cavinato. 

▪ Terceiro Anel Viário: compreende as vias de trânsito rodoviário cujas principais 

funções são a descentralização e distribuição do tráfego e o atendimento ao 

trânsito de passagem e intermunicipal, composto pelas rodovias RSC-453 e 

ERS-122, ao norte, e a diretriz prevista. 

Vias Arteriais: conjunto de vias com média ou alta capacidade de tráfego, próprias 

para o transporte coletivo ou de cargas, com conexões das vias coletoras aos anéis 

viários, que visam a qualificação da mobilidade na escala urbana. Apresenta, 

geralmente, intersecções em nível e semaforizadas. 

Vias Coletoras: vias com média capacidade de tráfego que conectam as vias locais 

e intermediárias às vias arteriais e anéis viários. Possui boa acessibilidade e é 

adequada para o transporte coletivo ou de cargas leves. 

Vias Intermediárias: vias com baixa e média capacidade de tráfego com boa 

acessibilidade, que interligam as vias locais às vias coletoras e arteriais.  

Vias Locais: conjunto de vias com baixa capacidade de tráfego cuja função é o 

acesso estritamente local, com alta acessibilidade. Presente principalmente em áreas 

residenciais, com intersecções não semaforizadas. 

Vias para Pedestres: vias de circulação exclusiva para pedestres. 

A Estrutura Viária é apresentada para as áreas urbana e rural, conforme mostra os 

Mapas a seguir:
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O Capítulo IV da Lei Complementar nº 441, que institui o PDDS de Fazenda Souza, 

determina que a política de estrutura viária e mobilidade é definida pela Lei do Plano 

Diretor vigente naquele ano.  

Ressalta-se que o PDDS de Fazenda Souza contempla diretrizes viárias, 

hierarquização das vias, abertura e prolongamento de ruas, assim como novos 

aparelhos viários, elencados no Mapa 12. A estrutura viária é composta por corredores 

de tráfego, como a Estrada Municipal Patrício Pasquali e a Estrada Municipal Geraldo 

D’Agostini, vias coletoras de largura variável, e uma diretriz viária para um anel central. 

A lei define também, que a diretriz viária que corresponde à ligação da sede urbana 

do município com o Novo Aeroporto, no Distrito Vila Oliva, deve apresentar o modo 

ferroviário. 
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A Lei Complementar nº 498, de 04 de dezembro de 2015, determina as diretrizes 

viárias, hierarquização viária, assim como propostas de abertura e prolongamento de 

vias, conforme mostra o Mapa 13. A sede do Distrito se consolida no entono da 

Rodovia federal (BR-116) e estadual (RS-452). Destaca-se também a Estrada 

Municipal Principal do Imigrante e Estrada Municipal do Pinhal, e a algumas vias 

locais.  

Para que os deslocamentos locais não dependam das Rodovias, a lei define como 

principal diretriz viária o resgate histórico da antiga Estrada Rio Branco, contando com 

a melhoria das suas condições de tráfego e sinalização, bem como uma proposta de 

reconstrução de ponte para ligação entre trechos. 

Na BR-116, em seu trecho urbano, a lei propõe a requalificação das calçadas para 

pedestres, contando com iluminação adequada e tratamento paisagístico. Próximo às 

áreas mais ocupadas é proposto uma passarela para pedestres e redutores de 

velocidade para os veículos motorizados.
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O presente capítulo se dedica a apresentar os dados referentes às características 

viárias do município de Caxias do Sul, em relação aos aspectos de circulação, como 

os principais acessos, intersecções e áreas de restrição; aspectos morfológicos e 

pavimentação; bem como os aspectos legais. 

 

 

Existem quatro principais rodovias que passam pelo território de Caxias do Sul, uma 

federal e outras três estaduais, por onde ocorrem os principais acessos ao município. 

Os acessos se dão: pela RS-122, vindo de Flores da Cunha ao norte, e Farroupilha a 

oeste; pela BR-116 a partir de Nova Petrópolis ao sul, e de São Marcos, ao norte; pela 

RS-452, a partir do distrito de Vila Cristina e Município de Vale Real; e pela RSC-453 

a partir de São Francisco de Paula, a leste e de Farroupilha a oeste. A Figura 12 ilustra 

as rodovias de acessos ao município conforme o banco de dados de malha viária 

obtido com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.  
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Nota-se algumas incoerências em relação à atual função e trajeto de cada uma no 

banco de dados, a exemplo da VRS-829. Não obstante, os trajetos e intersecções de 

maior importância no município relacionadas às rodovias são descritas na sequência 

com auxilio da ETM. 

 

BR-116 

A BR-116 é uma importante rodovia federal brasileira, visto que liga as principais 

capitais do país, e no caso de Caxias do Sul, é o eixo principal de conexão à Porto 

Alegre no sentido Sul, passando por Nova Petrópolis, Dois Irmãos, Novo Hamburgo e 

São Leopoldo. Ao norte, a BR-116 segue para São Marcos, Vacaria e Lages, em 

Santa Catarina. Em seu trecho em território caxiense, a rodovia é duplicada a partir 

da intersecção com a Av. Rio Branco (de Ana Rech) até a Av. Perimetral Bruno Segalla 

(Perimetral Sul). Entre a Av. Rubem Bento Alves (Perimetral Norte) e a Av. Perimetral 
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Bruno Segalla (Perimetral Sul), a rodovia integra o 2º Anel Viário, estabelecendo 

conexões entre as principais vias arteriais e coletoras e dando acesso ao 1º Anel 

Viário, que delimita a região central do município. 

 

 

RS-122 

A Rodovia Estadual 122 originalmente possuía dois segmentos: um no sentido oeste-

leste, a partir de Farroupilha até a Rua Cremona, no bairro Medianeira; e outro 

segmento no sentido norte-sul, a partir de Flores da Cunha, até a Rua Moreira Cesar. 

Ambos sendo, porém, descontinuados pela malha viária urbana. Posteriormente, a 

ERS-122 foi reestruturada com a implementação da Rota do Sol mediante o 

prolongamento da Rodovia RSC-453 desde Farroupilha até o litoral, com a abertura 

do Semi-Anel Perimetral Norte, entre o Viaduto Torto no bairro Desvio Rizzo até a 

Rodovia BR-116. Com isso, a rodovia ERS-122 ficou coincidente com a RSC-453 

desde o referido viaduto até a saída para Flores da Cunha, no acesso do Km 80 

(Figura 14). 



                                                                                                                                                                              

122
 

Portanto, a ERS-122 liga Caxias do Sul à Flores da Cunha, ao norte, assim como a 

Farroupilha, a oeste, com um trecho também coincidente com a RSC-453, desde o 

Viaduto Torto até Farroupilha, interligando Bom Princípio e São Sebastião do Caí, até 

a conexão com a Rodovia BR-116 no município de Portão, caracterizando a segunda 

rota mais importante até a Capital Porto Alegre. A rodovia possui um trecho que 

integra parte do 3º Anel Viário de Caxia. 

 

 

RS-452 

A Rodovia Estadual de ligação 452 conecta as cidades de Bom Princípio, Feliz, e Vale 

Real até o Distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, onde se encerra na BR-116. É, 

portanto um acesso ao sul do território caxiense, no limite com o município Vale Real, 

na intersecção com a Estrada da Uva e o Arroio do Ouro (Figura 15). A rodovia 

caracteriza uma ligação entre as duas principais rotas de Caxias do Sul até Porto 

Alegre: via BR-116 e via ERS-122. 
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RS-453 

A Rodovia Estadual de ligação RSC-453 conecta o município de Caxias do Sul com 

Farroupilha, a oeste, interligando também os municípios de Bento Gonçalves, 

Garibaldi, Lageado e Venâncio Aires, sendo, portanto, um eixo de ocupação (ligação) 

determinante para a Região Metropolitana da Serra Gaúcha. 

A rodovia compõe grande parte da Rota do Sol e integra parte do 3º Anel Viário de 

Caxias do Sul. No seu prolongamento a leste, a RSC-453 também conecta a cidade 

com o município de Lajeado Grande, passando por Tainhas e pela rodovia BR-101 no 

município de Terra de Areia, estendendo-se até a Estrada do Mar e o litoral. O trecho 

de ligação entre o viaduto Torto e o 2º Anel Viário, prolongando-se até a Rua Cremona, 

passou a denominar-se RSC453-Acesso a Caxias, o qual integrava antigo trecho da 

ERS-122. O acesso oeste, que conecta diretamente à Farroupilha é mostrado na 

Figura 16. 
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A partir das informações atribuídas na camada de malha viária denominada Trecho 

de Logradouro, fornecida pela PMCS (2022), foram extraídas informações quanto à 

morfologia viária, a fim de compreender suas características estruturais e 

geométricas.  

A extensão total da camada de malha viária em Caxias do Sul dentro dos perímetros 

urbanos é de  2.260,28 km, sendo que, apenas no 1º Distrito, o valor é de 2.166,82 

km. Os gráficos abaixo (Gráfico 12 e Gráfico 13) demonstram a extensão da malha 

viária e a sua densidade por bairro e distrito caxiense.   
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Em relação à pavimentação viária, segundo dados enviados pela SEPLAN, 75% das 

vias em área urbana são pavimentadas, 12% das vias em área rural e 54% das vias 

da malha rodoviária municipal.   

 

▪  Pavimentação Viária 

Tipo da Malha Viária 
Vias não 
pavimentadas 
(km) 

Vias 
pavimentadas 
(km) 

Total (km) 
Porcentagem 
de Vias 
Pavimentadas 

Malha Viária Urbana 443,19 1.362,66 1.805,85  75% 

Malha Viária Rural 1.427,84 202,12 1.629,96 12% 

Malha Rodoviária Municipal 1.564,78 1.871,03 3.435,81 54% 

A partir dos dados restritos à malha viária urbana, identifica-se que a maioria das ruas 

em Caxias do Sul são pavimentadas com paralelepípedos, representando 44,1% das 

vias entre todos as demais tipologias. Em seguida, 26,4% das vias são asfaltadas, 

18,1% são de material desconhecido e 10,9% das vias não possuem essa informação.  
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Outro aspecto importante da geometria das vias são as faixas de domínio, que 

compreendem o valor da largura da via constituídas pelas pistas de rolamento, 

canteiros, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança e calçadas. A partir 

desse dado, verifica-se que a caixa das vias, na maioria dos casos, está atrelada à 
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sua função dentro da estrutura viária. O Gráfico 15 abaixo demonstra que parte 

expressiva das vias do município se encontra dentro do intervalo de 12 até menor do 

que 14 metros de faixa de domínio, e o segundo intervalo que mais soma trechos 

viários é o entre 20 e menor que 22 metros. Esses trechos viários compõem as vias 

locais, que são maioria na estrutura viária e demandam estrutura simplificada por 

comportarem deslocamentos menores. 

 

Verificando-se os valores isoladamente, a partir do que mostra o Gráfico 16, nota-se 

que as faixas de domínio variam de forma significativa. As larguras da caixa de via 

mais frequentes são as de 12 e 20 metros, cada um aparecendo em 27% dos trechos 

analisados, seguida pelos valores de 15 e 18 metros, cada um representando 11% 
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dos trechos viários do município. As faixas de domínio maiores se restringem às 

rodovias e algumas vias arteriais do município, e por isso totalizam pouco menos de 

1% dos trechos da camada. 

 

 

A circulação viária é outro componente importante para a caracterização do sistema 

viário, principalmente referente às restrições existentes para determinados veículos. 

Em Caxias do Sul, o Decreto nº 11.699, de março de 2004, institui Áreas de Restrição 

de Circulação de Caminhões (ARC), acima de sete toneladas de Peso Bruto Total 
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(PBT), onde são definidos regramentos específicos quanto ao requerimento de 

autorização para circular, estabelecendo prazos específicos e recolhimento de taxas.  

O decreto define uma ARC na Zona Central, em vigor desde julho de 2001, 

determinando uma área de exclusão de caminhões com PBT acima de sete toneladas. 

É definido também que caminhões de coleta de lixo, do corpo de bombeiros, ônibus 

de transporte coletivo e veículos dotados de tanque de gás para atendimento 

hospitalar se eximem da autorização prévia de circulação.  

Segundo dados encaminhados pela PMCS (2022), a ARC na região central, 

delimitada pelo 1ºAnel Viário, passou a restringir a circulação de caminhões com PBT 

acima de 10t. A Figura 19 mostra as vias de restrição, em verde, as vias de 

aproximação da restrição, em amarelo – que apresentam sinalizações específicas 

para a indicação de proibição – e vias de desvio central, como alternativas aos 

veículos pesados. 
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No contexto urbano, existem empreendimentos que demandam atenção especial do 

Poder Público devido ao seu impacto no local onde ele está inserido. No âmbito da 

mobilidade, os empreendimentos de maior impacto são classificados como Pólos 

Geradores de Tráfego (PGT’s) ou de Viagens (PGV’s). Segundo o Manual de 

Procedimentos para o tratamento de Pólos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 

2001), os PGT’s são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem um 

significativo número de viagens, refletindo na circulação viária em seu entorno 

imediato, afetando a acessibilidade da região e podendo acarretar 

congestionamentos, deterioração das condições ambientais, além de potencialmente 

agravar as condições de segurança para veículos e pedestres. 

No município de Caxias do Sul, o Decreto nº 11.478, de 23 de setembro de 2003, no 

Art. 1º, define que o Pólo Gerador de Tráfego “é todo empreendimento público ou 

privado que, quando implantado, sobrecarrega a infra-estrutura básica, a rede viária 

e de transporte ou provoca danos ao meio ambiente natural ou construído.” O decreto 

trata da identificação e tratamento dos pólos geradores de tráfego, e define os critérios 

para a classificação dos empreendimentos, demonstrados na tabela abaixo: 

Atividade Área Computável Capacidade 

Habitação  150 unidades 

Serviços de Saúde 7.500 m²  

Serviços de Educação 2.500 m²  

Locais de reunião  

Serviços Públicos 

Atividades temporárias 

  

500 pessoas 

Atividades de Esporte 2.500 m²  

Outras atividades 5.000 m²  

No caso em que um projeto seja de uso misto, ou seja, contemple mais de uma das 

atividades listadas na tabela, deve ser realizado um somatório da razão entre as áreas 

de cada atividade e os limites respectivos, da razão entre o número de unidades 
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habitacionais e o limite de 150 e/ou da razão entre a capacidade pessoas do projeto 

e o limite de 500. A equação a seguir resume o processo: 

𝑅 = ∑
𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑎𝑡𝑖𝑣.

𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣.

𝑁

𝑎𝑡𝑖𝑣.=1

 

Em que N é o número de atividades diferentes do empreendimento, os Parâmetros de 

projeto de cada atividade são as áreas, as unidades habitacionais e/ou a capacidade 

de pessoas; e os Parâmetros limites são as áreas, as unidades habitacionais e/ou a 

capacidade de pessoas estabelecidas na tabela anterior pelo decreto nº 11.478/2003. 

Se o valor R alcançado for igual ou superior um, o projeto se classifica como um PGT. 

Os projetos implementados que, por sua natureza, se classificam diretamente como 

um PGT, são: os autódromos, hipódromos, estádios esportivos, terminais e estações 

do transporte coletivo, terminais ferroviários e aeroviários, vias de tráfego com duas 

ou mais faixas de rolamento, ferrovias subterrâneas ou de superfície. Todos os postos 

de abastecimento e garagens comerciais, independentemente de serem identificados 

como PGTs, devem ser submetidos a uma análise técnica quanto aos seus acessos, 

rebaixos de meio-fio e a delimitação entre a área particular e de passeio público. 

Além destes critérios, a lei institui que todos os projetos de edificação que preveja a 

necessidade de mais de 150 vagas de estacionamento ou, caso esteja em uma “Área 

Especial de Tráfego” – especificadas no mesmo decreto –, preveja a necessidade de 

mais de 80 vagas, classificam-se como PGTs.  

De acordo com o Art. 3º do decreto, a aprovação de qualquer projeto de 

empreendimento que se caracterizar como Pólo Gerador de Tráfego, segundo os 

critérios descritos, condiciona-se à anuência do órgão municipal de trânsito, conforme 

prevê o art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997), e à apresentação, 

junto com o projeto, de Estudo de Impacto de Trânsito (EIT) elaborado por profissional 

habilitado, de acordo com as exigências do Manual de Procedimentos para 

Tratamento de Pólos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001). 

De acordo com os dados encaminhados pela Secretaria Municipal de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade, é possível verificar a localização dos empreendimentos que 

disponibilizaram seus EITs para aprovação junto ao órgão. Os empreendimentos 

apresentados foram cadastrados a partir de 2011, e contam com aqueles que 
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obtiveram a aprovação sancionada, não obtiveram ou estão em processo de análise. 

Vale ressaltar que, da lista de EITs encaminhada pela PMCS, foi possível mapear 81 

pontos, já que os outros possuem informação incompleta.  

 

Em relação aos usos atrelados aos EIT’s aprovados, desde 2011, verifica-se que o 

uso predominante entre os PGTs é o industrial, seguido do uso residencial, o 

residencial/comercial, comercial e o uso educacional, como mostra o Gráfico 17. 
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O Gráfico 18 abaixo demonstra os EITs que foram aprovados, por bairro, a partir de 

2011. Identifica-se que São Pelegrino e o Centro compreendem a maioria dos pólos 

geradores de tráfego em Caxias do Sul, seguidos pelos bairros Forquetta, Desvio 

Rizzo e Sanvitto. 

 

Nos últimos 5 anos, 57 empreendimentos encaminharam os seus EIT’S (Quadro 6). 

Dentre os empreendimentos identificados, 9 são comerciais, 3 esportivos, 3 

educacionais, 19 industriais, 1 institucional, 19 residenciais e outros 3 são de uso misto 
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(residencial/comercial). Destaca-se que destes 57, 32 foram aprovados, 9 foram 

arquivados e 16 encontram-se em andamento. 

Empreendim
ento 

Característica 
Área 

Computá
vel (m²) 

Área 
Total 
(m²) 

Bairro Status 
Ano de 

finalizaç
ão 

Centro Médico 
– MEDVIE 

Hospitalar 16214,50 
37427,6

0 
Pio X Aprovado 2018 

FSG – Centro 
Universitário 

da Serra 
Gaúcha 

Educacional 3732,65 
18657,5

6 
Centro Aprovado 2018 

Quadras 
Esportivas 
Interlagos 

Atividades de 
Esporte 

3190,88 3482,83 Século XX Aprovado 2018 

Conde D’Eu 1 
e 2 

Residencial 21069,1 
10639,9

3 
São 

Virgilio 
Aprovado 2018 

UpDate 
Centro 

Residencial/Com
ercial 

3613,16 
10858,8

3 
Centro Aprovado 2018 

Havan/Stok 
Center 

Comercial 17483,79 
20376,6

5 
Cidade 
Nova 

Aprovado 2018 

Dual 
Residence 

Residencial 5084,2 
12445,0

6 
São 

Pelegrino 
Aprovado 2018 

Residencial 
Vale da 

Corticeira I e II 
Residencial 19972,89 

25265,9
5 

Nossa 
Senhora 

das 
Graças 

Aprovado 2018 

Porto dos 
Vinhedos 

Residencial 17996,8 
36593,9

8 
Panazzolo Aprovado 2018 

Panatlantica 
Ind. 

Industrial 
2.978,00 
(ampliaçã

o) 

31080,7
1 

N. Sra. 
Saúde 

Aprovado 2018 

Residencial 
Villa Toscana 

Residencial 10466,83 
11502,2

4 
Ana Rech Aprovado 2020 

Residencial 

Porto dos 

Alpes 
Residencial 11533,63 22669,6 

São 
Cristóvão 

Aprovado 2020 

Residencial 

Pettros Home 

Resort 
Residencial 15081,2 

39610,8
8 

Petrópolis Aprovado 2020 

Eccel – 
Alfredo 
Chaves 

Residencial 17496,7 
38230,8

3 
Exposição Aprovado 2020 

Res. Villaggio 
Speranza 

Residencial 13474,38 
21626,5

7 
Santo 

Antônio 
Aprovado 2020 

Residencial 
Cinque Terre 

Residencial 8603,68 
15748,3

7 
Cidade 
Nova 

Aprovado 2020 

Residencial 
Maestro Villa 

Lobos 
Residencial 12747,59 

18890,5
6 

Bela Vista Aprovado 2020 
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Empreendim
ento 

Característica 
Área 

Computá
vel (m²) 

Área 
Total 
(m²) 

Bairro Status 
Ano de 

finalizaç
ão 

Future Ind. 
Metalúrgica 

Industrial 6670,36 6670,36 Industrial Aprovado 2020 

Instituto 
Elisabetha 

Randon 
Institucional 3737,00 4011,30 

N. Sra. do 
Rosário 

Aprovado 2020 

Fisa Center 
Med 

Comercial e 
serviços 

10525,24 
24822,0

6 

Nossa 
Senhora 

de 
Lourdes 

Aprovado 2021 

Stok Center Comercial 17125,42 
17125,4

2 
Petrópolis Aprovado 2021 

Complexo da 
Bola 

Esporte     
Marechal 
Floriano 

Arquivado/abando
nado 

2021 

Res. Giardino 
Di Olga 

Residencial 9095,59 
11330,0

0 
N. Sra. do 
Rosário 

Aprovado 2021 

Andreazza 
São Cristóvão 

Comercial 6929,03 6929,03 
São 

Cristóvão 
Aprovado 2021 

Tondo S/A Industrial 70705,04 
70705,0

4 
Forqueta Aprovado 2021 

AJA Mat. 
Elétricos 

Industrial 16348,46 
16348,4

6 
Cidade 
Nova 

Aprovado 2021 

Apolo 
Supermercado

s 
Comercial 1374,76 1374,76 Centro Aprovado 2021 

Residencial 
Bellagio 

Residencial/Com
ercial 

7263,07 
15216,6

9 
Charquea

das 
Aprovado 2021 

Porto Di 
Veneza e 
Porto Di 
Verona 

Residencial    
Arquivado/abando

nado 
2022 

Colégio São 
João Batista 

Educacional     
Universitár

io 
Arquivado/abando

nado 
2022 

Tutto Ind. Industrial     Ana Rech 
Arquivado/abando

nado 
2022 

Complexo da 
Bola 

Esporte     
Marechal 
Floriano 

Arquivado/abando
nado 

2022 

Tecnofrio 
Equipamentos 

Frigoríficos 
Ltda 

Industrial 5389,73 5389,73 
Charquea

das 
Aprovado 2022 

Residencial 
Parque Jardim 

Residencial     
N. Sra. 
Saúde 

Arquivado/abando
nado 

2022 

Residencial 
Catarina 

Residencial     
Santa 

Catarina 
Arquivado/abando

nado 
2022 

Vitor Tonetta 
Onzi 

Industrial     Samuara 
Arquivado/abando

nado 
2022 

Residencial 
Porto Palermo 

Residencial     Panazzolo 
Arquivado/abando

nado 
2022 

Campus 8 – 
Cidade das 

Artes 
Educacional 7072,46 

20173,2
0 

Samuara Aprovado 2022 
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Empreendim
ento 

Característica 
Área 

Computá
vel (m²) 

Área 
Total 
(m²) 

Bairro Status 
Ano de 

finalizaç
ão 

(ampliação) 

AJA Comércio 
de Materiais 

Elétricos Ltda 
Industrial 10110,96 

10110,9
6 

Desvio 
Rizzo 

Aprovado 2022 

Interpump 
Hydaulics 

Industrial 5731,05 5731,05 Forqueta Aprovado 2022 

Canova Ltda Industrial 11029,18 
11029,1

8 
Petrópolis Aprovado 2023 

Residencial 
Vila Toscana 

II 
Residencial 11559,21 

133443,
00 

Ana Rech Em andamento - 

Pavilhões 
Industriais 
RSC 453 

Industrial 17760,00 
17760,0

0 
Ana Rech Em andamento - 

MA 
Acessórios 

Industrial/Esporte 11155,76 
12137,5

9 
Diamantin

o 
Em andamento - 

Metaflex Industrial       Em andamento - 

Fort 
Atacadista 

Comercial 23365,00 
23365,0

0 
Exposição Em andamento - 

Interlagos 
Norte – 
Ricardo 
Ramos 

Construtora 
Ltda 

Residencial 18154,91 
19788,7

3 
Interlagos Em andamento - 

Vantajão 
Atacado – O 

Vantajão 
Santa Fé 

Distribuidora 
de e produtos 
alimentícios 

Ltda. 

Comercial 9680,41 9680,41 
São 

Leopoldo 
Em andamento - 

Via Economia 
Atacadista – 
Passarela 

Center Ltda 

Comercial 5361,76 
10451,3

0 
Marechal 
Floriano 

Em andamento - 

Sulbras  -  A R 
Bressan Adm 
e Part Ltda 

Industrial 6254,34 6254,34 
Jardim 

Eldorado 
Em andamento - 

Leaf 18  - 
Eccel 

Incorporadora 

Residencial/Com
ercial 

5991,79 
18358,6

1 
Centro Em andamento - 

Master 
Sistemas 

Automotivos 
Ltda 

Industrial ??? ??? Interlagos Em andamento - 

V5S 
Participações 
Societárias 

Ltda 

Industrial 9930,13 9930,13 
São 

Virgílio 
Em andamento - 
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Empreendim
ento 

Característica 
Área 

Computá
vel (m²) 

Área 
Total 
(m²) 

Bairro Status 
Ano de 

finalizaç
ão 

Frutibel 
Fruticola Bof 

Ltda 
Industrial 

8869,97 
(ampliaçã

o) 

13720,8
5 

Ana Rech Em andamento - 

Comercial 
Cesa S A 

Industrial 12295,59 
12295,5

9 
Cidade 
Nova 

Em andamento - 

Mantoflex 
Industria de 
Plástico Ltda 

Industrial ??? ??? 
Monte 
Bérico 

Em andamento - 

Vista Nobre 
Residencial 

Residencial 24533,04 
52341,2

5 
Universitár

io 
Em andamento - 

 

 

Outro aspecto importante para averiguar as condições do sistema viário de Caxias do 

Sul é a sua relação com a infraestrutura pública, sendo ela referente ao acesso aos 

equipamentos públicos de educação, lazer e cultura, saúde e sociais, ou referente às 

condições de atendimento da iluminação pública urbana. 

A seguir serão mostrados em mapas a localização dos principais equipamentos 

públicos do município, quando houver essa informação. Para uma observação mais 

adequada, foram aplicados raios de abrangência de 500 metros em cada 

equipamento. Dessa forma, é possível identificar quais áreas são bem atendidas ou 

não, visto que o raio de abrangência dimensiona a distância máxima apropriada para 

a acessibilidade aos equipamentos, sendo equivalente a 10 minutos de caminhada, 

aproximadamente. 

Também serão descritos os dados relacionado à iluminação pública, serviços de 

pavimentação e limpeza urbana. 

 

 

O Mapa 14, faz um raio de abrangência de 500 m e mostra os principais tipos. Ao todo 

são apresentados 223 registros, entre eles 139 são de ensino municipal, 83 estaduais 

e 1 federal. Num âmbito geral, eles apresentam uma boa distribuição, considerando a 

mancha urbana apresentada, a regiões oeste em relação ao centro urbano seria a de 

menor densidade de equipamentos ofertados, mas sem apresentar grande vazios.
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O Mapa 15, abrange uma gama de 3 tipos de equipamentos bem distribuídos pela 

área urbana. São ao todo 478 locais, 22 do tipo cultura, 406 de lazer e esporte e 51 

de interesse cultural e turístico, contemplando um raio de abrangência de 500 m.
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O Mapa 16, apresenta-os com um raio de abrangência de 500 m. Em que 52 estão 

distribuídos entre UPA e UBS, 9 hospitais e 119 demais equipamentos públicos de 

saúde, somando um total de 180 localidades. A distribuição fica concentrada no centro 

e abrange o entorno da região com certo volume de vazios. 
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Dentre os dados georreferenciados relativos à assistência social enviados pela 

prefeitura, existiam as camadas de equipamentos FAS (Fundação de Assistência 

Social) e equipamentos de assistência ao idoso, entretanto, esses dados estavam 

dissonantes das informações disponibilizadas diretamente pela FAS.   

Segundo contribuições da FAS, no município existem as seguintes unidades e 

serviços que compõem o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), divididos entre 

rede própria e parceirizada: 

Rede própria: 

▪ 1 Sede Administrativa; 

▪ 6 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 

▪ 2 Centro de Referência de Assistência Social (CREAS); 

▪ 2 Serviços de Acolhimento Institucional (SAI); 

▪ 2 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Criança e 

Adolescente; 

▪ 1 Centro de Atendimento à população em situação de rua.  

Já na rede parceirizada, com colaborações entre a FAS e Organizações da Sociedade 

Civil (OSC), há: 

▪ 19 locais de serviços não estatais - SCFV para crianças e adolescentes entre 

06 a 15 anos; 

▪ 3 locais de SCFV para adultos entre 18 a 59 anos;  

▪ 3 locais de SCFV para idosos;  

▪ 10 locais de serviços não estatais para o Serviço de Proteção Social Especial 

PCD, também para pessoas idosas e suas famílias; 

▪ 16 locais de serviços não estatais SAI para crianças e adolescentes (englobam 

abrigos institucionais e casas lar);  
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▪ 5 locais de serviços não estatais SAI Adultos RI (Residências Inclusivas), 

incluindo SAI para pessoas em situação de rua e desabrigo mulheres em situação de 

violência; 

▪ 4 locais de serviços não estatais credenciados SAI Idosos (englobam 

Instituições de Longa Permanência para Idosos). 

 

 

Em Caxias do Sul, há 52 bens tombados pelo patrimônio histórico e cultural do 

município, além dos tombamentos estaduais, sendo a Estrada Férrea e o Antigo 

Hospital Carbone, localizados em diferentes pontos do município. Além dos bens 

tombados, existem outros 111 monumentos no município.  

Na área artística e cultural do município são realizadas oficinas de artesanato e há 

também programas permanentes de formação como o programa de hip hop Batalha 

na Comunidade, na feira do Livro.  

No que tange o tema, no site do município são listadas as seguintes atividades/locais: 

visitas com mediação; ações educativas e de formação; Acervo Municipal de Artes 

Plásticas (AMARP); Casa da Cultura a qual abriga o Tetro Municipal; Galeria Municipal 

de Arte; Biblioteca Pública Municipal; Centro da Cultura Ordovás; sala de Cinema 

Ulysses Geremia; Cia Municipal de Dança;  Escola Preparatória de Dança (EPD); 

Biblioteca Parque Largo da Estação; Bibliotecas Comunitárias; Museu Municipal de 

Caxias do Sul; Museu Ambiência Casa de Pedra; Monumento Nacional do Imigrante; 

Museu da Uva e do Vinho; Primo Slomp; Museu do Ex-Combatentes da Força 

Expedicionária Brasileira na II Guerra Mundial; Memorial Atelier Zambelli; Museu 

Municipal do Esporte; Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul; Coro 

Municipal e festival Caxias em Cena. 

De maneira complementar, destaca-se que a mobilidade e a acessibilidade em áreas 

urbanas tombadas é um desafio, visto que é necessário compatibilizar a sua garantia 

com a preservação dos bens. Segundo o IPHAN, as intervenções devem ser feitas de 

maneira que não descaracterizem o patrimônio buscando ter impacto positivo 

“produzindo a qualificação desses espaços porque agregam elementos que valorizam 
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a melhor circulação de pessoas, o uso de equipamentos urbanos e propiciam maior 

contato com o patrimônio e a inclusão socioespacial” (IPHAN, 2023, sem paginação). 

 

 

A iluminação pública viária, fator fundamental para a segurança pública, influencia não 

só os fluxos de modos motorizados, mas também implica diretamente no transporte 

ativo, principalmente na circulação de pedestres e ciclistas. No Mapa 17, é possível 

identificar os postes com iluminação, representados por pontos vermelhos ao longo 

da malha viária, em trechos urbanos e rurais.   

A partir do mapa abaixo, que mostra a área central, do 1º Distrito de Caxias do Sul, 

nota-se que os pontos estão bem adensados e percorrem todos os trechos viários. 

Nas aproximações aos demais distritos, verifica-se um bom atendimento nas vias dos 

perímetros urbanos. No distrito de Santa Lúcia do Apiaí, algumas vias locais não são 

atendidas com postes de iluminação.  
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A CODECA (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul) é uma empresa 

pública, cujo controle é pertencente à prefeitura de Caxias do Sul. A companhia atua 

nas áreas de limpeza urbana e zeladoria, pavimentação e manutenção de vias 

urbanas e rurais, serviços de pontos críticos com a SMTTM, além de operar o 

transporte de resíduos da estação de transbordo para o aterro, entre outros. 

Em relação à pavimentação, nos últimos anos, a CODECA realizou: 

Ano/Tipo Rurais - KM Urbanas - KM 

2018 3,95 1,38 

2019 9,35 0,40 

2020 2,85 0,68 

2021 0,20 3,20 

2022 1,90 0,94 

Totais 18,25 6,60 

 

No que se refere ao transporte de lixo e resíduos, segundo informações da Codeca, a 

falta de estações de tratamento no município faz com que os veículos precisem 

realizar grandes deslocamentos nas vias urbanas, gerando diversos conflitos.  

De acordo com os dados recebidos, tais transportes são realizados até a área de 

transbordo no CTR São Giácomo, localizada no bairro Cidade Nova, zona oeste de 

Caxias do Sul, pela Rota do Sol, seguindo na rua José Dedavid. Da estação de 

transbordo os resíduos são deslocados até a CTR Rincão das Flores, o aterro 

sanitário, situado no Apanhador. O acesso se dá pela Rota do Sol seguindo à 

esquerda na entrada do Posto do Apanhador e trafegando cerca de 3 km por estrada 

rural.  

Em relação ao transporte citado, a companhia relatou que há diversas vias 

consideradas de risco, isto é, estreitas, de difícil acesso, com calçamento ruim e, em 

alguns casos, muito íngremes e escorregadias.  

No que tange à limpeza urbana, existem 1.600 pares de contêiners na cidade, os quais 

atendem tanto a coleta seletiva quanto a orgânica. A coleta é realizada em dias 

programados, podendo ser diária ou de até duas a três vezes na semana, e semanal 



                                                                                                                                                                              

150
 

ou quinzenal nos distritos e colônias. Destaca-se que a velocidade máxima dos 

caminhões é de 30 km/h, dependendo do local a coleta. A Figura a seguir representa 

a disposição dos contêiners de lixo na cidade, tais equipamentos são dispostos em 

pares.  

 

Nos bairros mais periféricos não há a alocação de contêiners. Nesses casos, a lixeira 

é de responsabilidade do morador e tal mobiliário urbano deve ser adequado aos seus 

resíduos.  

 

 

A Lei Municipal nº 7.405/2011 institui nas vias e logradouros públicos, dentro do 

perímetro urbano em áreas especiais para estacionamento tarifado, o Estacionamento 

Rotativo Regulamentado (ERR) de veículos, cuja concessionária é a Rek Parking.  

A concessionária em questão possui um contrato com o município, firmado em 2012 

e prorrogado pelo período de 10 anos, com previsão de finalização em maio de 2032. 



                                                                                                                                                                              

151
 

Destaca-se que 33% da receita bruta mensal obtida é repassada à Fundação de 

Assistência Social (FAS) e ao Fundo Municipal de Transportes (FUNTRAN), nesse 

caso, destinado para a modicidade tarifária do sistema de transporte coletivo urbano. 

As áreas de abrangência do ERR são classificadas em Área Azul e Área Verde. De 

acordo com o site da Prefeitura, a Área Azul compreende vagas no eixo central do 

município, com valor tarifário de R$ 4,00 por hora. Essa área abrange parte da 

Avenida Júlio Castilhos, rua Sinimbu, rua Pinheiro Machado, rua Marquês do Herval, 

Doutor Montaury, Visconde de Pelotas e Garibaldi, rua Borges de Medeiros, Marechal 

Floriano, Moreira César, Coronel Flores e Feijó Júnior e rua Alfredo Chaves, como 

demonstra a figura a seguir. 

A Área Verde inclui vagas ao redor do eixo central compreendido pela Área Azul, com 

o valor tarifário de R$ 2,00 por hora. Trechos das ruas Ernesto Alves e Vinte de 

Setembro, rua Bento Gonçalves, rua Pinheiro Machado, rua Irma Valiera, Avenida 

Julio de Castilhos, Avenida Itália, rua Sinimbu, rua Os Dezoite do Forte, Avenida Rio 

Branco, rua La Salle, rua Feijó Júnior, rua Coronel Flores, ruas Moreira César, 

Marechal Floriano e Borges Medeiros, ruas Garibaldi, Visconde de Pelotas, Doutor 

Montaury e Marquês do Herval, rua Alfreso Chaves, rua Do Guia Lopes e rua Andrade 

Neves, rua Machado de Assis e rua General Sampaio, compõem essa área. 

Pontuada pela Lei Municipal nº 7.405/2011, a área do ERR para estacionamento não 

tarifado corresponde a Área Branca, concebida como essencial ao atendimento dos 

serviços de emergência, sociais ou oficiais e com uso obrigatório do pisca-alerta 

ativado e permanência máxima de 15 minutos. A Área Expandida apresentada na 

figura a seguir, engloba trechos com previsão de implantação de parquímetros e 

fazem parte de uma futura expansão das áreas tarifadas. 
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São isentas de pagamento tarifário, previstos no art. 29, VII do Código de Trânsito 

Brasileiro e na Resolução nº 268/2008 do Centro de Operações de Trânsito 

(COTRAN), viaturas oficiais em serviços de segurança pública, de urgência ou de 

socorro, além de veículos prestadores de serviços de utilidade pública devidamente 
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sinalizados. Usos extraordinários, tais como carga e descarga e comércio ambulante, 

não possuem isenção do pagamento de tarifas nas vagas ocupadas por essas 

finalidades. 

Consoante à caracterização do ERR, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 

e Mobilidade – SMTTM, disponibilizou dados sobre a ocupação das vagas de 

estacionamento. Foram contabilizadas 187 vagas em estacionamentos de carga e 

descarga; 133 vagas destinadas à idosos e 88 vagas destinadas à pessoas com 

deficiência – PCD em estacionamentos públicos e 3241 vagas em estacionamentos 

públicos tarifados (ERR). A SMTTM estima 7640 cadastros ativos das credenciais de 

estacionamento, sendo 6525 credenciais de idosos e 1115 credenciais de PCD. 

Nessa apuração não podem ser computadas as credenciais vencidas porque a cada 

renovação o sistema atualiza a situação do cadastro da pessoa. 

 

 

Os aspectos da mobilidade urbana possuem importante impacto no desenvolvimento 

das cidades. Destacam-se entre eles, o equacionamento adequado do sistema de 

transporte público urbano, aliado às infraestruturas adequadas para a caminhabilidade 

e ciclomobilidade, pois possibilitam ambientes mais sustentáveis e justos para os seus 

usuários ao minorar problemas decorrentes de congestionamentos, poluição, 

acidentes, desumanização, entre outros.  

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), instituída pela Lei Federal n.º 

12.587/2012, traz orientações para municípios no planejamento dos sistemas de 

transporte e da infraestrutura viária, visando o desenvolvimento sustentável. 

O Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, portanto, 

utiliza-se da metodologia recomendada pelo Ministério das Cidades2, pela qual, 

divide-se os componentes do sistema de mobilidade urbana, conforme indicado na 

Figura 25, em “Modos não motorizados”, “Modos motorizados privados” e “Modos 

motorizados coletivos” (BRASIL, 2012). 

 

2 O órgão foi extinto com a edição da Lei Nº13.844, de 18 de junho de 2019 e suas funções foram 
incorporadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2019). 



                                                                                                                                                                              

155
 

Os modos de transporte não motorizados, demonstrados na Figura 26, são os modais 

que se utilizam de esforço humano ou tração animal para o deslocamento e são 

comumente usados em distâncias menores, o que leva a uma maior interação entre 

os viajantes com a cidade. Entre os principais exemplos estão os pedestres e os 

ciclistas. 
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Os modais que se utilizam de autopropulsão para se locomoverem, como motores, 

são os denominados modos motorizados. Entre eles existem dois principais grupos: 

os modos motorizados coletivos, como ônibus, metrô, monotrilho, veículos leves sobre 

trilhos (VLT), dentre outros; e os modos motorizados particulares como carros, 

motocicletas e caminhões.  

 

 

A frota de veículos de um município está diretamente relacionada com a economia e 

os padrões de mobilidade locais. A Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), 

com base na compilação dos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), disponibiliza os dados sobre a frota de veículos de todos os municípios 

do país. O histórico de dados disponibilizado permite observar a evolução da frota de 

veículos em Caxias do Sul e comparar com Rio Grande do Sul e Brasil. 

De acordo com os dados do cadastramento de veículos no Município, realizado pela 

Secretaria Nacional de Trânsito — SENATRAN, registrou-se, no período de 2010 a 

2022, um incremento em torno de 47,63% na frota veicular total do município de 

Caxias do Sul, 63,66% para o estado do Rio Grande do Sul e 77,59% para o Brasil. 
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A variação demonstra que as frotas do município, do estado e do país passaram por 

um aumento significativo. Conforme mostra a Tabela 15, o município de Caxias do Sul 

tinha uma frota de 237.469 veículos em 2010, permanecendo em uma crescente até 

atingir o pico em 2022, com 350.585 veículos. Em 12 anos, o munícipio teve um 

incremento total de 113.116 veículos. 

Total de Veículos 

Ano Caxias do Sul Rio Grande do Sul Brasil 

2010 237.469 4.808.503 64.817.974 

2011 255.207 5.149.420 70.543.535 

2012 271.028 5.514.581 76.137.191 

2013 285.181 5.885.383 81.600.729 

2014 297.275 6.217.960 86.700.490 

2015 304.895 6.457.517 90.686.936 

2016 310.163 6.650.259 93.867.016 

2017 315.779 6.851.105 97.091.956 

2018 323.952 7.077.972 100.746.553 

2019 332.106 7.309.131 104.784.375 

2020 338.096 7.495.615 107.948.371 

2021 344.053 7.689.278 111.446.870 

2022 350.585 7.869.630 115.116.532 

O Gráfico 19 demonstra as taxas de variação da frota para os anos consecutivos. A 

média de crescimento ficou em torno de 3,32% a.a. para Caxias do Sul, 4,21% a.a. 

para o Rio Grande do Sul e 4,92% para o Brasil. É possível observar também que a 

taxa para o município é a menor no comparativo com o estado e o país entre 2011 e 

2022. 

Destaca-se que no ano de 2016, a taxa de Caxias do Sul atingiu a menor taxa (1,73% 

a.a.), enquanto Rio Grande do Sul e Brasil apresentaram, respectivamente, 2,98% 

a.a. e 3,51% a.a.  
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No Município de Caxias do Sul, o padrão de mobilidade é voltado para o automóvel, 

semelhante aos perfis do estado e do Brasil, conforme verifica-se na Tabela 16, 

Tabela 17 e Tabela 18. 

As tipologias de veículos foram categorizadas em Automóveis, Caminhões, 

Caminhonete, Ônibus, Motocicletas e Outros. Ressalta-se que a categoria 

“motocicletas” engloba os veículos classificados como motocicletas e motonetas; a 

categoria “caminhões” engloba os caminhões comuns e caminhões tratores; as 

“caminhonetes” incluem também as camionetas; os “ônibus” englobam também os 

micro-ônibus; e a categoria “outros” inclui todas as demais tipologias adotadas pelo 

SENATRAN. 

Caxias do Sul 

Ano Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total 

2010 158.012 10.395 24.142 2.740 30.045 12.135 237.469 

2011 169.755 10.925 26.937 2.970 31.803 12.817 255.207 

2012 180.496 11.272 29.426 3.047 33.219 13.568 271.028 
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Caxias do Sul 

Ano Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total 

2013 190.054 11.617 31.650 3.210 34.356 14.294 285.181 

2014 197.697 11.874 33.954 3.275 35.339 15.136 297.275 

2015 201.889 11.990 35.438 3.308 36.473 15.797 304.895 

2016 204.376 11.931 36.602 3.315 37.501 16.438 310.163 

2017 207.456 11.800 37.713 3.297 38.497 17.016 315.779 

2018 212.010 11.813 39.330 3.308 39.794 17.697 323.952 

2019 216.559 11.831 40.693 3.309 41.031 18.683 332.106 

2020 219.240 11.762 41.904 3.259 42.396 19.535 338.096 

2021 221.142 11.806 43.381 3.244 43.846 20.634 344.053 

2022 223.933 11.874 44.803 3.162 45.347 21.466 350.585 

Rio Grande do Sul 

Ano Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total 

2010 2.966.251 221.437 428.398 46.457 955.994 189.966 4.808.503 

2011 3.164.546 233.876 474.217 49.737 1.019.868 207.176 5.149.420 

2012 3.392.848 244.122 524.527 52.446 1.075.875 224.763 5.514.581 

2013 3.622.309 257.410 581.761 55.352 1.123.250 245.301 5.885.383 

2014 3.821.098 268.210 641.187 57.775 1.163.783 265.907 6.217.960 

2015 3.960.938 273.973 682.837 59.311 1.196.395 284.063 6.457.517 

2016 4.071.134 278.433 718.535 60.393 1.220.708 301.056 6.650.259 

2017 4.185.193 283.141 758.273 61.188 1.243.994 319.316 6.851.105 

2018 4.309.287 290.019 804.244 62.590 1.272.335 339.497 7.077.972 

2019 4.432.248 298.036 849.691 64.049 1.302.725 362.382 7.309.131 

2020 4.528.209 305.074 884.838 64.559 1.328.089 384.846 7.495.615 

2021 4.609.037 316.682 925.658 64.923 1.360.181 412.797 7.689.278 

2022 4.682.229 327.452 964.029 65.657 1.392.875 437.388 7.869.630 

Brasil 

Ano Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total 

2010 37.188.341 2.555.940 6.144.733 722.682 16.394.919 1.811.359 64.817.974 

2011 39.832.919 2.732.901 6.829.326 783.358 18.319.502 2.045.529 70.543.535 

2012 42.682.111 2.873.420 7.527.083 833.742 19.934.332 2.286.503 76.137.191 

2013 45.444.387 3.029.798 8.248.964 888.393 21.431.789 2.557.398 81.600.729 

2014 47.946.665 3.167.749 8.978.708 935.626 22.842.497 2.829.245 86.700.490 

2015 49.822.709 3.239.884 9.497.046 965.931 24.049.352 3.112.014 90.686.936 

2016 51.296.982 3.290.906 9.934.092 984.847 24.933.191 3.426.998 93.867.016 
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Brasil 

Ano Automóveis Caminhões Caminhonetes Ônibus Motocicletas Outros Total 

2017 52.916.160 3.343.660 10.400.227 1.002.769 25.756.390 3.672.750 97.091.956 

2018 54.715.488 3.421.144 10.970.139 1.025.897 26.678.336 3.935.549 100.746.553 

2019 56.652.190 3.524.075 11.564.492 1.059.422 27.737.554 4.246.642 104.784.375 

2020 58.016.405 3.614.828 12.024.690 1.080.499 28.640.617 4.571.332 107.948.371 

2021 59.242.869 3.744.022 12.601.013 1.099.159 29.781.170 4.978.637 111.446.870 

2022 60.459.290 3.871.687 13.181.561 1.123.588 31.119.346 5.361.060 115.116.532 

Desta forma, as distribuições dos veículos por tipologia, para o ano de 2022, foram 

estabelecidas como se observa na Tabela 19 e ilustradas no Gráfico 20, para Caxias 

do Sul, Rio Grande do Sul e Brasil. 

Comparativo 2022 

Tipo Caxias do Sul Rio Grande do Sul Brasil 

Automóveis 223.933 4.682.229 60.459.290 

Caminhões 11.874 327.452 3.871.687 

Caminhonetes 44.803 964.029 13.181.561 

Ônibus 3.162 65.657 1.123.588 

Motocicletas 45.347 1.392.875 31.119.346 

Outros 21.466 437.388 5.361.060 

Total 350.585 7.869.630 115.116.532 

 

Deste modo, constata-se que, em 2022, a frota do município de Caxias do Sul era 

composta por 63,9% de automóveis, distribuição similar à do Rio Grande do Sul, com 
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cerca de 59,5% do total da frota. Observa-se que, no mesmo ano, a frota de 

motocicletas era de 12,9% para Caxias do Sul, 17,7% para o Rio Grande do Sul e, no 

Brasil, a taxa era maior, atingindo os 27,0%. Destaca-se que para as outras tipologias, 

os valores também são semelhantes nos três contextos. 

Vale ressaltar que os valores da frota disponibilizados pelo SENATRAN, diferem das 

informações do DETRAN-RS, como é exposto na tabela e gráfico abaixo. Conforme 

mencionado anteriormente, de acordo com o SENATRAN, entre 2010 e 2022 houve 

um incremento na frota de 47,63%, enquanto pelo Detran o aumento foi de 42,97%. 

Ano Senatran Detran 

2010 237.469 231.960 

2011 255.207 248.966 

2012 271.028 263.964 

2013 285.181 276.155 

2014 297.275 287.284 

2015 304.895 293.866 

2016 310.163 298.419 

2017 315.779 302.009 

2018 323.952 309.264 

2019 332.106 316.139 

2020 338.096 321.121 

2021 344.053 326.071 

2022 350.585 331.633 
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Apesar da divergência entre os números, a distribuição dos veículos por tipologia em 

Caxias do Sul e no Rio Grande do Sul, utilizando como fonte o Detran, é bem similar 

à apresentada acima. Em ambos os casos, constata-se que a frota do município de 

Caxias do Sul é composta em mais de 60% por automóveis.  
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Em 2021, o município de Caxias do Sul contava com 344.053 veículos, dos quais 

64,3% eram automóveis e 12,7% motocicletas. Em 2010, com 146.788 domicílios 

particulares permanentes (IBGE, 2010) e 237.469 veículos, o município apresentava 

uma taxa de motorização de 1,62 veículos por domicílio. Como comparação, para o 

Rio Grande do Sul, esta taxa era de 1,34 e para o Brasil de 1,13 veículos por domicílio. 

Na relação entre veículos e habitantes, apresentada no Gráfico 22, em 2010 e 2021 

Caxias do Sul apresentava, respectivamente, 36,28 e 42,23 automóveis a cada 100 

habitantes, ou seja, valores maiores que os estaduais (27,74 e 40,20) e nacionais 

(19,50 e 27,77). Em relação à taxa correspondente a todos os veículos, o Rio Grande 

do Sul apresenta maior percentual. 
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A lei complementar Nº 589/2019, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) do Munícipio de Caxias do Sul, prevê desenvolvimento em processo 

dinâmico e continuo articulando políticas públicas. Em seu artigo 36, da Subseção III, 

são explicitadas as diretrizes da Política Municipal para Mobilidade por Bicicletas. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade, o município de Caxias do sul possui uma pequena malha cicloviária e sua 

disposição no território municipal não apresenta conexões. Além disso, não há 

cadastro de paraciclos e bicicletários, havendo infraestruturas de estacionamento, 

apenas nas EPIs Floresta e Imigrante. A malha cicloviária existente está apresentada 

a seguir, no quadro e figura abaixo. 

 

Percurso Característica Comprimento 

Arthur Perotoni - Forqueta Bidirecional em asfalto 650 m 

Atílio Andreazza  Bidirecional em bloco intertravado 2.470 m 

Av. Rio Branco Ciclorrota 1.700 m 

Parque macaquinhos Unidirecional em asfalto – Lazer 800 m 

Parque da Lagoa Bidirecional em bloco intertravado - Lazer 830 m 

Parque Festa da Uva Lazer 1.600 m 

Estação Férrea Lazer 450 m 
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É importante destacar que esses percursos repassados, em geral, não possuem 

condições adequadas para a circulação de bicicletas. 

Na Reunião de Leitura Comunitária realizada no dia 11 agosto de 2022, a União dos 

Ciclistas Caxienses (UNICCA) e outros grupos específicos levantaram diversos 

pontos sobre a infraestrura cicloviária. No evento, foi pontuada a preocupação com o 

alto número de acidentes em rodovias federais, com a sugestão comunitária da 

criação de ciclovias em ruas principais e demais vias com risco de acidentes, bem 

como medidas para educação no trânsito. Apontou-se que, pela ausência de 

infraestrutura específica, ciclistas tendem a utilizar as vias na contramão ou a trafegar 

em calçadas.  
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O levantamento de dados secundários sobre a infraestrutura cicloviária é 

complementado com outros levantamentos primários, como os inventários físicos e 

pesquisas com grupos específicos.  

 

 

A existência de infraestrutura pedonal de qualidade é fundamental, visto que impacta 

diretamente nos trajetos diários percorridos pelos cidadãos caxienses, principalmente 

das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A partir dos inventários físicos de 

vias e calçadas realizados, será possível identificar a existência ou não de ruas e 

calçadas pertencentes a rotas acessíveis, que possuam parâmetros de largura, 

declividade, mobiliário, arborização, travessias e sinalizações adequadas ao pedestre. 

As rotas acessíveis, conforme redação da NBR 9050/2015, são ‘’um trajeto contínuo, 

desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de espaços 

e edificações’’ e garante a acessibilidade universal aos transeuntes. Destaca-se que 

essas rotas são uma exigência do artigo 41 § 3º do Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/01), o qual define: 

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 
públicos e privados [...] 
 

Em relação ao dimensionamento de calçadas do município de Caxias do Sul, para 

vias e loteamentos novos este é determinado pelo artigo 21 da Lei 6.810/2007 que 

“disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos, a regularização fundiária 

sustentável e dá outras providências”, conforme demonstra o quadro a seguir. 

Via Tipo Categoria I e III Categoria II 

Principal ou Coletora 

Largura 20,0 m 30,0 m 

Faixa de rolamento 13,0 m 2 x 9,0 m 

Passeios 2 x 3,5 m 2 x 3,5 m 

Inclinação max. Long. 14% 12% 
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Via Tipo Categoria I e III Categoria II 

Raio curvatura mín. 50,0 m 80,0 m 

Secundária ou Local 

Largura 15,0 m 20,0 m 

Faixa de rolamento 9,0 m 13,0 m 

Passeios 2 x 3,0 m 2 x 3,5 m 

Inclinação max. Long. 18% 14% 

Raio curvatura mín. 50,0 m 50,0 m 

Mínima 

Largura 12,0 m 

 

Faixa de rolamento 8,0 m 

Passeios 2 x 2,0 m 

Inclinação max. Long. 18% 

Raio curvatura mín. 50,0 m 

Dessa maneira, nesta lei são definidos os padrões mínimos para largura das vias de 

comunicação, sua divisão em faixa de rolamento e passeio, bem como demais 

especificações técnicas, que deverão ser obedecidas. Especificamente para os 

passeios de pedestres e canteiros das vias de comunicação, tem-se determinado que 

estes deverão ter larguras estipuladas para cada caso, respeitando a faixa de 

rodagem estabelecida e declividade máxima de 3%, desde a testada à linha do 

cordão. 

Conforme informações da SMU, para vias existentes e já consolidadas o processo é 

diferente. Neste caso, identifica-se pelo cadastro municipal a largura oficial da via e 

subtrai sua largura efetiva; o resultado dessa diferença, dividido por dois é a largura 

da calçada exigida. Além disso, o art. 243 da Lei 632/2020 prevê que terrenos, em 

zona residencial, com passeios de largura mínima de 2,5m poderão reservar 1/3 da 

largura como área permeável, desde que junto ao alinhamento do lote. 

O artigo 243 do Código de Posturas Municipal (Lei Complementar nº 632/2020) 

também traz algumas especificações em relação aos passeios: 

Art. 243. Os proprietários de terrenos, edificados ou não, localizados em 
logradouros que possuam meio-fio são obrigados a executar a pavimentação 
do passeio fronteiro aos seus imóveis e a mantê-lo em bom estado de 
conservação e limpeza. 

§ 1º A declividade do passeio público não poderá ser superior a 3% (três por 
cento), no sentido do alinhamento predial meio-fio, e deverão ser reservadas 
áreas para plantio de árvores, respeitando o disposto no art. 5º do Decreto 
nº 9.361, de 26 de agosto de 1998, e os elementos preexistentes, como 
postes de iluminação, telefones e semáforos. 
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§ 2º A pavimentação de que trata o caput será realizada utilizando-se 
concreto reguado, piso intertravado PAVS retangular modelo holandês ou 
basalto quadrado. 

§ 3º O proprietário de imóvel localizado em área de Zona Residencial, 
conforme Lei Complementar nº 589, de 19 de novembro de 2019, ao 
pavimentar o passeio público com largura mínima de 2,5 m (dois metros e 
cinquenta centímetros), poderá reservar 1/3 (um terço) da largura da calçada 
como área permeável verde, desde que junto ao alinhamento do lote. 

§ 4º É proibido o uso de ofendículos nos passeios públicos. 

§ 5º Ao executar o calçamento de que trata o caput, os proprietários de 
terrenos de esquina deverão fazer rampas de acesso para pessoas com 
deficiência, em ambos os lados da rua, conforme normas técnicas da ABNT. 

§ 6º A infração ao disposto neste artigo acarretará multa de 10 (dez) a 20 
(vinte) VRMs. 

Atualmente, não há um relatório sobre o estado das calçadas do município. A 

verificação acontece majoritariamente através da demanda gerada por denúncias. No 

entanto, no momento está em andamento uma campanha denominada GT de 

calçadas que tem como foco a conservação e melhoria das condições das calçadas. 

O projeto aposta na união de diversas secretarias do município e cruzamento de 

informações para o inventariado das calçadas no entorno dos equipamentos públicos. 

Como passo inicial foi definido um quadrilátero central (Figura abaixo) para 

identificação das áreas com maior índice de caminhabilidade ou fluxo, a partir da 

análise de aspectos de infraestrutura, sinalização, calçamento e arborização. 
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O transporte via táxi é previsto e regulamentado pela lei municipal nº 7.910, de 12 de 

dezembro de 2014, que define o serviço como sendo destinado ao transporte 

individual de passageiros, com contraprestação pagas pelos usuários e uma tarifa 

fixada pelo Poder Público. Define, também, os parâmetros dos veículos que compõe 

a frota, tal como a instalação obrigatória de taxímetros, e as condicionantes para o 

cadastramento obrigatório para prestação de serviço.  

Na esfera municipal, o serviço, possui uma entidade social que detém a 

representatividade dos permissionários de serviço de táxi, o Sindicato dos Taxistas de 

Caxias do Sul.  Durante o Workshop do Plano de Mobilidade realizado no dia 24 de 

outubro de 2022, na sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 

Mobilidade, os representantes do sindicato apresentaram sugestões para a 

mobilidade, apresentadas no Quadro 9. 

 

Item Sugestão 

a) Mover o trânsito pesado e os micro-ônibus da Avenida Júlio de Castilhos para as demais 

vias 

b) Colocar horário especifico para a utilização dos veículos pesados em carga e descarga a 

Avenida Júlio de Castilhos 

c) Utilização do corredor de ônibus pelos taxis em horário determinado e com requisitos 

d) Nas vias rua Garibaldi com a Avenida Júlio de Castilhos proibir a conversão a esquerda. 

e) Remover o estacionamento da Avenida Rio Branco para melhorar o fluxo de veículos 

f) Remover na rua Olavo Bilac um dos estacionamentos de veículos da via contribuindo 

para o fluxo do trânsito  

g) Estudo de redutor de velocidade nas rotatórias e em entrada de bairros de grande fluxo 

como por exemplo – Bairro Kaiser, Esplanada, São Caetano, Desvio Rizzo, Santa Fé, 

Serrano e outros. 

h) Criação de alça de estacionamento para embarque e desembarque de passageiros nas 

ruas Sinimbu, Pinheiro Machado e Avenida São Leopoldo  
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Item Sugestão 

i) Estudo do fluxo de trânsito na Avenida São Leopoldo e na rua Mateo Gianela, devido o 

estrangulamento do trânsito em quaisquer horários. 

j) Estudo sobre o retorno para o sentido Farroupilha de veículos leves abaixo do viaduto 

Campo dos Bugres 

k) Estudo nas rotatória das vias de grande fluxo devido a sérios acidentes e a ocorrência 

corriqueira 

l) Estudo para cobertura de embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto. 

m) Estudo para melhorar a sinalização aos turistas, caminhoneiros sobre os nomes de ruas, 

direção, locais, trânsito, pontos turísticos, entre outros. 

Apresentou-se a existência de 290 táxis em operação no momento, mas apenas dois 

eram adaptados para acessibilidade, e apenas um está em operação. O sindicato 

justifica a baixa oferta de acessibilidade pela dificuldade em modificar o carro e 

posteriormente revendê-lo. O município possui 61 pontos de táxi mapeados, 

localizados em sua totalidade no perímetro urbano. A expressiva maioria dos pontos 

encontram-se no Centro e nos bairros adjacentes, com apenas uma parcela 

localizados nos bairros mais distantes. De maneira contrastante, a região oeste da 

cidade, onde está o bairro Desvio Rizzo, importante polo industrial da cidade, não 

possui nenhum ponto mapeado.  
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O regime do tipo fretamento é previsto na lei N° 7.061, de 9 de dezembro de 2009, e 

descreve o transporte destinado a condução de passageiros sem cobrança individual 

de passagem e não sujeito a tarifa geral do transporte coletivo urbano das linhas 

regulares. Assim, não constitui uma linha regular de ônibus, com paradas e horários 

estabelecidos pela autoridade local, caracterizando-se como um serviço exclusivo e 

de uso privado. O serviço comercial é considerado, pelas disposições legais 

municipais, como essencial e de interesse social relevante quando submetido a 

autorização previa da prefeitura. Em casos excepcionais, autorizados previamente 

pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), podem ser utilizados 

pontos de parada do sistema de transporte coletivo urbano para embarque e 

desembarque. 

A lei classifica o transporte por fretamento como contínuo ou eventual. O tipo contínuo 

é feito mediante contrato firmado entre transportador e cliente, em que as viagens 

periódicas destinam-se ao transporte de funcionários da inciativa privada, instituições 

de ensino para transporte de estudantes, professores ou associados e, por fim, para 

entidades do Poder público. O fretamento eventual é prestado a um cliente ou grupo 

para uma viagem no âmbito Municipal. A autorização da prestação de serviço é 

realizada mediante registro, e está condicionada ao cumprimento de requisitos 

documentais, financeiros, trabalhistas e técnicos. 

Os veículos utilizados no fretamento devem atender condições de segurança, conforto 

e higiene, conforme disposto no Art.11, da lei específica. Assim, deve haver 

cadastramento e regularização, obedecendo a lotação estabelecida no Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), além de ser submetido a vistorias com 

periodicidade estabelecida pela SMTTM. 

No Workshop 2, realizado no dia 15 de setembro de 2022, o Sindicato dos 

Transportadores de Passageiros da Serra Gaúcha (SINDITRANSPF) relatou que a 

frota privada conta com 1.372 veículos, atendendo a 73.500 usuários, e empregando 

aproximadamente 1.800 pessoas. A categoria aponta a carência da inclusão dos 

modos coletivos privados no âmbito público, principalmente em relação a proibição da 

utilização de infraestrutura do sistema público. 
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Em dezembro de 2022, o Sindicato Intermunicipal das Empresas de Transporte de 

Passageiros por Fretamento e Turismo de Caxias do Sul (SINDITRANSPF), por meio 

de ofício, encaminhou dados solicitados para a montagem da Matriz de Origem e 

Destino do serviço de fretamento. As informações solicitadas foram planilhas com 

registros dos deslocamentos que cada empresa efetua, apontando-se o bairro de 

origem e destino, a quantidade de usuário que embarcam para o deslocamento em 

questão, os dias e horários que são realizados e qual a finalidade do deslocamento.  

Segundo o SINDITRANSPF, as empresas que encaminharam os dados foram: 

Empresas 

ANV Turismo 

Cesar Santos Transportes 

Cesartur Viagens e Turismo 

Elso Gomes e Cia Ltda 

Pierozan Transportes 

R A Pierozan 

Tolebus Transportes 

Transportes Coletivos Silvestri 

Viação Giratur Ltda 

As empresas enviaram dados em diferentes formatos e com informações distintas, 

apesar da solicitação com modelo de exemplo. Alguns deslocamentos apresentam-se 

com origens e destinos com pontos de referência ou endereços incompletos, que 

dificultam a especificação do bairro ou distrito. Assim, os dados utilizados para 

montagem da Matriz OD foram das empresas ANV, Cesartur, Pierozan, Silvestri e 

mais duas empresas que não quiseram se identificar. Além disso, os dados enviados 

pela empresa Viação Girartur Ltda apresenta registros com o formato mais distinto 

das demais, impossibilitando a adequada distinção de origens, destinos e 

quantidades. Portanto, os dados da Viação Giratur Ltda serão analisados 

separadamente para a informação específica de horários das viagens. 

Com a Matriz Origem e Destino resultante, foi possível identificar o bairro Cidade Nova 

como o que mais gera viagens, tanto recebendo um total de 739 e produzindo 752. 

Forqueta é o segundo que mais recebe, com 521, seguido do bairro Jardim das 
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Hortências com 310 viagens. Já os bairros que menos recebem viagens são 

Consolação, Linha 40 e Tijucas. 

O bairro Desvio Rizzo é o que mais produz viagens para Cidade Nova,  sendo 108 no 

total, além de produzir viagens para Forqueta, totalizando 63. Outra informação 

inressante, é que os deslocamentos que iniciam e terminam no bairro Forqueta 

somam um total de 86, o maior valor dentre os pares registrados no bairro. 
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Ana Rech 1             12                         2         17               8       

Bela Vista   6     4     10                         9 1       5           1   8       

Belo Horizonte               4                         2         2               6       

Brandalise               2                         1                                 

Centenário   4     6   1 7         3   2   1     2 3   1     2     1     2   8   4 2 

Centro   2           5                         3         7               3       

Charqueadas         1     57                         30 2       9           4   7       

Cidade Nova 12 12 4 2 7 5 57 58 5 1 6 7 1 6 108 3 44 3   1 26 10   1 2 1 7 11 15     3 11 7 23 16 1 

Cinquentenário               5                         1                     1   3       

Consolação               1                         1                                 

Cristo Redentor   1           6                         4                     1   1       

Cruzeiro   4           7                         7         4               4       

De Lazzer         3     1                         1 2       2               2       

De Zorzi   2           6                                               1           

Desvio Rizzo   3     2     108                         63 3       7           6   22       

Diamantino   1           3                         5         13               7       

Esplanada   3     1     44                         31 2       3           2   10       

Exposição   1           3                                   1                       

Fazenda Souza                                                   17                       

Floresta         2     1                         1                         1       

Forqueta 2 10 2 1 3 3 30 26 1 1 4 7 1   63 5 31     1 86 2     2 1 5 5 8   1 6 2 2 14 4 1 

Industrial   1         2 10         2   3   2       2     1         1     1       1   

Interlagos         1                                                         1       

Jardelino Ramos               1                           1       1           1   1       

Jardim América               2                         2         1               1       

Jardim das Hortências 16 5 2   2 7 9 1       4 2   7 13 3 1 7   1     1 1 1 2 11 3     1 2   6 10 1 

Jardim Eldorado 1             7                         5         3               2       

Jardim Iracema 1 1           11                         5         13           1   6       

Kayser         1     15                         8 1       3               2       

Linha 40                                                                   1       

Madureira                                         1                         2       

Marechal Floriano               2                         6         3               4       

Medianeira               11                         2         2               1       

N. Sra. Da Saúde 8 8 6   8 3 7 7 3   1 4 2   22 7 10     1 2   1 1 1   2 6 2 1 2 5 1   4 12 5 

N. Sra. Das Graças   1           23                         14         6           6   4       

N. Sra. De Fátima         4     16                         4 1       10               12       

N. Sra. De Lourdes   2     2     1                         1         1               5       
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Ana Rech                                         1     2                         43 

Bela Vista   2         7             3         1   1                               59 

Belo Horizonte           1 1                           2     2                         20 

Brandalise       4     3                                                           10 

Centenário 2 2   1   1 1 1   1   2         1 1   5       1 3     1         1       73 

Centro           3                                 5 1                         30 

Charqueadas       1   4 5             4         2         1                         127 

Cidade Nova 32 4 2 1 1 3 6 43 3 1 23 11 3 1 11 4 23 7 3 18 9     7 6 6 4 8 2   20     2 6 4 752 

Cinquentenário                                     3         1                         14 

Consolação             1                                                           3 

Cristo Redentor                                                                         13 

Cruzeiro       2                                                                 28 

De Lazzer                                         1     2                         14 

De Zorzi       2     1                                                           12 

Desvio Rizzo       8   3 11             6         3         2                         251 

Diamantino   1   1     1                                                           32 

Esplanada       2   3 2             26         1         2                         133 

Exposição             1                                                           6 

Fazenda Souza                                                                         17 

Floresta                           1         2                                   8 

Forqueta 11 4     1 3 6 10 9   30 12 3 4 1 2 11 4 2 11 1 1 2 2 5 5 2 7 2 1 8   1   3 4 499 

Industrial 2     1               1             1 2                                 33 

Interlagos           2                                                             4 

Jardelino Ramos                                                                         5 

Jardim América                                     3                                   9 

Jardim das Hortências 6 3 4 2 1 2 2 6 1 2 4 7 3 3 1 1 16 1 1 9 5 8   3 1 1 2 2 2 4 21 1   2 2 2 260 

Jardim Eldorado             1                                 1                         20 

Jardim Iracema       2     2                       1                                   43 

Kayser           3               2                                             37 

Linha 40                                                                         1 

Madureira             5             2                                             10 

Marechal Floriano             1                       5                                   21 

Medianeira                                                                         16 

N. Sra. Da Saúde 12 5 3     1 5 4 1 1 10 2 1 3 6   22 6 1 7 5 11   3 3 2 3 4   2 11 1 1   2   280 

N. Sra. Das Graças       4     4             6             1                               70 

N. Sra. De Fátima           3 2                       1   1     2                         57 

N. Sra. De Lourdes           10                             2   2                           27 
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N. Sra. Do Rosário         2     32                         11 2       6           2   12       

Panazzolo   2     2     4               1         4         3               5       

Parada Cristal               2                                   4               3       

Pedancino                                                                           

Petropólis               1                         1         1           1           

Pio X   1 1   1 3 4 3             3   3       3   2     2     3         1   3 10 

Pioneiro               1                         2         2           1   3       

Planalto   2     1     43                         10         6               4       

Pôr do Sol               3                         9         1           2   1       

Pres. Vargas         1     1                                   4               1       

Reolon               23                         30         4               10       

Rio Branco   2     2     11                         12 1       8           2   2       

Sagrada Família               3                         3         3               1       

Salgado Filho   4         4 1             6   26     1 4         3     2   2     3 6     

Samuara                                         16                                 

Santa Catarina               11                         1         1               6       

Santa Corona               4                         2         1                       

Santa Fé         1     23                         11         16               22       

Santa Lúcia   1     1     7                         4         1               6       

Sanvitto   1         2 3 3           3   1     2 2 1     3 1   1       5   1   1   

São Caetano   1     5     18                         11 2       9               7       

São Ciro               5                         1         7               3       

São Cristóvão 1                                       1         10           1   11       

São Giácomo                                         2                                 

São José 2   2   1 1 1 7 1       2   2   2       2         3 1             3   2   

São Leopoldo         3     6                         5         1           1   3       

São Luiz   3           6                         5         1               2       

São Pelegrino               4                         2         2           1   3       

São Victor Cohab         1     8                         7         2               4       

São Virgílio   1           2                         2         2           1           

Século XX                                         1         6           1   2       

Serrano 13 2           20                         8         37           2   11       

Tijuca                                                   1           1   1       

Universitário         1                               1                         1       

Vila Lobos               2                                   2                       

Vila Seca                                                   6                       

Vila Verde               6                         3         2               2       

Vinhedos               4                         4         2           1           

Total Geral 57 92 17 3 69 22 117 739 13 2 11 22 13 6 219 29 123 4 7 8 521 31 4 4 9 310 17 34 35 1 5 64 16 275 53 53 20 

Fonte: URBTEC™ (2023). 
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N. Sra. Do Rosário       3   5 11             2         3   3     7                         101 

Panazzolo                   1                 1   1                               25 

Parada Cristal       2                                                                 11 

Pedancino       2     2                                                           4 

Petropólis       2                             1                                   7 

Pio X 5           1 1     1           6 3 5 1         2                       68 

Pioneiro       4     4                       1                                   18 

Planalto           1 8             10             5     2                         93 

Pôr do Sol       1     1                       1         1                         20 

Pres. Vargas   1   1                   2             2                               13 

Reolon       2   1 2                           1     1                         74 

Rio Branco       3     1             3         1   1                               49 

Sagrada Família                                     2         1                         13 

Salgado Filho 2             10   2   3   10 1 6 2 1   5 1       8                   2   117 

Samuara                                                                         16 

Santa Catarina       1     2             1         1   1                               27 

Santa Corona             1             6         1       2                           17 

Santa Fé       7   6 10             2         1   4     3                         106 

Santa Lúcia           3 2             1         6   3                               35 

Sanvitto 3 1     1 5 1   1     1 2   1 1 1 6           1     1   1               57 

São Caetano           1 3             5                 4 2                         68 

São Ciro             2                           9   1                           28 

São Cristóvão       2     1                           1     1                         29 

São Giácomo                                                                         2 

São José 7           1 2 1   1   1       3   1 2   1     1                     1 55 

São Leopoldo           2 2             8                   1                         32 

São Luiz                                                                         17 

São Pelegrino       3     1                       1                                   19 

São Victor Cohab       1     2                           4                               29 

São Virgílio                                     1                                   9 

Século XX                                                                         10 

Serrano       6     8                                                           107 

Tijuca                                         1                               4 

Universitário                                                                         3 

Vila Lobos                                                                         4 

Vila Seca                                                                         6 

Vila Verde             1             2                                             16 

Vinhedos             2                           5     1                         19 

Total Geral 82 23 9 72 4 66 137 77 16 8 69 39 13 113 21 14 85 29 57 60 71 21 16 53 29 14 12 22 7 7 60 2 3 4 15 11 4407 

Fonte: URBTEC™ (2023).
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Alguns locais de origem e destino não foram identificados ou estavam fora do limite 

municipal de Caxias do Sul, por isso esses dados não foram considerados na 

montagem da matriz. Nos locais de origem não identificados, foram 42 passageiros 

embarcados, já os de destino  totalizaram 41 embarques, como apresentado na 

Tabela 26 e Tabela 27, respectivamente. 

ORIGEM QUANT. USUÁRIOS QUE EMBARCAM  

Apanhador 1 

Capela São João 3 

Conceição Linha Feijó - Gruta 7 

Décio Ramos 3 

Farroupilha 6 

Imigrante 1 

Monte Castelo 1 

Monte Pasqual 1 

Não identificado 7 

Pedras Brancas 6 

Pollo 1 

São Braz 1 

São Marcos 2 

Serraria 2 

Total 42 

DESTINO QUANT. USUÁRIOS QUE EMBARCAM  

Farroupilha 28 

Imigrante 1 

Monte Castelo 1 

Monte Pasqual 1 

Pedras Brancas 6 

Pollo 1 

São Braz 1 

São Marcos 2 

Total 41 
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Nota-se, no entanto, que a cidade de Farroupilha tem ligeira importância nos registros 

das viagens de fretamento, somando 34 origens e destinos observados. Não obstante, 

a maior parte dos deslocamentos realizam-se dentro dos limites municipais. 

Também é importante a observação da distribuição temporal das viagens, que em um 

primeiro momento pode ser efetuada conforme os turnos dos dias úteis. Nesse 

sentido, foram utilizados apenas os dados das empresas ANV e Cesatur, as demais 

não preencheram essa informação ou os dados foram adicionados de forma 

inconsistente. Os horários levados em consideração para separar os turnos foram: 

TURNO HORÁRIOS 

Manhã 05h – 12h 

Tarde 12h – 18h 

Noite 18h – 24h 

Madrugada 24h – 05h 

Com o Gráfico 23, é possível observar que no período da tarde é onde ocorre o 

transporte do maior número de passageiros com 1943 registros, seguido do turno da 

manhã, com 1543 registros.  

Os dados enviados pela empresa Giratur possibilitam a análise individual das viagens 

devido a sua formatação. Portanto, o Gráfico 25 apresenta a demanda de passageiros 

de hora em hora.  
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No gráfico, é possível visualizar que o começo da manhã, entre as 05h00 e 07h00, 

apresenta uma demanda significativa, totalizando 3431 passageiros, com pico às 

06h00. Das 16 h00 às 18 h00 também ocorre um aumento na demanda, sendo um 

total de 3277 usuários, com pico às 17h00 consideravelmente menor do que a manhã. 

Estima-se que o comportamento observado nos registros da empresa pode 

representar o comportamento geral do fretamento na cidade, com um pico de viagens 

mais concentrado durante a manhã, porém mais numeroso e esparso no turno 

vespertino. Destaca-se ainda o número considerável de viagens durante a 

madrugada, com o pico ocorrendo entre 2h00 e 3h00, comum para períodos de troca 

de turno em regiões industriais. 

Ademais, a soma de viagens registradas em todas as empresas respondentes chega 

a 14.294. 
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O transporte Escolar no Munícipio de Caxias do Sul é regulamentado pela lei municipal 

N° 7.047, de 04 de dezembro de 2009, atualizada pela Lei Municipal nº 8.862, de 30 

de setembro de 2022. É definido como o transporte porta-a-porta de estudantes e 

professores das escolas (de maternais até ensino médio), ou creches, matriculados 

em estabelecimentos de ensino na cidade sem itinerário fixo e tarifa a ser acordada 

pelas partes, a partir de contratação privada entre a instituição de ensino e a 

prestadora do serviço. Sua execução pode ser realizada por pessoa jurídica ou pelo 

próprio estabelecimento de ensino, mediante autorização da Prefeitura, ou pela 

empresa concessionária do transporte público regular, sem necessidade de 

autorização. A renovação é feita semestralmente, conforme calendário da SMTTM 

(Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade), e condicionada a avaliação 

documental. É ressaltado na lei que a autorização tem caráter precário e não confere 

nenhum direito para tal, podendo ser revogada a qualquer momento pelo Poder 

Público. O transporte escolar está subordinado, também, às seguintes legislações em 

âmbitos municipais, estaduais e federais: 

 

Âmbito Lei/Resolução Assunto 

Federal 

Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 

Resolução FNDE nº 18, de 22 de 
outubro de 2021 

Estabelece diretrizes e orientações para o apoio 
técnico e financeiro na execução, no 
monitoramento e a fiscalização da gestão de 
veículos de transporte escolar, pelas redes públicas 
de educação básica dos Municípios, Estados e do 
Distrito Federal, no âmbito do programa Nacional 
de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE. 

Estadual 

Lei Estadual nº 12.882, de 03 de 
janeiro de 2008 

Institui o Programa Estadual de Apoio ao 
Transporte Escolar no Rio Grande do Sul (PEATE). 

Descreto Estadual nº 45.465, de 
30 de janeiro de 2008 

Regulamenta a Lei nº 12.882/2008. 

Decreto Estadual nº 54.458, de 28 
de dezembro de 2018 

Regulamenta a Lei nº 12.882/2008. 

Municipal 

Lei Municipal nº 7.047, de 04 de 
dezembro de 2009 

Dispõe e Regulamenta o Serviço Público de 
Transporte Escolar no Município de Caxias do Sul e 
dá outras providências.  

Lei Municipal nº 8.862, de 30 de 
setembro de 2022. 

Altera, acresce e revoga dispositivos da Lei nº 
7.047, de 04 de dezembro de 2009, que dispões e 
regulamenta o serviço público de transporte escolar 
no Município de Caxias do Sul e dá outras 
providências.  
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Âmbito Lei/Resolução Assunto 

Lei Municipal n° 7.749, de 17 de 
abril de 2014 

Institui o Programa de Transporte Escolar para os 
discentes das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino, residentes na zona rural do Município. 

Decreto Municipal n°, de 04 de 
julho de 2014 

Regulamenta a Lei nº 7.749, de 17 de abril de 
2014, que institui o Programa de Transporte 
Escolar para os discentes das Escolas da Rede 
Municipal de Ensino, residentes na zona rural do 
Município. 

A SMED (Secretária de Educação) forneceu, em outubro de 2022, a descrição dos 

roteiros escolares ativos, totalizando 146 trajetos. Cada linha conta com os dados 

relacionados ao percurso, turno realizado, número de alunos que faz uso da rota, o 

tipo de veículo e sua extensão em metros. 

Localidade 
Roteiros 
Manhã 

Roteiros 
Tarde 

Roteiros 
Noite* 

Roteiros 
Manhã/Tarde 

Roteiros 
Tarde/Noite* 

Total de 
roteiros 

Sede 2 9 2 25 1 39 

Ana Rech 2 1 0 14 0 17 

Criúva 0 0 0 8 0 8 

Desvio Rizzo / 
Forqueta 

0 0 0 10 0 10 

Fazenda 
Souza 

0 0 0 10 0 10 

Galópolis 5 3 0 11 0 19 

Santa Lúcia 
do Piaí 

6 0 0 11 0 17 

Vila Cristina 3 0 0 2 0 5 

Vila Oliva 4 0 0 8 0 12 

Vila Seca 1 5 0 3 0 9 

Total geral 23 18 2 102 1 146 

* educação de jovens e adultos      

Quanto à oferta de roteiros de transporte escolar, a maior parte está concentrada na 

sede e suas regiões administrativas. A ampla maioria dos roteiros ocorre duas vezes 

ao dia nos períodos manhã e tarde, com um número menor de roteiros ocorrendo em 

apenas um turno. Os roteiros noturnos ocorrem com menor frequência, em função de 

especificidades da demanda que serão apresentadas na sequência. 
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Localidade 
Alunos 
Manhã 

Alunos 
Tarde 

Alunos 
Noite* 

Total 
Média de 

Alunos por 
Roteiro 

Sede 721 712 16 1449 37 

Ana Rech 417 462 0 879 52 

Criúva 141 41 0 182 23 

Desvio Rizzo / Forqueta 150 175 0 325 33 

Fazenda Souza 271 302 0 573 57 

Galópolis 337 211 0 548 29 

Santa Lúcia do Piaí 332 223 0 555 33 

Vila Cristina 125 32 0 157 31 

Vila Oliva 182 125 0 307 26 

Vila Seca 103 240 0 343 38 

Total geral 2779 2523 16 5318 36 

* educação de jovens e adultos     

** média geral      

A maior parte dos estudantes que utilizam o sistema fazem uso dos roteiros da sede, 

esperado em função da concentração demográfica desta região. Dentre os distritos 

externos, observa-se uma demanda de destaque nas localidades de Fazenda Souza 

e Santa Lúcia do Piaí. A maior parte dos estudantes utiliza do sistema no período da 

manhã, mas a proporção dentre os turnos matutino e vespertino é bastante próxima. 

O turno da noite de fato possui um número menor de estudantes registrados por 

abrangir principalmente a Educação de Jovens e Adultos (EJA), enquanto os demais 

contemplam todo o sistema de ensino fundamental do município. Apesar dos registros 

apontarem alguns roteiros com um número baixo de estudantes, nota-se que a média 

de alunos por roteiro obedece uma média compatível com a capacidade dos veículos 

que realizam o transporte.  

Localidade 
km média/dia por 

roteiro 
km total/dia 

Alunos/km por 
roteiro 

Sede 55 2145 1,20 

Ana Rech 51 870 1,35 

Criúva 132 1052 0,21 

Desvio Rizzo / Forqueta 58 580 0,73 

Fazenda Souza 70 702 0,93 

Galópolis 62 1178 0,59 

Santa Lúcia do Piaí 84 1436 0,46 

Vila Cristina 89 446 0,43 
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Localidade 
km média/dia por 

roteiro 
km total/dia 

Alunos/km por 
roteiro 

Vila Oliva 81 969 0,31 

Vila Seca 107 965 0,37 

Média geral 79 1034 0,66 

Em média, os roteiros dos distritos tendem a percorrer distâncias maiores do que os 

da sede ou demais regiões administrativas. No entanto, em razão do número 

significativamente maior de roteiros ofertados, a sede ainda apresente uma 

quilometragem total diária superior. Quanto à relação entre passageiros e 

quilometragem percorrida, nota-se que os roteiros da sede e regiões tendem a atender 

um número maior de estudantes por quilometro, enquanto os roteiros dos distritos 

percorrem distâncias maiores transportando menos estudantes.  

 

 

O transporte coletivo público é definido, conforme pautado na Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU), como: 

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 

VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros 
acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com 
itinerários e preços fixados pelo poder público;   

(Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012) 

Além da definição, na mesma lei destacam-se princípios e diretrizes que fundamentam 

o planejamento do sistema de transporte público coletivo: 

Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 
seguintes princípios: 

(...) 

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
urbano; 

(...) 

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes 
diretrizes: 

(...) 
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II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado; 

III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 

(...) 

VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e 

(...) 

VIII - garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público 
coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a 
universalidade e a modicidade tarifária do serviço. 

(Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012) 

Com o objetivo de atender a estas definições e atribuições, serão apresentadas neste 

capítulo do Plano de Mobilidade Urbana os levantamentos de dados secundários 

referentes ao sistema de transpore público coletivo de Caxias do Sul. Os 

levantamentos contemplam dados de oferta, com análises das linhas, frota e tarifas, 

e da demanda, com análises dos históricos de usuários. Entende-se, assim, que o 

presente capítulo possui caráter complementar aos Levantamentos de Dados 

Primários e Pesquisas, apresentados também neste documento.  
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O sistema de transporte coletivo público de Caxias do Sul é composto por 73 linhas 

urbanas e quatro linhas distritais, também chamadas de intramunicipais, totalizando 

77 linhas em operação. Elas estão classificadas funcionalmente em cinco categorias, 

identificadas em sua codificação alfanumérica. São elas: a) Linhas radiais, que 

operam ligando o centro da cidade aos bairros; b) Linhas coletoras, que circulam 

dentro dos bairros; c) Linhas troncais, que operam principalmente nos corredores 

exclusivos, interligando as duas Estações Principais de Integração (EPIs) do 

município; d) Linhas intramunicipais, que ligam a sede municipal aos distritos;e e) 

Linhas alimentadoras, que conectam regionais aos sistemas coletores e troncais. As 

linhas e horários são definidos e organizados pela Prefeitura Municipal e operados 

pela empresa Viação Santa Tereza de Caxias do Sul (VISATE), que disponibiliza as 

informações aos usuários em seu website. Os pontos de parada do sistema estão 
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distribuídos pelo território municipal, conforme discutido em seção específica neste 

documento.  

A Tabela 32 apresenta as linhas operadas, juntamente de sua quilometragem 

programada separada por dia de operação, referentes ao mês de julho de 2022. 

Linha 
Dias 
Úteis 

Sábado* Domingo* Semanal** 

AL004 CRUZEIRO 187  167  150  1.252  

AL005 SÉCULO XX 193  176  133  1.276  

AL014 DESVIO RIZZO 643  323  263  3.802  

AL017 BELA VISTA 364  506  312  2.638  

AL022 JARDIM DA LAGOA 242  181  133  1.523  

AL024 FORQUETA 703  366  306  4.189  

AL038 DIAMANTINO 322  267  206  2.083  

AL042 PLANALTO / SÃO VICTOR 294  217  208  1.896  

AL044 CIDADE NOVA 391  221  209  2.385  

AL046 VILA LEON 136  131  82  895  

AL048 SANTA TEREZA 371  284  231  2.370  

AL055 INDUSTRIAL 391  282  249  2.485  

AL056 REOLON/MARIANI 484  273  253  2.947  

AL065 VERONA 227  203  182  1.521  

AL066 VITÓRIA 238  210  185  1.583  

AL069 PARQUE DAS ROSAS 294  257  241  1.966  

AL083 
CAMPOS DA SERRA / DE ZORZI / 
SÃO LUIS 

1.081  599  591  6.593  

AL.091 CIRCULAR SHOPPING 238  117  107  1.412  

AL097 
PLANALTO SANTOS ANJOS / VILA 
MARI 

199  239  167  1.399  

L002 SALGADO FILHO / ANA RECH 1.892  1.260  1.026  11.744  

L006 UNIVERSITÁRIO 162  76  76  963  

L008 MEDIANEIRA / LIBERTÁ 72  43  26  429  

L009 CRISTO REDENTOR 147  97  97  930  

L011 MADUREIRA 362  381  316  2.508  

L012 AEROPORTO / SANTOS DUMONT 234  141  142  1.455  

L015 SÃO JOSÉ / SANTA CATARINA 168  80  71  992  

L016 SANTA FÉ 430  264  209  2.621  

L021 SÉCULO XX / VIA 1° DE MAIO 309  262  243  2.052  

L023 SANTA LÚCIA 397  235  201  2.421  

L025 GALÓPOLIS 637  415  259  3.860  

L026 BOM PASTOR 220  137  135  1.370  

L027 VILA IPÊ 432  280  299  2.740  

L029 IRACEMA 1.556  817  676  9.274  

L030 MONTES CLAROS / CONSOLAÇÃO 398  284  203  2.474  
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Linha 
Dias 
Úteis 

Sábado* Domingo* Semanal** 

L033 
CASTELO / MARIANINHA / SÃO 
CRISTOVÃO 

382  388  359  2.659  

L034 BELO HORIZONTE 408  263  247  2.550  

L035 COLINA SORRISO 230  89  75  1.316  

L037 TIJUCA / NOSSA SRA. DA PAZ 214  178  83  1.329  

L039 SÃO FRANCISCO 291  328  308  2.088  

L040 JARDIM DAS HORTÊNCIAS 475  547  335  3.257  

L041 FLORESTA 121  92  190  886  

L043 SANTA CORONA / CONQUISTA 244  181  161  1.564  

L045 PEDANCINO / BRANDALISE 388  332  305  2.578  

L047 MATIODA 371  534  295  2.686  

L051 VILA LOBOS / VERGUEIROS 416  268  240  2.588  

L052 PARADA CRISTAL 289  179  159  1.783  

L053 
CENTENÁRIO / PQ. OÁSIS / JD. 
EMBAIXADOR 

455  280  263  2.817  

L057 SERRANO 958  590  577  5.959  

L060 CANYON 274  422  392  2.182  

L062 LINHAS ESPECIAL PARA PCDS 474  474  474  3.318  

L064 VINHEDOS 175  150  105  1.130  

L067 SÃO CAETANO/ARCOBALENO 561  505  489  3.797  

L068 GAUCHINHA / TISATO 165  107  107  1.042  

L070 PLANALTO RIO BRANCO 206  0  0  1.029  

L075 VILA MAESTRA 138  0  0  688  

L077 GLÓRIA / CARAVAGGIO 346  232  155  2.117  

L081 JD. EMBAIXADOR / MORADA ALPES / 86  0  0  432  

L084 
PQ OÁSIS / MORADA DOS ALPES / 
PQ. 

372  397  216  2.471  

L085 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 782  464  330  4.704  

L093 COLINA DO SOL 282  213  213  1.836  

L094 VÊNETO 164  0  0  822  

L098 PANAZZOLO / VILA VERDE 376  272  189  2.342  

L100 PIONEIRO / PÔR DO SOL 383  0  207  2.122  

L108 ROTA DO SOL 180  0  0  898  

L400 ESPECIAL DA MADRUGADA 363  363  363  2.540  

LC020 FÁTIMA 671  366  467  4.189  

LC071 COLETORA NORTE 608  471  373  3.884  

LC072 COLETORA SUL 468  277  238  2.853  

LC073 
COLETORA LESTE / SENTIDO 
HORÁRIO 

372  175  175  2.212  

LC074 COLETORA OESTE 318  218  144  1.954  

LC086 COLETORA CENTRAL 349  179  0  1.922  

LC088 UCS  / PETRÓPOLIS 130  42  42  733  

LI001 LORETO 117  0  0  583  

LI102 SANTA LÚCIA DO PIAÍ 232  0  0  1.159  

LI104 VILA OLIVA 172  0  0  860  
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Linha 
Dias 
Úteis 

Sábado* Domingo* Semanal** 

LI107 FAZENDA SOUZA 237  0  0  1.183  

TR001 TRONCAL 01 1.311  950  510  8.014  

Total: 29.966  20.315  16.973  187.119  

* As quilometragens para os dias de sábado e domingo encontram-se desatualizadas nos portais 
disponíveis. 

** A quilometragem semanal foi calculada somando-se as distâncias de cinco dias úteis com as dos 
finais de semana. Dada a consideração anterior (*), é possível, assim, que hajam discrepâncias entre 
os valores semanais programados e os efetivamente praticados pelo sistema.  

O histórico de quilometragem programada entre os meses de janeiro de 2019 e julho 

de 2022, e a sua relação com a quilometragem praticada, está disposta na Tabela 33. 

Ano Mês km projetada km efetiva 

2019 jan/19 1.686.144 1.620.276 

2019 fev/19 1.686.144 1.481.495 

2019 mar/19 1.686.144 1.730.734 

2019 abr/19 1.686.144 1.674.771 

2019 mai/19 1.686.144 1.739.909 

2019 jun/19 1.686.144 1.610.180 

2019 jul/19 1.686.144 1.727.428 

2019 ago/19 1.686.144 1.746.600 

2019 set/19 1.686.144 1.626.104 

2019 out/19 1.686.144 1.762.763 

2019 nov/19 1.686.144 1.632.523 

2019 dez/19 1.686.144 1.697.406 

2020 jan/20 1.677.596 1.611.704 

2020 fev/20 1.677.596 1.491.574 

2020 mar/20 1.677.596 1.384.473 

2020 abr/20 1.677.596 897.495 

2020 mai/20 1.677.596 1.019.857 

2020 jun/20 1.677.596 916.219 

2020 jul/20 1.677.596 972.342 

2020 ago/20 1.677.596 929.909 

2020 set/20 1.677.596 926.049 

2020 out/20 1.677.596 966.564 

2020 nov/20 1.677.596 948.935 

2020 dez/20 1.677.596 996.904 

2021 jan/21 1.677.596 932.569 

2021 fev/21 1.677.596 884.657 

2021 mar/21 1.677.596 829.994 
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Ano Mês km projetada km efetiva 

2021 abr/21 1.677.596 788.585 

2021 mai/21 1.404.522 856.638 

2021 jun/21 1.404.522 879.122 

2021 jul/21 1.404.522 925.298 

2021 ago/21 1.404.522 938.788 

2021 set/21 1.404.522 890.768 

2021 out/21 1.404.522 940.246 

2021 nov/21 1.404.522 921.003 

2021 dez/21 1.404.522 971.419 

2022 jan/22 1.404.522 823.859 

2022 fev/22 1.404.522 757.008 

2022 mar/22 1.006.390 889.659 

2022 abr/22 1.006.390 809.253 

2022 mai/22 1.006.390 873.921 

2022 jun/22 1.006.390 854.613 

2022 jul/22 884.608 859.528 

A distribuição da classificação das linhas está indicada no Gráfico 25. A maioria 

expressiva das linhas opera de forma radial, seguida das linhas alimentadoras, 

indicando a predominância do sistema de atendimento aos bairros.  

 

As linhas e o mapeamento preliminar de pontos de parada estão apresentadas nos 

mapas a seguir, demonstrando sua abrangência em escalas municipal e urbana. Em 

relação aos pontos, ressalva-se que o mapeamento atualizado é parte do presente 
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Plano de Mobilidade, intregrando os levantamentos de dados primários. Além dos 

pontos de parada localizados nas vias públicas, o sistema de transporte público de 

Caxias do Sul possui também dois terminais de integração implementados até o 

momento, denominados Estações Principais de Integração (EPI), localizadas nos 

seguintes endereços: 

EPI Endereço 
Bairro/ 

Localidade 
Possibilidade de 

integração 

Floresta R. Machado de Assis, s/n Floresta Sim 

Imigrante BR-116, nº 22 Petrópolis Sim 

Estão apresentados no Mapa 18, Mapa 19 e Mapa 20 abaixo a relação das linhas e o 

mapeamento prévio dos pontos de ônibus. 
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Além das vias públicas, as linhas de transporte coletivo público circulam sobre 

corredores exclusivos concentrados principalmente na região central da cidade, e são 

parte importante do sistema troncal que interliga as EPIs Floresta e Imigrantes. Além 

do eixo leste-oeste, existe o corredor norte, interligando a via perimetral Av. Rubem 

Bento Alves ao eixo EPI-Centro, e o eixo sul. Os corredores existentes estão 

apresentados na Figura a seguir. 

 

As linhas são operadas por ônibus urbanos, com veículos de tipologia miniônibus, 

midiônibus, padron e articulado, totalizando 240 veículos. As especificações de cada 

categoria de ônibus são definidas pela NBR ABNT 15.570/2009, conforme 

apresentado no Quadro 13. 
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Tipologia Definição 
Peso bruto 
mínimo (t) 

Comprimento total 
máximo (m) 

Articulado 

Mínimo de 100 passageiros, 
sentados e em pé, incluindo área 

reservada para acomodação de cadeira 
de rodas ou cão-guia. 

26,0  18,6  

Midiônibus 

Mínimo de 40 passageiros, sentados e 
em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou 

cão-guia. 

10,0  11,5  

Miniônibus 

Mínimo de 30 passageiros, sentados e 
em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou 

cão-guia. 

8,0  9,6  

Padron 

Mínimo de 80 passageiros, sentados e 
em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou 

cão-guia. 

16,0  14,0  

A distribuição da frota de Caxias do Sul está apresentada a seguir na Tabela 34 e no 

Gráfico 26.  

Tipologia 
Frota 

(nº veículos) 

Articulado 35  

Midiônibus 62  

Miniônibus 6  

Padron 137  

A tipologia da frota está diretamente correlacionada a classificação da linha na qual 

ela opera, sendo maioria dos veículos dos tipos padron e midiônibus. 
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A capacidade de lotação dos veículos varia conforme modelo de chassi e carroceria. 

A Tabela 35 apresenta a média da lotação para cada tipologia da frota, conforme dado 

fornecido pela SMTTM (2022). A lotação total dos veículos é composta pelo número 

de assentos (passageiros sentados) acrescida da estimativa de passageiros em pé, 

obtida pela multiplicação da área livre pelo número de passageiros por metro 

quadrado. A tabela também apresenta, a título de correlação, a lotação mínima exigida 

pela NBR ABNT 15.570/2009. 

Tipologia 
Média de 
assentos 

Lotação 
(pass.) 

Lotação mínima 
(pass.)  

(ABNT 2009) 

Articulado 63  152  100  

Midiônibus 33  65  40  

Miniônibus 19  49  30  

Padron 39  84  80  

Ressalva-se que, para os veículos do tipo Miniônibus, a lotação dos passageiros em 

pé apresentada foi calculada considerando-se cinco passageiros em pé por metro 
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quadrado. No entanto, a NBR 15.570/2009 indica como capacidade máxima para a 

tipologia o valor de quatro passageiros por metro quadrado. 

Outro dado importante de ser observado é a idade dos veículos que compõem a frota. 

O avanço em padrões de acessibilidade, controle de emissões e tecnologias 

embarcadas faz com que a renovação da frota seja uma necessidade para o 

atendimento às expectativas de qualidade do serviço.  

Tipologia 
Idade média dos veículos 

(anos) 

Articulado 4  

Midiônibus 7  

Miniônibus 8  

Padron 6  

Analisando a frota como um todo, é possível identificar que a idade da frota é bem 

distribuída, com poucos veículos acima de 10 anos. Observa-se também que a 

maioria dos veículos possui entre 9 e 10 anos, e que há uma notável ausência de 

veículos entre 3 e 6 anos. 

A correlação entre a classificação das linhas e sua frota operante pode ser visualizada 

na Tabela 37. 
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Linha Nome 
Ônibus 
Linha 

Ônibus 
Reforço 

Total 

AL004 CRUZEIRO 1 1 2 

AL005 SECULO XX 1 0 1 

AL014 DESVIO RIZZO 1 3 4 

AL017 BELA VISTA 1 1 2 

AL022 JARDIM DA LAGOA 1 0 1 

AL024 FORQUETA 1 1 2 

AL038 DIAMANTINO 1 2 3 

AL042 PLANALTO/SÃO VICTOR 1 2 3 

AL044 CIDADE NOVA 1 1 2 

AL046 VILA LEON 1 0 1 

AL048 SANTA TEREZA 1 1 2 

AL055 CIDADE INDUSTRIAL 1 1 2 

AL056 REOLON/MARIANI 1 3 4 

AL065 VERONA 1 0 1 

AL066 VITÓRIA 1 1 2 

AL069 PARQUE DAS ROSAS 1 2 3 

AL083 CAMPOS DA SERRA 3 6 9 

AL091 CIRCULAR SHOPPING 1 0 1 

AL097 PLANALTO/SANTOS ANJOS 1 0 1 

L0002 SALGADO FILHO 6 2 8 

L0006 UNIVERSITÁRIO 1 0 1 

L0009 CRISTO REDENTOR 1 0 1 

L0011 MADUREIRA 1 1 2 

L0012 AEROPORTO 1 0 1 

L0015 SÃO JOSÉ 1 0 1 

L0016 SANTA FÉ 1 4 5 

L0021 SECULO XX/VIA 1º DE MAIO 1 0 1 

L0023 SANTA LUCIA 1 1 2 

L0025 GALÓPOLIS 1 3 4 

L0026 BOM PASTOR 1 0 1 

L0027 VILA IPÊ 1 1 2 

L0029 IRACEMA 4 7 11 

L0030 MONTES CLAROS 3 0 3 

L0033 CASTELO 1 1 2 

L0034 BELO HORIZONTE 2 0 2 

L0035 COLINA SORRISO 1 0 1 

L0037 TIJUCA 1 0 1 

L0039 SÃO FRANCISCO 1 1 2 

L0040 JARDIM DAS HORTÊNSIAS 1 3 4 

L0041 FLORESTA 0 1 1 
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Linha Nome 
Ônibus 
Linha 

Ônibus 
Reforço 

Total 

L0043 SANTA CORONA 1 1 2 

L0045 PEDANCINO/BRANDALISE 1 0 1 

L0047 MATTIODA 1 2 3 

L0051 VILLA LOBOS 1 2 3 

L0052 PARADA CRISTAL 1 0 1 

L0053 CENTENÁRIO 1 3 4 

L0057 SERRANO 3 5 8 

L0060 CANYON 1 0 1 

L0062 ESPECIAL C/ ELEVADOR 4 0 4 

L0064 VINHEDOS 1 0 1 

L0067 SÃO CAETANO 3 2 5 

L0068 GAUCHINHA/TISATTO 1 0 1 

L0070 PLANALTO RIO BRANCO 1 0 1 

L0075 VILA MAESTRA 0 2 2 

L0077 GLÓRIA/CARAVÁGGIO 1 2 3 

L0081 PARQUE OÁSIS/VIA ATÍLIO 0 1 1 

L0084 PQ.OÁSIS/MORADA DOS  1 2 3 

L0085 NOSSA SRA DAS GRAÇAS 2 4 6 

L0093 COLINA DO SOL 1 2 3 

L0094 VÊNETO 1 0 1 

L0098 PANAZZOLO/VILA VERDE 1 1 2 

L0100 PIONEIRO/PÔR DO SOL 2 1 3 

LC020 FÁTIMA 2 4 6 

LC071 COLETORA NORTE 2 3 5 

LC072 COLETORA SUL 1 1 2 

LC073 COLETORA LESTE 2 0 2 

LC074 COLETORA OESTE 1 1 2 

LC086 COLETORA CENTRAL 1 2 3 

LC088 UCS/PETROPOLIS 1 0 1 

LI001 LORETO 1 0 1 

LI102 SANTA LÚCIA DO PIAÍ 1 0 1 

LI104 VILA OLIVA 2 0 2 

LI107 FAZENDA SOUZA 0 1 1 

TR001 TRONCAL 01 6 5 11 

Total 101 97 198 

Desta relação é possível extrair que a maioria das linhas possui em média um veículo 

operante e pelo menos um veículo de reforço. Destacam-se neste aspecto, as linhas 

intramunicipais, que com exceção da linha LI104 – Vila Oliva, não possuem veículos 

de reforço. De maneira contrastante, destaca-se também a linha TR001 – Troncal 01 

que conta com uma frota operante de 6 veículos, e uma frota de reforço de 5 veículos.  
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Tipologia 
Nº médio de veículos 

operantes 
Nº médio de veículos 

de reforço 

Alimentadora 1  1  

Coletora 1  2  

Intramunicipal 1  0  

Radial 1  1  

Troncal 6  5  

Além dos veículos que participam da operação cotidiana, existem segmentos da frota 

destinados a substituí-los em caso de manutenção, de modo que não comprometa o 

atendimento horário do sistema. A relação destes veículos está apresentada naTabela 

39, juntamente do quantitativo da frota que atualmente encontra-se “parada”, sem 

especificação do motivo.  

Classificação Tipologia Nº de veículos 

Reserva Variada 20 

Reserva Troncal 2 

Parada Variada 20 

Outro aspecto importante da oferta de transporte público é o custo do sistema do ponto 

de vista do usuário, representado pela tarifa. O modelo utilizado em Caxias do Sul é 

de tarifa cobrada no embarque, havendo possibilidade de integração sem custo 

adicional para os passageiros que realizam transbordo dentro das EPIs. Há também 

a integração tarifária para os passageiros que utilizam o cartão transporte, no caso da 

utilização multilinha entre as categorias troncais e coletoras com as demais, no prazo 

de 1h após o primeiro embarque. Não é possível, desta forma, realizar a integração 

temporal entre duas linhas radiais ou intramunicipais. Enquanto as linhas urbanas 

possuem tarifa unificada, salvo os casos de gratuidade ou desconto, as linhas 

intramunicipais possuem tarifas diferenciadas, em função da distância de 

deslocamento para os distritos do município. A relação entre as tarifas praticadas pode 

ser observada na Tabela 40. 
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Categoria Tarifa Tarifa Estudantil Proporção 

Urbana R$ 5,60 R$ 2,80 1,0 vez 

Santa Lúcia do Piaí R$ 13,55 R$ 6,80 2,42 vezes 

Fazenda Souza R$ 11,20 R$ 5,60 2,0 vezes 

Vila Oliva R$ 16,80 R$ 8,40 3,0 vezes 

Loreto R$ 11,20 R$ 5,60 2,0 vezes 

Além dos aspectos de oferta, é importante avaliar o comportamento da demanda dos 

usuários. A primeira análise a ser feita é da demanda horária de uma semana típica, 

avaliada a partir dos relatórios de meia viagem do transporte coletivo. Os dados foram 

registrados entre os dias 31/07 (segunda-feira) e 06/08 (domingo) e consideram os 

passageiros que realizaram o pagamento com dinheiro ou cartão no momento do 

embarque, em todas as linhas e horários. A entrada de passageiros nas EPIs estão 

sendo consideradas, porém sem a informação de qual linha está efetivamente sendo 

utilizada. Agrupando os dados por faixa horária e dia da semana, obtém-se a  Tabela 

41.  

 

Domingo 
Segunda-

feira 
Terça-feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira Sábado 

0:00 - 
1:00 

1 - 21 22 25 27 16 

1:00 - 
2:00 

3 - 8 9 8 8 5 

2:00 - 
3:00 

- - - - 4 - - 

3:00 - 
4:00 

  13 11 12 7 8 5 

4:00 - 
5:00 

11 130 127 127 135 123 64 

5:00 - 
6:00 

95 1.290 1.368 1.351 1.386 1.286 230 

6:00 - 
7:00 

658 11.092 11.436 11.448 11.167 10.500 2.081 

7:00 - 
8:00 

722 10.711 11.211 11.409 10.693 10.644 3.291 

8:00 - 
9:00 

568 5.306 5.529 5.658 5.320 5.712 3.116 

9:00 - 
10:00 

583 3.723 3.888 4.004 3.499 4.200 2.916 

10:00 - 
11:00 

624 3.688 3.591 3.684 2.909 4.328 3.047 
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Domingo 
Segunda-

feira 
Terça-feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira Sábado 

11:00 - 
12:00 

700 5.390 5.382 5.338 4.423 5.595 3.078 

12:00 - 
13:00 

647 8.959 9.096 9.097 7.529 8.925 3.513 

13:00 - 
14:00 

681 6.841 6.751 6.733 5.465 7.134 3.340 

14:00 - 
15:00 

968 5.184 5.204 5.199 4.250 5.483 3.117 

15:00 - 
16:00 

819 4.932 4.986 4.970 4.317 5.185 2.913 

16:00 - 
17:00 

929 5.923 6.225 6.137 5.396 6.611 2.809 

17:00 - 
18:00 

1.133 11.399 11.642 11.818 11.042 10.611 2.939 

18:00 - 
19:00 

1.102 10.091 10.004 9.861 9.477 8.766 2.040 

19:00 - 
20:00 

894 3.784 3.788 3.858 3.592 3.831 1.203 

20:00 - 
21:00 

417 1.156 1.249 1.238 1.091 1.131 546 

21:00 - 
22:00 

108 578 654 655 575 541 154 

22:00 - 
23:00 

7 769 752 712 710 466 47 

23:00 - 
00:00 

1 188 151 161 133 86 4 

Total 11.671 101.147 103.074 103.501 93.153 101.201 40.474 

Relacionando a demanda horária com a demanda total diária, é possível identificar as 

faixas horárias onde o maior número de usuários utiliza o sistema. 

 

Demanda média (D.U.) Sábado Domingo 

0:00 - 1:00 0% 0% 0% 

1:00 - 2:00 0% 0% 0% 

2:00 - 3:00 0% - - 

3:00 - 4:00 0% 0% 0% 

4:00 - 5:00 0% 0% 0% 

5:00 - 6:00 1% 1% 1% 

6:00 - 7:00 11% 5% 6% 

7:00 - 8:00 11% 8% 6% 

8:00 - 9:00 5% 8% 5% 

9:00 - 10:00 4% 7% 5% 

10:00 - 11:00 4% 8% 5% 

11:00 - 12:00 5% 8% 6% 

12:00 - 13:00 9% 9% 6% 

13:00 - 14:00 7% 8% 6% 

14:00 - 15:00 5% 8% 8% 
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Demanda média (D.U.) Sábado Domingo 

15:00 - 16:00 5% 7% 7% 

16:00 - 17:00 6% 7% 8% 

17:00 - 18:00 11% 7% 10% 

18:00 - 19:00 10% 5% 9% 

19:00 - 20:00 4% 3% 8% 

20:00 - 21:00 1% 1% 4% 

21:00 - 22:00 1% 0% 1% 

22:00 - 23:00 1% 0% 0% 

23:00 - 00:00 0% 0% 0% 

Os dados de bilhetagem eletrônica permitem, além de quantificar a a demanda horária 

para o sistema como um todo, apontar as demandas para as diferentes linhas do 

sistema, e seus diferentes itinerários. A título de organização das informações, os dias 

de semana foram agrupados em “Demanda média (dia útil)”, mas para fins de análise 

devem ser levadas em consideração as particularidades de uso das linhas em 

diferentes dias da semana.  

Código Linha 
Demanda 

média 
(D.U.) 

Sábado Domingo 

AL004      CRUZEIRO 564 239 121 

AL005      SÉCULO XX / VIA BR-116 421 165 0 

AL014      DESVIO RIZZO 1.528 763 264 

AL017      BELA VISTA 696 249 98 

AL022      JARDIM DA LAGOA 437 175 196 

AL024      FORQUETA/TIROL 787 349 0 

AL038      DIAMANTINO 596 200 53 

AL042      PLANALTO/SÃO VICTOR 1.044 514 202 

AL044      CIDADE NOVA 913 360 15 

AL046      VILA LEON 483 168 0 

AL048      SANTA TEREZA 931 477 0 

AL055      CIDADE INDUSTRIAL 501 219 0 

AL056      REOLON/MARIANI 1.360 520 190 

AL065      CX 8/VERONA DISTRITO INDUSTRIAL 786 400 145 

AL066      VITÓRIA 683 267 153 

AL069      PARQUE DAS ROSAS 751 291 187 

AL083      
DE ZORZI/PENA BRANCA/SÃO LUIS/CAMPOS DA 
SERRA 

2.690 1.147 389 

AL091      SHOPPING 360 181 114 
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Código Linha 
Demanda 

média 
(D.U.) 

Sábado Domingo 

AL097      SANTOS ANJOS/VILA MARI 586 255 0 

L0002      SALGADO FILHO/ANA RECH 8.567 3.277 1.135 

L0006      UNIVERSITÁRIO 601 95 27 

L0008      MEDIANEIRA/LIBERTÁ 178 28 3 

L0009      CRISTO REDENTOR 498 91 28 

L0011      MADUREIRA/SAGRADA FAMÍLIA 917 114 26 

L0012      AEROPORTO/SANTOS DUMONT 602 212 132 

L0015      SÃO JOSÉ 264 58 3 

L0016      SANTA FÉ 1.512 884 276 

L0021      SÉCULO XX/VIA 1° DE MAIO 661 339 94 

L0023      SANTA LÚCIA 1.967 581 175 

L0025      GALÓPOLIS 1.080 452 130 

L0026      BOM PASTOR 976 451 151 

L0027      VILA IPÊ 1.974 998 289 

L0029      ADORADO/ STO.ANTONIO/J.IRACEMA 4.670 1.749 351 

L0030      MONTES CLAROS 2.584 1.201 310 

L0033      CASTELO/MARIANINHA/SÃO CRISTÓVÃO 963 516 165 

L0034      BELO HORIZONTE 2.506 1.075 277 

L0035      COLINA SORRISO/JARDIM ITÁLIA 562 125 17 

L0037      NOSSA SENHORA DA PAZ 455 0 0 

L0039      SÃO FRANCISCO 1.225 633 217 

L0040      J.HORTÊNCIAS/SÃO CIRO II 989 328 0 

L0041      FLORESTA 67 17 9 

L0043      SANTA CORONA 1.035 430 0 

L0045      PEDANCINO/BRANDALISE 719 0 0 

L0047      MATIODA/REOLON 1.075 455 159 

L0051      VILA LOBOS/VERGUEIROS 907 804 222 

L0052      PARADA CRISTAL/BRASILIA 133 0 0 

L0053      CENTENÁRIO/OÁSIS 1.979 1.015 203 

L0057      SERRANO 3.504 1.658 561 

L0060      CANYON 513 549 159 

L0062 L. ESP. C/ ELEVADOR DE EMBARQUE 62 10 2 

L0064      CX 7/VINHEDOS   739 164 9 

L0067      SÃO CAETANO/ARCO BALENO 3.627 1.526 383 

L0068      GAUCHINHA/TISATTO 351 119 0 

L0070      PLANALTO RIO BRANCO 873 0 0 

L0075      VIL MAESTRA/L. 40/N, SRA SAUDE 227 0 0 

L0076      PLANALTO RIO BRANCO/MADRI/ROSÁRIO II 1 0 0 

L0077      GLÓRIA/CARAVAGGIO 1.271 557 139 

L0081      
JARDIM EMBAIXADOR/MORADA DOS 
ALPES/VICTORIO TREZ/OÁSIS/VIA ATÍLIO 
ANDREAZZA 

332 0 0 
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Código Linha 
Demanda 

média 
(D.U.) 

Sábado Domingo 

L0084      
PARQUE OÁSIS/MORADA DOS ALPES/PARQUE 
VERDE/FÁRIMA/VICTORIO TRÊS 

2.007 853 461 

L0085      NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 3.009 1.591 477 

L0093      COLINA DO SOL 991 459 0 

L0094      VÊNETO 203 8 0 

L0098 PANAZZOLO/VILA VERDE 734 123 13 

L0100 PIONEIRO/PÔR DO SOL 1.979 640 113 

LC020  FÁTIMA 2.613 1.080 268 

LC071      CIRCULAR NORTE 1.479 289 144 

LC072      CIRCULAR SUL 701 136 59 

LC073      CIRCULAR  LESTE 687 0 0 

LC074      CIRCULAR OESTE 532 0 0 

LC086      COLETORA CENTRAL 660 101 0 

LC088      UCS/PETRÓPOLIS 449 0 2 

LC099      L.99 CAMPUS 8/UCS 23 0 0 

LI001      INTRAMUNICIPAL LORETO 47 2 0 

LI102      SANTA LÚCIA DO PIAÍ 82 14 0 

LI104 
/LI107      

FAZENDA SOUZA/VILA OLIVA 276 181 0 

TP100      EPI IMIGRANTE 2.252 992 527 

TP101      EPI FLORESTA 1.343 606 288 

TP111      EPI FLORESTA - ENTRADA SECUNDÁRIA 259 95 43 

TR001      TRONCAL 01 12.805 5.854 1.497 

Para realizar análises mais aprofundadas do comportamento dos usuários de um 

sistema de transporte público, devem ser utilizadas bases de dados que contenham 

séries históricas. Os registros de demanda entre janeiro de 2019 e julho de 2022 

permitem a observação da variação de demanda neste intervalo, que inclui os 

períodos de redução do sistema em função da pandemia de 2019. A Tabela 

44apresenta a demanda de cada mês, agregada por pagamento integral com cartão 

transporte, dinheiro, passe escolar, gratuidade e integração tarifária. A integração, 

conforme explicado anteriormente, corresponde ao embarque realizado com cartão 

transporte em um intervalo de menos de 1h após o desembarque de outro veículo, 

desde que estes sejam de linha diferentes, e que uma delas seja da classificação 

troncal ou coletora.  
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Ano Mês 
Pagamento integral 

com cartão 
transporte 

Pagamento 
em dinheiro 

Integração 
tarifária 

Gratuidade Escolar 

2019 jan/19 1.429.086 785.497 139.967 826.945 162.027 

2019 fev/19 1.479.271 773.532 155.660 807.260 223.318 

2019 mar/19 1.639.900 784.978 187.235 911.108 380.598 

2019 abr/19 1.636.491 752.430 191.384 916.852 413.832 

2019 mai/19 1.706.859 739.867 201.786 926.338 415.861 

2019 jun/19 1.513.823 664.344 174.652 846.440 358.367 

2019 jul/19 1.682.289 697.753 196.831 906.638 356.184 

2019 ago/19 1.674.141 679.900 199.562 917.665 378.182 

2019 set/19 1.529.184 641.884 181.547 828.986 362.517 

2019 out/19 1.676.068 677.152 200.491 953.858 398.438 

2019 nov/19 1.593.561 714.016 182.727 885.726 345.708 

2019 dez/19 1.357.732 675.215 139.643 855.612 239.460 

2020 jan/20 1.375.060 630.206 140.110 852.550 159.980 

2020 fev/20 1.412.888 604.629 152.555 836.012 205.383 

2020 mar/20 1.142.897 430.640 127.364 571.412 217.622 

2020 abr/20 621.640 280.059 51.295 7.590 34.627 

2020 mai/20 794.961 328.114 62.216 127.130 2.871 

2020 jun/20 811.971 324.571 66.822 153.928 2.752 

2020 jul/20 845.536 311.719 71.751 154.875 2.830 

2020 ago/20 868.540 342.417 72.819 173.551 3.279 

2020 set/20 922.260 369.322 79.274 196.176 4.986 

2020 out/20 1.002.717 404.737 87.143 249.310 9.620 

2020 nov/20 984.076 386.478 87.482 295.231 15.483 

2020 dez/20 924.061 378.245 80.712 280.324 15.158 

2021 jan/21 920.131 364.503 84.029 221.827 14.285 

2021 fev/21 956.621 353.918 89.865 232.267 15.309 

2021 mar/21 912.045 269.688 91.076 187.327 8.781 

2021 abr/21 925.316 302.641 83.324 220.154 9.127 

2021 mai/21 976.221 324.364 91.895 242.622 33.823 

2021 jun/21 990.534 314.056 92.993 263.338 47.895 

2021 jul/21 1.074.891 346.509 102.057 306.462 52.349 

2021 ago/21 1.117.119 362.978 107.842 327.761 69.885 

2021 set/21 1.059.461 361.324 104.814 326.975 82.735 

2021 out/21 1.109.006 396.894 110.084 358.477 95.404 

2021 nov/21 1.146.232 417.004 108.369 377.412 120.521 

2021 dez/21 1.088.645 445.212 96.821 391.590 91.486 

2022 jan/22 970.657 358.000 78.321 327.732 46.287 

2022 fev/22 1.041.385 372.048 95.227 341.286 78.523 

2022 mar/22 1.265.905 395.798 123.692 415.474 184.143 
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Ano Mês 
Pagamento integral 

com cartão 
transporte 

Pagamento 
em dinheiro 

Integração 
tarifária 

Gratuidade Escolar 

2022 abr/22 1.135.882 321.014 107.330 383.533 167.739 

2022 mai/22 1.196.794 312.451 115.184 379.447 172.696 

2022 jun/22 1.219.584 298.989 118.406 366.256 179.653 

2022 jul/22 1.251.077 298.041 120.465 392.326 155.303 

Os dados da série histórica de demanda podem também ser desagregados para os 

diferentes tipos de cartão transporte. “Comum” corresponde ao pagamento integral 

por cartão transporte de pessoa física. “Funcionários” e “Vale Transporte” (VT) 

correspondem às modalidades de pagamento por vínculo empregatício. 

“Interterminal” corresponde ao pagamento da linha Interterminal, que possuía tarifa 

diferenciada até sua extinsão em 2019. “Perimetral” corresponde ao pagamento 

integral por um tipo de cartão transporte que não é mais produzido, apesar dos cartões 

em operação poderem continuar sendo utilizados. As bases de dados disponibilizadas 

estão apresentadas na Tabela 45. 

Ano Mês Comum Func. Intert. Perim. VT 

2019 jan/19 134.812 85.431 5.361 25 1.203.457 

2019 fev/19 140.833 79.587 5.284 15 1.253.552 

2019 mar/19 155.882 87.034 5.511 30 1.391.443 

2019 abr/19 159.087 85.468 5.550 19 1.386.367 

2019 mai/19 168.942 88.753 5.621 35 1.443.508 

2019 jun/19 147.788 78.811 4.556 10 1.282.658 

2019 jul/19 163.197 89.364 4.896 21 1.424.811 

2019 ago/19 163.006 86.318 4.518 14 1.420.285 

2019 set/19 149.347 79.221 4.340 13 1.296.263 

2019 out/19 166.492 85.214 4.820 14 1.419.528 

2019 nov/19 154.628 84.037 5.003 20 1.349.873 

2019 dez/19 129243 84.037  - 19 1144433 

2020 jan/20 138.108 77.856 - 32 1.159.064 

2020 fev/20 138.836 73.113 - 20 1.200.919 

2020 mar/20 108.141 61.004 - 10 973.742 

2020 abr/20 52.594 28.696 - 1 540.349 

2020 mai/20 101.421 32.488 - 7 661.045 

2020 jun/20 99.303 33.379 - 3 679.286 

2020 jul/20 98.972 35.226 - 4 711.334 
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Ano Mês Comum Func. Intert. Perim. VT 

2020 ago/20 103.633 34.106 - 5 730.796 

2020 set/20 115.887 34.564 - 1 771.808 

2020 out/20 129.002 34.937 - 3 838.775 

2020 nov/20 125.092 32.612 - 3 826.369 

2020 dez/20 111.452 33.380 - 2 779.227 

2021 jan/21 108.243 30.898 - 1 780.989 

2021 fev/21 116.107 30.524 - 3 809.987 

2021 mar/21 100.691 33.727 - 5 777.622 

2021 abr/21 105.127 32.761 - 4 787.424 

2021 mai/21 111.611 34.273 - 2 830.335 

2021 jun/21 112.445 36.359 - 1 841.729 

2021 jul/21 123.669 36.364 - 1 914.857 

2021 ago/21 131.130 36.613 - 1 949.375 

2021 set/21 123.144 34.975 - 5 901.337 

2021 out/21 129.101 37.017 - 0 942.888 

2021 nov/21 137.388 37.289 - 3 971.552 

2021 dez/21 130.227 38.384 - 6 920.028 

2022 jan/22 119.791 32.937 - 3 817.926 

2022 fev/22 125.159 33.367 - 0 882.859 

2022 mar/22 157.674 38.739 - 0 1.069.492 

2022 abr/22 161.674 34.044 - 0 940.164 

2022 mai/22 179.958 35.668 - 0 981.168 

2022 jun/22 192.941 36.525 - 1 990117 

2022 jul/22 205.850 36.652 - 4 1.008.571 

Como a base contém os dados desagregados por modalidade de pagamento, é 

calculada de maneira automática a demanda equivalente, que consiste no número 

teórico de pessoas que pagam a tarifa integral, considerando os diferentes discontos 

e gratuidades disponíveis. Este valor possui relevância por permitir análises que levem 

em consideração o rendimento financeiro do sistema. 

Ano Mês Total 
Pagamento 
c/ dinheiro 

Integração Gratuidades Equivalente 

2019 jan/19 3.343.522 23,49% 4,19% 29,78% 2.208.021 

2019 fev/19 3.439.041 22,49% 4,53% 29,19% 2.279.591 

2019 mar/19 3.903.819 20,11% 4,80% 30,58% 2.522.632 

2019 abr/19 3.910.989 19,24% 4,89% 31,06% 2.504.819 

2019 mai/19 3.990.711 18,54% 5,06% 30,79% 2.560.283 
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Ano Mês Total 
Pagamento 
c/ dinheiro 

Integração Gratuidades Equivalente 

2019 jun/19 3.557.626 18,67% 4,91% 31,17% 2.273.984 

2019 jul/19 3.839.695 18,17% 5,13% 30,71% 2.463.874 

2019 ago/19 3.849.450 17,66% 5,18% 31,11% 2.452.296 

2019 set/19 3.544.118 18,11% 5,12% 30,86% 2.268.766 

2019 out/19 3.906.007 17,34% 5,13% 31,83% 2.462.405 

2019 nov/19 3.721.738 19,19% 4,91% 30,84% 2.391.391 

2019 dez/19 3267662 20,66% 4,27% 32,42% 2.068.640 

2020 jan/20 3.157.906 19,96% 4,44% 32,00% 2.007.400 

2020 fev/20 3.211.467 18,83% 4,75% 31,51% 2.047.096 

2020 mar/20 2.489.935 17,30% 5,12% 29,77% 1.621.344 

2020 abr/20 995.211 28,14% 5,15% 5,39% 890.317 

2020 mai/20 1.315.292 24,95% 4,73% 12,24% 1.092.023 

2020 jun/20 1.360.044 23,86% 4,91% 13,87% 1.104.539 

2020 jul/20 1.386.711 22,48% 5,17% 13,81% 1.123.444 

2020 ago/20 1.460.606 23,44% 4,99% 14,33% 1.178.491 

2020 set/20 1.572.018 23,49% 5,04% 14,84% 1.259.511 

2020 out/20 1.753.527 23,08% 4,97% 16,48% 1.377.327 

2020 nov/20 1.768.750 21,85% 4,95% 18,97% 1.345.684 

2020 dez/20 1.678.500 22,53% 4,81% 19,14% 1.276.505 

2021 jan/21 1.604.775 22,71% 5,24% 16,19% 1.260.879 

2021 fev/21 1.647.980 21,48% 5,45% 16,41% 1.287.670 

2021 mar/21 1.468.917 18,36% 6,20% 15,35% 1.152.397 

2021 abr/21 1.540.562 19,64% 5,41% 16,71% 1.199.760 

2021 mai/21 1.668.925 19,44% 5,51% 17,60% 1.283.224 

2021 jun/21 1.708.816 18,38% 5,44% 18,94% 1.292.179 

2021 jul/21 1.882.268 18,41% 5,42% 19,60% 1.411.211 

2021 ago/21 1.985.585 18,28% 5,43% 20,11% 1.478.427 

2021 set/21 1.935.309 18,67% 5,42% 20,84% 1.427.178 

2021 out/21 2.069.870 19,17% 5,32% 21,41% 1.516.585 

2021 nov/21 2.169.544 19,22% 5,00% 21,56% 1.593.493 

2021 dez/21 2.113.761 21,06% 4,58% 22,18% 1.548.206 

2022 jan/22 1.780.999 20,10% 4,40% 21,18% 1.325.429 

2022 fev/22 1.928.473 19,29% 4,94% 21,09% 1.426.441 

2022 mar/22 2.385.021 16,60% 5,19% 22,51% 1.724.555 

2022 abr/22 2.115.498 15,17% 5,07% 22,83% 1.525.248 

2022 mai/22 2.176.572 14,36% 5,29% 22,25% 1.577.177 

2022 jun/22 2.182.888 13,70% 5,42% 21,21% 1.601.388 

2022 jul/22 2.217.212 13,44% 5,43% 22,06% 1.607.566 

Os dados da série histórica, por contemplar tanto as distâncias percorridas 

mensalmente e as demandas (total e equivalente), permitem também o cálculo dos 



                                                                                                                                                                              

212
 

índices de passageiro por quilômetro (IPK), calculado pela divisão entre a demanda e 

a distância percorrida, e índice de passageiro por quilômetro equivalente (IPKe), que 

considera a demanda equivalente ao invés da total. O IPK é utilizado como um 

indicador de produtividade do serviço, diretamente proporcional ao grau de utilização 

do serviço (FERRAZ e TORRES, 2004; ANTP, 2017). 

𝐼𝑃𝐾 =
𝑃𝑇

𝐾𝑃
 

Onde: 

𝐼𝑃𝐾: Índice de passageiros transportados por quilômetro. 

𝑃𝑇: Média mensal de passageiros transportados. 

𝐾𝑃: Média mensal da quilometragem programada. 

Ano Mês IPK IPKE 

2019 jan/19 2,06 1,36 

2019 fev/19 2,32 1,54 

2019 mar/19 2,26 1,46 

2019 abr/19 2,34 1,50 

2019 mai/19 2,29 1,47 

2019 jun/19 2,21 1,41 

2019 jul/19 2,22 1,43 

2019 ago/19 2,20 1,40 

2019 set/19 2,18 1,40 

2019 out/19 2,22 1,40 

2019 nov/19 2,28 1,46 

2019 dez/19 1,93 1,22 

2020 jan/20 1,96 1,25 

2020 fev/20 2,15 1,37 

2020 mar/20 1,80 1,17 

2020 abr/20 1,11 0,99 

2020 mai/20 1,29 1,07 

2020 jun/20 1,48 1,21 

2020 jul/20 1,43 1,16 

2020 ago/20 1,57 1,27 

2020 set/20 1,70 1,36 

2020 out/20 1,81 1,42 

2020 nov/20 1,86 1,42 

2020 dez/20 1,68 1,28 

2021 jan/21 1,72 1,35 
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Ano Mês IPK IPKE 

2021 fev/21 1,86 1,46 

2021 mar/21 1,77 1,39 

2021 abr/21 1,95 1,52 

2021 mai/21 1,95 1,50 

2021 jun/21 1,94 1,47 

2021 jul/21 2,03 1,53 

2021 ago/21 2,12 1,57 

2021 set/21 2,17 1,60 

2021 out/21 2,20 1,61 

2021 nov/21 2,36 1,73 

2021 dez/21 2,18 1,59 

2022 jan/22 2,16 1,61 

2022 fev/22 2,55 1,88 

2022 mar/22 2,68 1,94 

2022 abr/22 2,61 1,88 

2022 mai/22 2,49 1,80 

2022 jun/22 2,55 1,87 

2022 jul/22 2,58 1,87 

Os dados secundários de transporte público coletivo são insumos importantes para a 

compreensão do sistema, e devem ser analisados em conjunto com dados primários 

obtidos pelas pesquisas e levantamentos. Tal como os demais tópicos do presente 

relatório, serão feitas considerações quando a consistência e utilidade da base 

levantada no Produto 4 – Pré-Diagnóstico.  

 

 

O município de Caxias do Sul possui, além do sistema de transporte coletivo urbano 

comum, um sistema de transporte seletivo denominado Táxi Lotação. O sistema 

possui como base regimental a Lei Ordinária nº 8.434, de 2 de outubro de 2019 e 

define-se, em seu Art. 2º, como: 

Art. 2º O serviço de transporte público seletivo por micro-ônibus ou ônibus do 
tipo miniônibus. Táxi Lotação consiste no transporte de passageiros 
exclusivamente sentados, executado por veículos de apenas uma porta, com 
acessibilidade, dotados de poltronas do tipo rodoviário (poltronas fixas), com 
capacidade máxima para 20 (vinte) lugares e equipados com condicionadores 
de ar e calefação. (LO nº 8.434/2019) 
 

Diferentemente do sistema de transporte coletivo, a operação do Táxi Lotação é 

realizada por regime de permissão, e são identificados pelo padrão de pintura azul 
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(que origina seu nome popular “azulzinho”). Diferem-se também do sistema coletivo 

pela tarifa, que deve ser no mínimo 20% superior à tarifa do transporte público. Apesar 

das diferenças apresentadas, tal como o sistema coletivo, o Táxi Lotação tem 

itinerários e pontos de parada fixos definidos pela SMTTM, que devem ser obedecidos 

sem desvios.  

 

A frota operante é composta por 13 veículos, sendo 8 deles da Associação Caxiense 

Táxi-Lotação (ACTL), e 5 da Viação Santa Tereza de Caxias do Sul (VISATE). Além 

destes, existem 9 veículos que encontram-se fora de operação. 

Os registros apresentam um impacto significativo da pandemia de COVID-19 na 

operação do sistema de transporte seletivo, que pode ser observada na relação das 

linhas: 

Linha Situação 

Aeroporto Inoperante 

Ana Rech Operante 

Rio Branco Operante 

Shopping Inoperante 
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A relação da frota com as linhas antigas e atuais está disposta no Quadro 14 a seguir. 

Veículo Linha Antiga Linha Atual 

901 Shopping Fora de operação 

902 Rio Branco Ana Rech 

903 Rio Branco Rio Branco 

905 Ana Rech Fora de operação 

906 Aeroporto Rio Branco 

907 Aeroporto fora de operação 

908 Rio Branco Rio Branco 

909 Shopping Fora de operação 

910 Shopping Ana Rech 

911 Rio Branco Rio Branco 

912 Shopping Fora de operação 

913 Ana Rech Ana Rech 

914 Shopping Fora de operação 

915 Shopping Ana Rech 

916 Aeroporto Fora de operação 

917 Rio Branco Fora de operação 

918 Ana Rech Ana Rech 

919 Aeroporto Ana Rech 

920 Rio Branco Fora de operação 

921 Aeroporto Rio Branco 

922 Ana Rech Reserva 

A distância percorrida por cada linha nos itinerários programados está disposta na 

Tabela 49. Enfatiza-se que podem haver discrepâncias entre a quilometragem 

programada, dado apresentado, e a quilometragem efetiva dada a variabilidade nas 

condições de tráfego. 

Linha Itinerário 
Quilometragem 

Por viagem D.U. Sábado Mensal 

Ana Rech UCS – Shopping 27,40 1.096 466 25.765 

Rio Branco Ana Rech – Shopping 39,10 1.564 1.017 38.292 

Aos usuários, as informações são disponibilizadas por meio do portal da ACTL na rede 

social Facebook, onde são apresentados os quadros de horário para os dias de 

operação.  
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A seguir estão apresentados dados de demanda mensal para 12 meses corridos, 

levantados entre julho de 2021 e junho de 2022. Para fins de organização, os dados 

foram separados entre os dois anos, estando os dados de 2021 na Tabela 50 e os de 

2022 na tabela Tabela 51.  

Linha Atual Veíc. jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 Média* 

Ana Rech 919 1.899 1.463 884 2.381 265 3.329 1.797 

Ana Rech 913 2.021 2.495 2.014 1.983 4.690 5.412 5.051 

Ana Rech 918 4.396 4.118 4.194 4.296 5.011 350 2.681 

Ana Rech 902 2.098 2.397 2.080 2.240 4.939 5.580 5.260 

Ana Rech 910 1.947 2.834 2.894 2.220 4.463 5.258 4.861 

Ana Rech 915 1.658 2.833 2.371 1.501 4.860 5.350 5.105 

Ana Rech** 905 2.133 2.811 2.685 0 0 0 0 

Fora de 
operação 907 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 916 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 901 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 909 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 912 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 914 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Branco 906 0 0 0 1.444 4.932 5.352 5.142 

Rio Branco 921 80 1.335 2.367 2.265 3.308 3.516 3.412 

Rio Branco 903 1.585 2.144 2.057 1.353 4.738 5.400 5.069 

Rio Branco 908 1.316 1.907 1.848 1.471 4.556 5.352 4.954 

Rio Branco 911 1.639 2.052 1.907 1.961 4.702 5.683 5.193 

Rio Branco** 917 1.250 83 0 0 0 123 62 

Rio Branco** 920 149 3.004 2.096 2.584 3.366 3.017 3.192 

Rio Branco*** 922 3.964 3.404 3.487 2.414 4.090 4.468 4.279 

* A média calculada considera apenas os meses de novembro e dezembro, considerados como retorno 
ao cenário normal após a pandemia. 

** Veículo atualmente fora de operação. 

*** Veículo reserva. 

Linha Atual Veíc. jan/22* fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 Média** 

Ana Rech 919 2.474 3.085 4.154 4.112 3.995 3.074 3.684 

Ana Rech 913 3.920 5.674 6.342 6.009 5.838 5.646 5.902 

Ana Rech 918 2.655 4.183 4.885 3.842 4.152 3.244 4.061 
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Linha Atual Veíc. jan/22* fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 Média** 

Ana Rech 902 3.493 5.726 6.555 6.435 7.162 7.219 6.619 

Ana Rech 910 3.304 4.257 6.956 6.263 5.687 5.928 5.818 

Ana Rech 915 3.652 4.799 6.061 5.266 4.927 5.182 5.247 

Ana Rech*** 905 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 907 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 916 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 901 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 909 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 912 0 0 0 0 0 0 0 

Fora de 
operação 914 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Branco 906 2.436 4.600 6.522 5.175 5.554 5.688 5.508 

Rio Branco 921 2.291 391 969 2.013 2.396 2.909 1.736 

Rio Branco 903 2.623 4.810 6.465 4.704 4.622 5.226 5.165 

Rio Branco 908 2.568 4.759 6.496 5.106 4.640 4.963 5.193 

Rio Branco 911 2.603 4.497 5.936 5.166 5.488 5.071 5.232 

Rio Branco*** 917 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Branco*** 920 2.511 1.485 59 2.053 958 0 911 

Rio Branco**** 922 1.500 0 663 336 1.059 2.361 884 

* Para o mês de janeiro a relação de passageiros foi feita até o da 24/01. 

** A média calculada considera apenas os meses de fevereiro a junho, em decorrência do explicado no 
item (*). 

** Veículo atualmente fora de operação. 

*** Veículo reserva. 

Agregando as médias obtidas por linha, obtém-se a demanda média mensal entre os 

meses de 07/2021 e 06/2022 em número de passageiros.  

Linha Atual Demanda Média Mensal 

Ana Rech 29.452 

Rio Branco 24.955 

 

 

De maneira geral, é possível subdividir as fontes de poluição atmosférica em dois 

grandes grupos: fontes fixas e fontes móveis. Entendem-se como fontes fixas aquelas 

que permanecem restritas a uma área ou local, como consumo de energia doméstica 
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ou poluição proveniente da produção industrial ou agrícola, por exemplo. Sua 

mensuração, por depender de consumos de bens por fontes estacionárias, tende a 

ser de mais fácil mensuração. No entanto, de maneira oposta, as fontes móveis 

apresentam sua mensuração dificultada, por ser proveniente de fontes dispersas, 

como é o caso dos veículos automotores. 

Entende-se, com base no recolhimento de dados da plataforma Google Environmental 

Insights Explorer (2022), que dentre os principais poluentes nos meios urbanos 

encontram-se as emissões estacionárias fixas e as provenientes de transportes. 

Apesar de sua complexidade e incertezas atreladas ao processo, mensurar as 

emissões provenientes dos meios de transporte que transitam em uma cidade é um 

passo de importância fundamental para compreender a dimensão da poluição 

atmosférica presente em seu território. Deste modo, dedica-se o presente capítulo a 

estimar, metodologicamente, a dimensão da poluição por gases provenientes de 

emissão veicular.  

 

 

O Quadro 15 apresenta, em âmbito federal, as legislações e dispositivos vigentes 

relacionadas à emissão veicular de poluentes, relevante para dar respaldo legal ao 

tema. 
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Âmbito Lei/Resolução Assunto 

Federal 

Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) n.º 18, de 
06/05/1986 

Institui o Programa de Controle de Poluição do Ar por 
veículos Automotores (PROCONVE) com os seguintes 
objetivos: (i) reduzir os níveis de emissão de poluentes por 
veículos automotores visando o atendimento aos Padrões de 
Qualidade do Ar, especialmente nos centros urbanos; (ii) 
promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na 
engenharia automobilística, como também em métodos e 
equipamentos para ensaios e medições da emissão de 
poluentes; (iii) criar programas de inspeção e manutenção 
para veículos automotores em uso; (iv) promover a 
conscientização da população com relação à questão da 
poluição do ar por veículos automotores; (v) estabelecer 
condições de avaliação dos resultados alcançados; (vi) 
promover a melhoria das características técnicas dos 
combustíveis líquidos, postos à disposição da frota nacional 
de veículos automotores, visando a redução de emissões 
poluidoras à atmosfera (INCISO I DA RESOLUÇÃO 
CONAMA N.º 18/1986). 

Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) n.º 5, de 25 de 

agosto de 1989 

Institui o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar 
(PRONAR), cuja estratégia básica foi “limitar, a nível 
nacional, as emissões por tipologia de fontes e poluentes 
prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar 
como ação complementar de controle”.  

Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) n.º 297, de 26 de 
fevereiro de 2002 

Institui o “Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Motociclos e Veículos Similares”. 

Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) n.º 418, de 26 de 
novembro de 2009 

Dispõe sobre os “critérios para a elaboração de Planos de 
Controle de Poluição Veicular – PCPV e para a implantação 
de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em 
Uso — I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio 
ambiente e determina novos limites de emissão e 
procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de 
veículos em uso”.  

Lei Federal n.º 9.503, de 23 
de setembro de 1997 

Institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Determina que 
o nível de emissão de poluentes e de ruídos produzidos por 
veículos automotores ou pela sua carga deve ser fiscalizado 
por órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios 
(inciso XX do artigo 24).  

Portaria Ministerial do 
Ministério do Meio Ambiente 

n.º 336, de 22 de setembro de 
2009 

Institui a elaboração do “Primeiro Inventário Nacional de 
Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores 
Rodoviários” (INEA-1), publicado em 2011. Teve por objetivo 
estimar as emissões de poluentes atmosféricos e de gases 
de efeito estufa (GEE) provenientes do transporte de cargas 
e de passageiros na abrangência nacional 
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Âmbito Lei/Resolução Assunto 

Portaria Ministerial MMA n.º 
386, de 3 de outubro de 2011 

Institui a elaboração do Segundo Inventário Nacional de 
Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores 
Rodoviários 2013: Ano-base 2012 (INEA-2), publicado em 
2013. Teve como promessa complementar as informações e 
apresentar periodicamente dados oficiais sobre fontes de 
emissões rodoviárias no Brasil.  

 

No contexto da poluição por meios de transporte, os agentes poluentes são emitidos 

durante o processo de conversão dos combustíveis em energia. Os produtos destas 

reações químicas, normalmente compostos por carbono e nitrogênio, causam danos 

a estrutura da atmosfera terrestre, agravando os efeitos de mudança climática e 

acarretando em problemas de saúde para a população. Os gases que serão 

mensurados no presente capítulo são: 

▪ Dióxido de Carbono (CO2): apesar de apresentar baixa toxicidade ao 

organismo, gera grandes impactos em escala global por ser um dos principais 

gases do efeito estufa. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações - MCTIC (2020), “é emitido como resultado das inúmeras 

atividades humanas, como o uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 

natural)”. Desta forma, pode ser utilizado como referência para classificar o 

potencial poluidor de outros gases, na forma de Dióxido de carbono equivalente 

(CO2e). 

▪ Metano (CH4): Produzido também pela decomposição de matéria orgânica 

(como observado em aterros sanitários, lixões ou criações de gado, por 

exemplo), o gás metano é, aproximadamente, 21 vezes mais poluente do que o 

CO2, sendo assim um dos principais gases de efeito estufa antrópico (MCTIC, 

2020). 

▪ Óxido Nitroso (N2O): outro gás potencializador do efeito estufa, com potencial 

aproximadamente 310 vezes superior ao do CO2, pode também ser emitido por 

atividades antrópicas industriais e no uso de fertilizantes, além da queima de 

combustíveis fósseis (MCTIC, 2020);  
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A estimativa de poluentes emitidos por veículos circulantes em Caxias do Sul adota 

uma metodologia híbrida, utilizando fundamentalmente do Plano de Controle de 

Poluição Veicular (PCPV) do Estado do Paraná”, feito em 2011 com apoio do Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMA), e do Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas 

Inventories, uma adaptação do protocolo internacional Greenhouse Gas (GHG), 

elaborado pela parceria entre o World Resources Institute (WRI) e o World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD). Como insumos à metodologia de 

cálculo serão utilizados também dados de frota veicular para Caxias do Sul, 

disponibilizados pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN, 2022). 

 

 

Originalmente publicado em 2001 para que instituições e empresas pudessem 

registrar os impactos ambientais de suas atividades produtivas e comerciais, o 

Protocolo GHG busca mensurar a emissão de gases poluentes, desagregados pelos 

diferentes processos que compõe a cadeia produtiva. Em 2014 foi publicada uma 

revisão do protocolo original, realizada com apoio do C40 Cities Climate Leadership 

Group e do ICLEI – Local Governments for Sustainability (ICLEI), denominada de 

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC).  

O documento, atualizado pela última vez em 2019, adapta a metodologia consolidada 

para uso em escala municipal. Os setores poluentes contemplados pelo protocolo são 

energia estacionária, que inclui o consumo de energia por parte de edifícios e 

indústrias; transportes, em seus diferentes modos; tratamento e descarte de resíduos 

sólidos; processos industriais; e agricultura, indústrias florestais e demais atividades. 

O GPC subdivide as diferentes emissões em três escopos diferentes: 

Escopo Definição 

Escopo 1 Emissões de gases do efeito estufa de fontes localizadas dentro dos limites 
municipais. 

Escopo 2 Emissões de gases do efeito estufa como consequência do uso da rede de 
distribuição de eletricidade dentro dos limites municipais. 

Escopo 3 Demais emissões de gases do efeito estufa que ocorrem fora dos limites 
municipais, porém como consequência das atividades realizadas dentro dos 



                                                                                                                                                                              

222
 

Escopo Definição 

limites municipais. 

No contexto das emissões provenientes de meios de transportes, entende-se que 

apenas são aplicáveis os escopos 1 e 3. A alocação do escopo depende do método 

de definição do limite do estudo. O protocolo GPC apresenta quatro diferentes 

métodos de mensurar as emissões, que por sua vez dependem do formato dos dados 

disponíveis para os estudos. Considerando a base de dados disponível, será adotada 

a metodologia de “atividade dos residentes”. A metodologia consiste na quantificação 

das emissões realizadas pelos deslocamentos da população de Caxias de Sul, 

estimadas a partir dos registros atualizados de frota, desconsiderando, deste modo, 

demais movimentações que ocorrem no território municipal, tratando-se assim de uma 

estimativa pertencente ao escopo 1 do protocolo.  

A base de dados disponível serve, também, como critério de decisão para a adoção 

do método de estimativa. O protocolo prevê duas alternativas, a top-down, que utiliza 

como variável principal o consumo de combustíveis, e a bottom-up, que estima as 

emissões com base nas atividades de deslocamento registradas na cidade. A 

alternativa do tipo bottom-up, adotado no presente trabalho, é feita por meio de um 

procedimento ASIF, ou seja, estimando o consumo como uma função da atividade de 

transporte (Activity, medindo a dimensão dos deslocamentos), distribuição modal 

(Share), intensidade por modo (Intensity, considerada na forma de consumo por 

unidade de deslocamento), e da emissão por unidade de combustível (Fuel). Em 

termos práticos, as variáveis se interrelacionam através da seguinte equação: 

𝐸𝑇 = ∑(𝐴𝑚 × 𝐹𝑐𝑚 × 𝐹𝑒𝑚) 

Onde: 

▪ ET: emissões totais, em toneladas (ton); 

▪ Am: atividade anual de cada modo, em quilômetros (km); 

▪ Fcm: fator de consumo para cada modo, obtida a partir da eficiência média de 

combustível, em litros por quilômetro (L/km); 

▪ Fem: fator de emissões para cada modo e combustível utilizado, em tonelada 
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por litro (ton/km). 

O protocolo GCP, por ter sido desenvolvido por fontes internacionais, utiliza as 

unidades de galão (gal) para o volume de combustíveis, e milhas (mi) para distâncias. 

As devidas conversões para as unidades litro (L) e quilômetro (km) são realizadas 

durante o procedimento de cálculo. 

 

Desta forma, serão apresentados nos próximos itens os valores considerados para o 

cálculo das emissões.   

 

 

Como apresentado anteriormente, a metodologia utiliza fatores de consumo e 

emissão para transformar a variável de entrada, ou seja, a quilometragem média por 

veículo, em toneladas de gás poluente. Os fatores considerados no presente estudo 

são os recomendados pelo Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas 

Emission Inventories, obtidos por levantamento realizado pela Agência de Proteção 
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Ambiental dos Estados Unidos (EPA), e publicado no relatório GHG Emission Factors 

Hub. As correções de unidade para os padrões utilizados no Brasil serão feitas durante 

o procedimento de cálculo, na sequência.
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Tipo de Veículo 
Tipo de 

Combustível 
Fator CO2 
(kg / un.) 

Fator CH4 
(kg / un.) 

Fator N2O 
(kg / un.) 

Unidade 
padrão 

Eficiência 
média de 

combustível 
(mpg/mpge) 

Unidade 
MPG 

kg CO4 kg NO2 

Automóveis de 
passeio 

Biodiesel (100%)   0,000011 0,000023 gal (EUA) 22,5  milha  0,000001 0,000001 

Diesel 10,21 0,000011 0,000023 gal (EUA) 22,5  milha  0,000001 0,000001 

Gasolina 8,78 0,000389 0,000081 gal (EUA) 22,5  milha  0,000017 0,000004 

Automóveis de 
passeio híbridos 

Gasolina 8,78 0,000539 0,000112 gal (EUA) 31,159601  milha  0,000017 0,000004 

Automóveis 
elétricos 

Eletricidade 0 0 0 kWh    milha  0 0 

Equipamentos 
agrícolas 

Diesel 10,21 0,001440 0,000260 gal (EUA)   gal (EUA) 0,001440 0,000260 

Gasolina 8,78 0,001260 0,000220 gal (EUA)   gal (EUA) 0,001260 0,000220 

Motocicletas Gasolina 8,78 0,003360 0,000345 gal (EUA) 50  milha  0,000067 0,000007 

Veículos leves 
(Van, pickup, SUV) 

Biodiesel (100%)   0,000008 0,000016 gal (EUA) 16,2  milha  0,000001 0,000001 

Diesel 10,21 0,000016 0,000024 gal (EUA) 16,2  milha  0,000001 0,000002 

Etanol (100%)   0,000891 0,001085 gal (EUA) 16,2  milha  0,000055 0,000067 

Gás Natural 
Comprimido 

(GNC) 
0,407239 0,089313 0,006059 scf 16,2  milha  0,000737 0,000050 

Gasolina 8,78 0,000264 0,000107 gal (EUA) 16,2  milha  0,000016 0,000007 

Veículos médios e 
pesados 

Biodiesel (100%)   0,000044 0,000044 gal (EUA) 8,8  milha  0,000005 0,000005 

Diesel 10,21 0,000045 0,000042 gal (EUA) 8,8  milha  0,000005 0,000005 

Etanol (100%)   0,001734 0,001540 gal (EUA) 8,8  milha  0,000197 0,000175 

Gás Natural 
Comprimido 

(GNC) 
0,407239 0,129419 0,011520 scf 8,8  milha  0,001966 0,000175 

Veículos pesados Gasolina 8,78 0,000293 0,000118 gal (EUA) 8,8  milha  0,000033 0,000013 
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Para correlacionar os valores da Tabela 53 com os dados de frota fornecidos pela 

Secretaria Nacional de Trânsito, devem ser feitas algumas considerações, como será 

apresentado na próxima sessão. 

 

 

Para estimar a quilometragem anual para cada tipo de veículo, será utilizado o registro 

de frota do SENATRAN para o município de Caxias de Sul, atualizado até o ano de 

2022. A base de dados fornecida pelo SENATRAN estabelece uma separação em 21 

categorias de veículos. No entanto, foi necessário fazer uma nova categorização 

conforme os dados dos fatores de emissão disponíveis no GHG Emission Factors Hub 

(EPA, 2018) expostos a seguir. 

GPC Protocol SENATRAN Frota (2021) 

Automóveis de passeio Automóvel 221.142 

Motocicletas 

Ciclomotor 373 

Motocicleta 37.029 

Motoneta 6.817 

Quadriciclo 5 

Sidecar 3 

Triciclo 51 

Veículos leves 

Caminhonete 26.321 

Camioneta 17.060 

Utilitário 6.508 

Veículos médios e pesados 

Bonde 0 

Caminhão 9.118 

Caminhão trator 2.688 

Chassi plataforma 0 

Micro-ônibus 1.488 

Ônibus 1.756 

Reboque 9.289 

Semi-reboque 3.776 

Trator de esteira 1 

Trator de rodas 263 

- Outros 365 
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Após a compatibilização da classificação dos veículos, é necessário identificar o 

combustível que será considerado para cada tipo de veículo. Para tal fim, utilizam-se 

das definições apresentadas no INEA-2, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente 

(2013), que categoriza a frota da seguinte maneira: 

Categoria Motor 

Motocicletas Otto/Gasolina, Otto/Flex 

Automóveis Otto/Gasolina, Otto/Etanol, Otto/Flex 

Comerciais leves 
Otto/Gasolina, Otto/Etanol, Otto/Flex, 
Diesel 

Micro-ônibus Diesel 

Ônibus urbanos Diesel 

Ônibus rodoviários Diesel 

Caminhões Semi-leves (PTB > 3,5 t. < 6,0 t.) Diesel 

Caminhões leves (PTB > 6,0 t. < 10,0 t.) Diesel 

Caminhões médios (PTB > 10,0 t. < 15,0 t.) Diesel 

Caminhões semipesados (PTB > 15,0 t.; PBTC < 40,0 t.) Diesel 

Caminhões pesados (PTB > 15,0 t.; PTBC > 40,0 t.) Diesel 

A Tabela 55 apresenta a quantidade de veículos registrados em Caxias do Sul para 

cada tipo de combustível, conforme dados do SENATRAN (2022): 

Combustível Veículo Qtd. Veículos % 

Álcool 9154 3% 

Álcool / GNV 207 0% 

Álcool / Gasolina 132192 38% 

Diesel 30520 9% 

Diesel / Elétrico 1 0% 

Elétrico / Fonte Externa 21 0% 

Elétrico / Fonte Interna 19 0% 

Gás Metano 8 0% 

GNV 1 0% 

Gasolina 150388 44% 

Gasolina / Álcool / Elétrico 110 0% 

Gasolina / Álcool / GNV 2726 1% 

Gasolina / Elétrico 213 0% 

Gasolina / GNV 3428 1% 
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Combustível Veículo Qtd. Veículos % 

Sem Informação 15450 4% 

A fim de relacionar a tipologia dos veículos apresentada na Tabela 54 com os tipos de 

combustíveis possíveis pela Tabela 53, são adotadas considerações, baseada nos 

critérios utilizados pelo Plano de Controle de Poluição Veicular do estado do Paraná 

(PCPV) (IAP e SEMA, 2011). 

i. O diesel não foi considerado um combustível para os automóveis, uma vez 

que no Brasil é proibido que os veículos automotores de passageiros, de 

carga ou de uso misto com menos de 1000 kg circulem com esse tipo de 

combustível (artigo 1 da Portaria n.º 23 do DNC – Departamento Nacional de 

Combustíveis, de 6 de junho de 1994); 

ii. Os veículos leves usam gasolina comum, etanol hidratado ou diesel, 

também podem ser flex fuel (circulam com gasolina e etanol). Adotou-se 

neste estudo que os esta categoria opera utilizando apenas gasolina 

comum; 

iii. 100% da frota de caminhões e ônibus circula utilizando o diesel como único 

combustível; 

iv. Não foram considerados os veículos movidos a GNV (Gás Natural Veicular), 

elétricos ou movidos exclusivamente a álcool. Os veículos que na listagem 

do SENATRAN contavam como “Sem informação” também foram 

desconsiderados da análise; 

v. Para permitir as análises, em função dos fatores de emissão disponibilizados 

pelo protocolo GPC, os veículos flex fuel ou híbridos rodam 100% do tempo 

com gasolina comum.  

Desta forma, após as considerações resulta-se na seguinte frota, para cada categoria 

de emissões descritas pelo GPC Protocol: 

Classificação - GPC Protocol Combustível Frota (2021) 

Automóveis de passeio Gasolina 211.732 

Motocicletas Gasolina 44.278 

Veículos leves  Gasolina 49.889 
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Classificação - GPC Protocol Combustível Frota (2021) 

Veículos médios e pesados Diesel 28.379 

 

A metodologia apresentada pelo protocolo GPC consiste na estimativa das emissões 

anuais por meios de transporte com base na atividade veicular dos residentes. A 

variável utilizada para tal fim é a de deslocamento anual, em quilômetros, para cada 

tipo e categoria de veículo. Apesar de importante, a estimativa de deslocamento anual 

dos veículos é de difícil mensuração. Os métodos existentes possuem diferentes 

graus de precisão, variando proporcionalmente com sua complexidade. Desse modo, 

entende-se que a quantificação de uma quilometragem anual que diferencia os modos 

de transporte utilizados e o tipo de combustível consumido por cada um, 

especificamente para a realidade atual do município, deve ser feita de modo que 

viabilize sua utilização no presente estudo. 

Visando contornar a complexidade da mensuração desta variável e viabilizar a 

estimativa de emissões para Caxias do Sul, utiliza-se como base a média de 

deslocamento anual apresentada no PCPV do Paraná (IAP e SEMA, 2011). 

Categoria 
Quilometragem média anual 

(km/ano/veíc.) 

Automóveis de passeio 20.000 

Motocicletas 20.000 

Veículos leves 20.000 

Veículos médios e pesados 96.000 

Considera-se que os veículos movidos a diesel operam com a mesma quilometragem 

média anual entre si, cuja média, obtida no PCPV, considera a rodagem de caminhões 

para trajetos intermunicipais e inter-regionais. Com os dados apresentados, é possível 

estimar a quilometragem total percorrida pelas categorias de veículo consideradas:  
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Categoria 
Quilometragem média anual 

(milhões de km/ano) 

Automóveis de passeio 4.235 

Motocicletas 886 

Veículos leves 998 

Veículos médios e pesados 2.724 

 

O protocolo GCP disponibiliza uma planilha de cálculo programada para considerar, 

dentro dos diferentes escopos avaliados pela metodologia, as categorias de veículos 

definidas nas seções anteriores. Partindo das distâncias médias percorridas por 

categoria, é possível estimar as emissões de poluentes com origem veicular para o 

ano de 2022 em Caxias do Sul. 

Categoria CO2 (ton) CH4 (ton) N2O (ton) CO2e (ton) 

Automóveis de passeio 1.026.787,77 45,52 9,47 1.030.572,62 

Motocicletas 96.626,15 36,98 3,80 98.667,68 

Veículos leves 336.021,05 10,11 4,09 337.388,39 

Veículos médios e pesados 1.964.099,95 8,63 8,13 1.966.495,01 

Total 3.423.534,93 101,24 25,49 3.433.123,70 

Demais análises acerca das emissões identificadas, estarão disponíveis no Produto 

04 – Pré-diagnóstico.  

 

 

 

A sinalização viária, de modo geral, consiste em um conjunto de elementos que 

fornecem informações aos usuários visando organizar e disciplinar a circulação de 
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veículos e pedestres nas vias públicas. Ela pode ser classificada entre vertical, 

horizontal, semafórica e dispositivos de sinalização auxiliar, conforme descrito a seguir 

(FERRAZ et. al., 2012):  

▪ Sinalização vertical: consiste em placas sustentadas por suportes, podendo ser 

de regulamentação, de advertência ou de indicação;  

▪ Sinalização horizontal: consiste de linhas, símbolos e legendas colocadas no 

pavimento. Tem como função complementar a sinalização vertical, tornando 

mais eficiente e segura a operação das vias. Sua vantagem, se comparada à 

primeira, é apresentar maior visibilidade sem desviar a atenção do motorista da 

pista;  

▪ Sinalização semafórica: consiste em luzes que são acesas ou apagadas para 

orientar a passagem de veículos e pedestres em cruzamentos e outros locais;  

▪ Dispositivos de sinalização auxiliar: são elementos utilizados para aumentar a 

visibilidade da sinalização ou de obstáculos à circulação, como: tachas, tachões, 

sonorizadores, marcadores de alinhamento, cones, etc.  

A sinalização é considerada um dos mais importantes componentes do sistema de 

trânsito, visto que está diretamente associada à ocorrência de acidentes. No município 

de Caxias do Sul existem 315 cruzamentos semaforizados, conforme apresentado no 

mapa a seguir. Observa-se que a grande maioria desses semáforos está localizada 

nas vias principais da área central do município, sendo que 15 desses situam-se na 

Rua Sinimbu, por exemplo. 
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O município de Caxias do Sul utiliza equipamentos semafóricos de três empresas 

fornecedoras da tecnologia, que servem o mesmo fim mas apresentam diferenças na 

maneira de organizar e gerenciar os dados de programação semafórica. A exemplo 

de ponto de controle (semáforo), as Figuras Figura 33, Figura 34, Figura 35, Figura 

36 e Figura 37 apresentam a programação do cruzamento entre a Rua Moreira César 

e Rua Comendador Pietro Zanela, com suas respectivas fichas semafóricas: 
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Essas fichas semafóricas demonstram, entre outras informações: 

▪ Planos: indicam os tempos que cada estágio terá de sinalização verde, amarela 

e vermelha. 

▪ Grupo/Fase: diferentes aparelhos do conjunto que operam em sincronia; 

▪ Ciclo: considera todos os tempos de sinalização, sendo verde, amarelo e 

vermelho, de todos os grupos; 

▪ Estágio: indica cada parte do ciclo de um grupo; 

▪ Horários: existência ou não de múltiplos planos ao longo do dia. 

Em alguns dos cruzamentos semaforizados do município foram instalados pontos de 

contagem volumétrica, como será apresentado na seção Fontes Primárias – 

Pesquisas e Levantamentos de Campo,  para auxílio na modelagem e futuro 

desdobramento analítico. 
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A Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) nº 973/2022, institui o 

Regulamento de Sinalização Viária, que estabelece as especificações e requisitos 

técnicos a serem adotados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito – SNT na implementação de soluções adotadas pela Engenharia de Tréfego 

e Sinalização. O regulamento abrange volumes do Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito (MBST), os quais abordam modalidades de sinalização em 9 volumes: 

Sinalização Vertical de Regulamentação, Sinalização Vertical de Advertência, 

Sinalização Vertical de Indicação, Sinalização Horizontal, Sinalização Semafórica, 

Dispositivos Auxiliares, Sinalização Temporária, Sinalização Cicloviária e Sinalização 

de cruzamento rodoferroviário. Essas modalidades são contempladas na tabela 

abaixo em um resumo de serviços a serem executados pela Secretaria Municipal de 

Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMTTM em 2023. 

 

Material 
Quantidade 

total 
Modalidades de sinalização (MBST) Exemplo 

Abrigo grande 5 
Sinalização Vertical de Advertência e 

Sinalização Temporária 
- 

Abrigo médio 15 
Sinalização Vertical de Advertência e 

Sinalização Temporária 
- 

Abrigo 
pequeno 

10 
Sinalização Vertical de Advertência e 

Sinalização Temporária 
- 

Baliza 150 20 
Dispositivos Auxiliares e Sinalização 

Temporária 
- 

Baliza 170 30 
Dispositivos Auxiliares e Sinalização 

Temporária 
- 

Baliza 300 1500 
Dispositivos Auxiliares e Sinalização 

Temporária 
- 

Coluna 101 30 Sinalização Semafórica - 

Coluna 114 40 Sinalização Semafórica - 

Placa 50 x 50 800 Sinalização Vertical de Advertência 

 
 
 
 
 
 

Placa A3-b 

Placa R1 
(octagonal) 

600 
Sinalização Vertical de 

Regulamentação 

 
 
 
 

 
 

Placa diâmetro 
50 

2000 
Sinalização Vertical de 

Regulamentação 
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Material 
Quantidade 

total 
Modalidades de sinalização (MBST) Exemplo 

Placa R-6b 

Foram disponibilizados pela SMTTM os manuais oficiais como referência de 

implementação de elementos de sinalização no município de Caxias do Sul, seguindo 

a Resolução CONTRAN nº 973/2022. Em relação às especificidades do sistema de 

sinalização do município de Caxias do Sul, ressaltam-se as Áreas de Restrição de 

Circulação de Caminhões (ARC), instituídas pelo Decreto nº 11.699/2004, usando das 

atribuições do artigo 24 da Lei Federal nº 9.503/1997. Ficam regulamentadas as ARCs 

para veículos acima de sete toneladas de Peso Bruto Total (PBT), nos limites que 

forem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 

(SMTTM), propriamente sinalizados conforme as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro. 

 

 

A moderação de tráfego - conceito inserido gradativamente em discussões que 

englobam segurança e mobilidade urbana - busca o remanejamento do 

comportamento dos diferentes modos de transporte dentro de um processo 

sustentável de desenvolvimento das cidades. As modificações visadas pelos 

moderadores repercutem na preservação do ambiente urbano e na qualidade de vida, 

além da ampliação da segurança viária de forma a garantir boa mobilidade e 

acessibilidade aos usuários dos espaço público. 

Alterações nas velocidades dos veículos e remodelações das características viárias 

caminham por essa melhoria das condições de segurança do tráfego. Em Caxias do 

Sul, alguns instrumentos de moderação foram implementados de forma a organizar a 

estrutura viária com segurança. Na área central do município, a Avenida Júlio de 

Castilhos, importante eixo estrutural, evidencia duas características que reduzem a 

percepção do atrito entre os modos: presença do canteiro central e pavimentação de 

paralelepípedo.  

Os canteiros centrais funcionam como barreiras físicas na porção central de uma via, 

separando as faixas e os sentidos de fluxo. Esse elemento reduz o risco à conversões 

e colisões frontais, além de aumentar a segurança dos pedestres – que atravessam a 
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via em dois momentos. O espaço para explorar o paisagismo no local também 

contribui para alívio visual e diminuição da velocidade dos veículos, além da presença 

do canteiro na via e da pavimentação de paralelepípedo. 

 

Outra medida moderadora de tráfego parte da gestão dos sentidos de circulação. Um 

dos sistemas frequentemente usados, o controle por sentido, aparece na área central 

do município de Caxias do Sul. Essa técnica de desenho viário explora a organização 

de fluxos na área urbana com a preferência de sentidos únicos em uma via, resultando 

na coincidência de curso entre modos de transporte. 
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O processo de planejamento do sistema viário necessita de investigação dos sinistros 

e demais ocorrências relacionadas à segurança viária, visando a segurança de todos 

os usuários nos diferentes modos de transporte. Como consequência, é possível 

compreender as possibilidades de intervenções para redução da acidentalidade, tanto 

em relação à viabilidade quanto aos impactos, positivos ou negativos (WELLE, 2019). 

Diante disso, apresenta-se o diagnóstico das condições de segurança viária para o 

município de Caxias do Sul, com destaque aos dados referentes aos acidentes de 

trânsito.  

Os dados analisados foram obtidos de fontes oficiais disponibilizadas, principalmente, 

pelo DETRAN-RS e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de dados do sistema 
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DATASUS e do setor de fiscalização de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, 

Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul. Ressalta-se que as diferentes 

abrangências e escopos de cada instituição podem resultar em discrepâncias quanto 

aos resultados das análises e levantamentos realizados.  

No caso do DETRAN-RS, as informações são referentes aos acidentes de trânsito 

com lesão corporal e com danos materiais, além dos acidentes fatais, sendo a base 

de dados o Sistema Consultas Integradas, da Secretaria de Segurança Pública. De 

acordo com o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, no estado foram 

analisados 8.708 acidentes fatais3 no período de 2010 a 2019, além de um total de 

62.648 acidentes com lesão e 134.317 ocorrências com danos materiais dos últimos 

três anos.  

Já os dados da PRF se aplicam exclusivamente às vítimas das ocorrências em 

rodovias e estradas federais que se localizam dentro do limite municipal, e fornecem 

informações específicas de cada envolvido nos acidentes registrados.  

Para a análise da gravidade dos acidentes, ressalva-se que, desde a Convenção de 

Viena, em 1968, considera-se como óbitos de trânsito todos aqueles transcorridos em 

até 30 dias após o acidente. Desta forma, a base de dados do DATASUS também 

constitui uma importante fonte de dados para verificar a relação de óbitos após o 

momento de internação. 

 

 

A principal métrica utilizada para a análise dos dados relacionados aos acidentes no 

município de Caxias do Sul baseia-se na relação entre o número de acidentes e 

indicadores populacionais. Os números de acidentes podem ser tratados em seu valor 

total ou discretizados por categorias como a gravidade do ocorrido (com ou sem 

vítimas, gravidade das lesões), de acordo com o intervalo de tempo específico (dia da 

semana, mês ou ano). 

 
3 DETRAN-RS considera como vítimas fatais de trânsito aquelas que foram a óbito no local do acidente, em 
deslocamento para o hospital ou até 30 dias após a internação. 
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Recomenda-se também a normalização dos valores para escalas fixas de base 

10.000 (dez mil), de tal forma que o índice possa ser utilizado para comparações, 

guardadas as proporções, com demais localidades (FERRAZ et al. 2012).  

O índice, portanto, é gerado por meio da fórmula: 

𝑰 =
𝑵

𝑸
 

Onde:  

▪ I – Índice de acidentes ou de vítimas; 

▪ N — Número de acidentes ou de vítima no período de estudo; 

▪ Q – Métrica de comparação (população) 

 

 

A caracterização dos acidentes de trânsito registrados será realizada, como 

mencionado anteriormente, por meio da análise dos registros com lesões e danos 

materiais do DETRAN-RS entre os anos de 2017 e 2019, acidentes fatais nos anos 

de 2010 a 2019 e, além dos dados da SMTTM (2021 e 2022), SAMU (2018-2022), 

DATASUS (2017-2020) e PRF (2017-2021).  

 

Os acidentes com danos materiais registrados no município de Caxias do Sul 

totalizaram 9.991 casos entre os meses de janeiro de 2017 e dezembro de 2019, 

sendo 3.116 em 2017, 3.169 em 2018, e 3.706 em 2019. Sendo assim, de acordo com 

o gráfico abaixo, registrou-se queda no ano de 2018, seguida de acentuado aumento 

em 2019. 
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Na distribuição temporal dos acidentes com danos materiais por mês, é possível 

verificar que, entre os anos de 2017 e 2019, houve um índice maior de casos no mês 

de junho e menor em janeiro. 

Além disso, de maneira isolada, o menor índice de acidentes (3,99) foi verificado em 

fevereiro de 2017 e o maior (6,91) em outubro de 2019. 
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Sobre os dias da semana, nota-se que as sextas-feiras possuem os maiores índices 

de acidentes de trânsito com danos materiais, seguidas pelos demais dias úteis. Em 

comparação, os sábados e domingos apresentam números menores. 
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Em relação ao período do dia, o turno da tarde apresentou o maior número de 

acidentes, seguido da manhã, noite e madrugada, conforme revela o gráfico a seguir. 



                                                                                                                                                                              

246
 

 

No mapa a seguir, nota-se  alta densidade de acidentes com danos materiais em áreas 

mais espalhadas da sede, se comparado à localização dos acidentes com lesões. 

Ressalta-se que para a localização dos pontos dos sinistros, utilizou-se as 

coordenadas geográficas contidas no banco de dados fornecido pelo DETRAN-RS 

(2022). 

O cruzamento dessas informações e análises específicas serão feitas no Produto 04 

– Pré-diagnóstico, com sintetização no Produto 05 – Diagnóstico e Prognóstico.
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Vale destacar que foram notados no mapeamento dos acidentes alguns pontos com 

coordenadas coincidentes que apresentam registros de endereços diferentes, como 

exemplifica os registros no Quadro 19 a seguir. 

 

Data Logradouro 
Nro 

Logradouro 
Ponto Refer latitude longitude 

12/02/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

1666 
SEC. MUNICIPAL 
DE 
TRANSPORTES 

-29.157257 -51.185889 

13/02/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

- 
prox. à Caixa 
Econômica Federal 

-29.157257 -51.185889 

20/02/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

- 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO 

-29.157257 -51.185889 

26/02/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

187 
ESQUINA RUA 
JOAO ESCAPINI 

-29.157257 -51.185889 

27/04/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

705 - -29.157261 -51.185881 

14/06/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

- - -29.157261 -51.185881 

04/07/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

465 PANAMBRA -29.157261 -51.185881 

08/07/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

1566 - -29.157261 -51.185881 

08/07/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

2482 UNIMED -29.157261 -51.185881 

15/07/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

SN 
SUSIVAL 
EMBALAGENS 

-29.157261 -51.185881 

30/08/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

2400 - -29.157261 -51.185881 

30/08/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

7660 
POSTO 
ANDREAZZA 

-29.157261 -51.185881 

03/09/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

000 VW PANAMBRA -29.157261 -51.185881 

12/09/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

SN 
POSTO 
ANDREAZZA 

-29.157261 -51.185881 

13/09/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

SN 
ENTRONCAMENT
O RS-122 

-29.157261 -51.185881 

27/09/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

1140 
EM FRENTE AO 
BANCO 
SANTANDER 

-29.157261 -51.185881 

02/10/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

- - -29.157261 -51.185881 

07/12/2019 
R. MOREIRA 
CÉSAR 

2254 POSTO IPIRANGA -29.157261 -51.185881 

Nota-se que quando os registros apresentam as mesmas coordenadas, eles também 

apresentam o mesmo logradouro. Portanto, apesar de terem diferentes endereços, os 

registros de mesma coordenada permitem identificar corretamente a via em que os 

acidentes em questão ocorreram. 
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Outrossim, os endereços apresentam falhas de informações, o que impossibilita a 

localização por meio deles. Então, para não modificar o dado original, considera-se a 

representação pelas coordenadas fornecidas, com a ressalva de que a densidade de 

acidentes apresentada em locais de sobreposição de acidentes traz o logradouro 

como local de interesse. Para estimar os erros oriundos desse banco de dados, o 

Gráfico 32 demonstra o número de vezes que cada quantidade repetida de 

coordenadas acontece nos registros. 

 

A quantidade total de registros representada no gráfico equivale a 47,09% do banco 

de dados disponibilizado, sendo que a grande maioria das repetições acontecem 

apenas em dois registros. Entende-se que os erros oriundos do banco de dados não 

interferem na análise global da distribuição de sinistros na cidade. 

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade forneceu dados de 

acidentes com danos materiais que ocorreram no período de janeiro à setembro de 
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2021 e 2022. Os pontos críticos foram considerados pela quantidade de registros nas 

interseções.  

Os pontos críticos de 2021 estão representados pela Figura 40 e descritos na Tabela 

60. 

No total foram 141 registros em 2021, sendo a interseção entre a Av. São Leopoldo 

com a Av. Bruno Segalla a que possui o maior número de registros (21), no entanto, 

destaca-se que a Avenida Ruben Bento Alves é a que mais apresenta dados de 

acidentes, contabilizando 58 sinistros, seguido da Avenida Bruno Segalla, com 42. 

Nº Logradouro Nº de registros de acidentes 

1 Av. São Leopoldo x Av. Bruno Segalla 21 

2 R. Pio XIII x R. Fortunato Mosele 14 

3 R. Atílio Andreazza x Av. Ruben Bento Alves 14 

4 Av. Ruben Bento Alves x R. Conselheiro Dantas 12 

5 Av. Ruben Bento Alves x R. Moreira César 12 

6 Av. Bruno Segalla x Av. Salgado Filho  12 
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Nº Logradouro Nº de registros de acidentes 

7 Av. Rubem Bento Alves x R. Ludovico Cavinato 11 

8 R. Dom José Baréa X R. Pedro Tomasi 09 

9 Av. Ruben Bento Alves X R. Humberto de Campos 09 

10 R. Sinimbú X R. Coronel Flores 09 

11 Av. Bruno Segalla X Travessa Rio Grande 09 

12 R. Moreira César X R. Luiz Facchin 09 

Os Pontos Críticos de 2022 estão representados pela Figura 41 e descritos na Tabela 

61. 

Com os registros de 2022, é constatado 141 sinistros ao total, mesma quantidade do 

registrado no ano anterior, porém, a interseção que aponta o maior número de 

registros é a R. Atílio Andreazza com a Avenida Ruben Bento Alves (19).  

A Avenida Ruben Bento Alves continua sendo a que mais apresenta acidentes, com 

um aumento entre os dois anos, totalizando 72 registros. A Av. Bruno Segalla 

permanece em segundo lugar no número de registros, apresentando queda de 42 

para 37 sinistros em 2022. 
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Nº Logradouro Nº de registros de acidentes 

1 R. Atílio Andreazza X Av. Ruben Bento Alves 19 

2 Av. São Leopoldo X Av. Bruno Segalla 17 

3 R. Pio XII X R. Fortunato Mosele 13 

4 Av. Ruben Bento Alves X R. Ludovico Cavinato 13 

5 Av. Ruben Bento Alves X R. Humberto de Campos 12 

6 Av. Bruno Segalla X Av. Salgado Filho 11 

7 R. Sinimbú X R. Marechal Floriano 10 

8 Av. Ruben Bento Alves X R. Moreira César 10 

9 Av. Ruben Bento Alves X Av. Júlio de Castilhos 9 

10 Av. Ruben Bento Alves X R. Conselheiro Dantas 9 

11 R. Luiz Michielon X R. Antônio Broilo 9 

12 Av. Bruno Segalla X R. Ernani Aguilar Correa 9 

Ao todo, a Avenida Ruben Bento Alves junto a Avenida Bruno Segalla representam 

77,30% dos sinistros registrados entre janeiro e setembro dos anos de 2021 e 2022. 

De acordo com os dados DETRAN-RS (2022) disponibilizados em formato excel, o 

município de Caxias do Sul registrou um total de 4311 acidentes de trânsito com 

lesões entre os meses de janeiro de 2017 e dezembro de 2019, sendo 1469 em 2017, 

1394 em 2018, e 1448 em 2019. Já o número de vítimas foi praticamente o dobro do 

número de acidentes em todos os anos, sendo respectivamente, 2932, 2738 e 2866 

vítimas. 

Para equalizar as séries de dados, a análise ocorreu por meio da métrica de número 

de acidentes/10.000 habitantes, obtida em função do número de registros e do número 

de habitantes em cada ano. Desta maneira, de acordo com o Gráfico 33, registrou-se 

uma tendência de estabilização entre os anos analisados, verificando-se uma 

pequena queda no ano de 2018. 
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Em relação à distribuição temporal dos acidentes com lesões por mês, é possível 

verificar que em números totais, entre os anos de 2017 e 2019, houve um índice maior 

de casos no mês de junho, especialmente no ano de 2018, atingindo-se o maior índice 

registrado (2,90). Já o mês de fevereiro apresentou o menor número de casos, ao 

considerar os números totais. No entanto, de maneira isolada, o menor índice de 

acidentes com lesões (1,83) foi verificado em setembro de 2018. 
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No que diz respeito aos dias da semana, nota-se que as sextas-feiras e sábados 

possuem os maiores indicadores de acidentes de trânsito com lesões, possivelmente 

por comportamentos de maior risco durante os dias em questão. Os domingos 

apresentam números menores em relação ao restante dos dias úteis da semana. 
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Em relação ao turno, a tarde foi o período que mais apresentou casos, seguido da 

noite, manhã e madrugada, conforme demonstra o gráfico a seguir. 
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As informações disponibilizadas pelo Detran-RS foram mapeadas, permitindo a 

visualização da localização dos acidentes ocorridos no município. No caso dos 

acidentes com lesões, é possível verificar  maior densidade de casos na área central 

da sede municipal.
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Há ocorrências de sobreposição de coordenadas em alguns registros do banco de 

dados de acidentes com lesões, assim como no banco de dados de acidentes com 

danos materiais. O Gráfico 37 a seguir aponta a quantidade de ocorrências de cada 

número de repetições, ou seja, por exemplo, repetições de coordenadas em dois 

registros ocorre 194 vezes, conforme aponta o gráfico. 

 

Os registros com repetições correspondem a 44,58% do banco de dados, contudo, do 

total de pontos unificados (resultante da junção de diferentes registros) a maioria 

refere-se a apenas duas repetições de coordenadas, não impactando 

significativamente na análise da dispersão dos acidentes. Ressalta-se que a 

informação dos logradouros é correta para todos. 

Além das informações referentes aos acidentes de trânsito com lesão corporal e com 

danos materiais, o DETRAN-RS disponibiliza os acidentes fatais ocorridos entre 2010 

e 2019.  
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Nesse período em Caxias do Sul, ocorreram 484 acidentes fatais, sendo o maior 

número de ocorrências em 2010 com 65 acidentes e os menores com 33 casos em 

2016 e 2018. Apesar da mesma quantidade de ocorrências nesses dois anos, ao levar 

em conta a população, o ano de 2018 apresentou o menor índice de acidentes fatais. 

Ao analisar o gráfico abaixo é possível observar o decrescimento de ocorrências entre 

2010 e 2014 e oscilações entre os demais anos, além de aumento significativo entre 

2018 e 2019. 

 

Dos 484 acidentes fatais registrados, 237 ocorreram em vias municipais, 176 em 

estaduais, 69 em federais e 2 não possuíam informações.  

De acordo com o gráfico abaixo, o maior índice de acidentes em vias estaduais (0,73) 

ocorreu em 2010 e o maior índice em vias municipais (0,67) foi em 2019. 
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Ao analisar a causa dos acidentes fatais, o Gráfico 40 revela que a maioria dos 

acidentes são do tipo colisão, o que totaliza 147 registros (30,4%) em todos os anos. 

Em seguida registra-se 136 acidentes por atropelamento (28,1%), 71 por choque com 

objeto fixo (14,7%), 63 por colisão lateral (13%), 43 por tombamento (8,9%), 19 por 

capotagem (3,9%) e por fim, outros 5 não informados (1%). 
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Os registros de atendimento pré-hospitalar disponibilizados SAMU apontam um total 

de 9.832 casos entre janeiro de 2018 e novembro de 2022, sendo 1.817 em 2018, 

2.073 em 2019, 1.802 em 2020, 2.104 em 2021 e 2.036 em 2022. Conforme 

observado no Gráfico 41, em 2020 huve uma queda no número de vítimas, porém nos 

anos seguintes esse número aumentou, chegando em 2022 com o maior índice dos 

últimos anos. 
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Com os dados de distribuição temporal das vítimas de acidentes de trânsito atendidas 

pelo SAMU por mês, em números totais entre os anos de 2018 e 2022, é possível 

observar no Gráfico 42 que o maior índice de casos ocorreu no mês de novembro e o 

menor índice em setembro. 

Além disso, de maneira isolada, o maior índice de acidentes (4,41)  foi em outubro de 

2022, já o menor índice (2,22) foi em abril de 2020. 
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Separando-se o número total de vítimas atendidas pelo SAMU entre 2018 e 2022 por 

tipo de acidente, é possível visualizar que o maior número de vítimas ocorre em 

colisões entre carro e moto (3.189), seguido de colisões entre carro e carro (1.928) e 

quedas de moto (1.417).  
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Com os dados de tipo de acidente separados por ano, é possível visualizar que as 

colisões entre carro e moto são as que mais geram vítimas, sendo no ano de 2021 o 

maior número (681). Em 2019 houve um pico de vítimas em acidentes entre carro e 

carro, apresentando um valor de 429 pessoas. Já em 2021 em quedas de moto houve 

um aumento significativo de ocorrências, que voltaram a cair no ano seguinte. Além 

disso, é possível visualizar que acidentes como capotagem ocorreram apenas nos 

anos de 2021 e 2022. 
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Referente à gravidade dos acidentes ocorridos de janeiro de 2018 a novembro de 

2022, é possível observar no Gráfico 45, que o maior índice de acidentes (0,04) 

classificados como “morte” ocorreram em 2019 e 2021, anos em que mais acidentes 

foram classificados como gravidade severa. 

Em números gerais, acidentes classificados como “baixa intensidade” são os que 

ocorrem, seguido dos de “média intensidade”. Sendo na primeira classificação citada, 

o ano de 2018 possui o maior índice e na segunda o ano de 2021. 
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Em relação à localização, nota-se no mapa abaixo que há uma concentração de 

acidentes com maior severidade na região central do perímetro urbano e ao longo das 

principais vias de ligação do município e das rodovias, como é o caso da Rota do Sol, 

ERS-122 e BR-116.
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Entre 2017 e 2020, o DATASUS contabilizou 251 óbitos causados por acidentes de 

transporte. Foram registrados 76 óbitos em 2017, 52 em 2018, 80 em 2019 e 43 em 

2020. Destaca-se que o DATASUS inclui as vítimas que vieram a óbito após a 

internação. 

No gráfico abaixo é possível verificar que o índice de óbitos, que leva em conta a 

projação populacional, foi o mesmo em 2017 e 2018. O ano de 2020 apresentou uma 

queda considerável, possivelmente por conta das restrições decorrentes da pandemia 

de COVID-19. 

 

Ao analisar as vítimas fatais decorrentes de acidentes de trânsito no município de 

Caxias do Sul verifica-se que, nestes quatro anos, dos 251 óbitos totais, 80 (31,9%) 

eram motociclistas, 68 (27,1%) eram ocupantes de automóveis e 57 (22,7%) eram 

pedestres. 
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 810 acidentes entre os anos de 2017 

e 2021, sendo 806 registrados na BR-116, importante via de ligação do município, e 

4 casos sem informação. 

O Gráfico abaixo demonstra que 2017 apresentou o maior índice (3,93) de acidentes 

no trecho da BR-116 localizada em Caxias do Sul. Já o menor índice (2,62) foi 

verificado em 2018. 
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De todos esses acidentes, a grande maioria (70,1%) acarretou em vítimas feridas e 

1,6% teve vítimas fatais. Ao verificar o gráfico, nota-se que em 2021 houve a maior 

incidência de acidentes fatais, enquanto 2017 apresentou o maior número de 

acidentes sem vítimas. Destaca-se também que entre 2018 e 2020 foi crescente a 

quantidade de acidentes com vítimas feridas. 
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No que diz respeito aos dias da semana, percebe-se no gráfico abaixo que os sábados 

possuem os maiores indicadores de acidentes de trânsito, e os domingos possuem 

valores semelhantes aos dias úteis. Destaca-se que essa situação é diferente do que 

foi indicado nas fontes anteriores, nas quais havia maior concentração de acidentes 

nas sextas-feiras e menor aos domingos. 
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Em relação ao traçado das vias em que ocorreram acidentes, constata-se que 336 

(41,5%) acidentes aconteceram em trechos de reta, 277 (34,2%) em curvas e 89 

(11%) em interseção de vias. Destaca-se que, com exceção do ano de 2020, as retas 

foram as vias em que mais ocorreram acidentes. 
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Importante ressaltar que os 810 acidentes resultaram em um total de 3.794 indivíduos 

envolvidos. Em relação à gravidade das vítimas, ao analisar o gráfico abaixo, é 

possível verificar que a maioria dos casos se caracteriza por sem lesões (47,2%) e 

por lesões leves (29,2%), seguido de lesões graves (6%) e óbitos (0,9%). 
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Ao analisar aos mapas a seguir, constata-se que a grande parte dos acidentes 

ocorridos na BR-116 se localizam principalmente dentro do perímetro urbano de 

Caxias do Sul. Em relação à severidade, nota-se que os acidentes menos severos 

acontecem nos trechos mais periféricos do perímetro urbano.  
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O COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento) inclui a Região Metropolitana 

da Serra Gaúcha, possuindo a 3º maior concentração populacional, que contém a 

Região Funcional 3, da qual Caxias do Sul se apresenta como o município de maior 

participação industrial. O Conselho, em conjunto com a Universidade de Caxias do 

Sul, elaborou o Plano Estratégico Participativo de Desenvolvimento Regional 

(COREDE SERRA, 2017). 

O plano visa os seguintes objetivos para a Serra Gaúcha: atualizar e aumentar a base 

de dados; definir uma visão de ações futuras para o desenvolvimento; construir e 

operacionalizar políticas de desenvolvimento; instigar e valorizar o avanço do capital 

social e identidade regional; qualificar a participação das regiões nos orçamentos; e 

conceber uma carteira de projetos contendo objetivos, justificativas, escopo, órgãos, 

cronograma e estimativas de recursos. 

O documento também aponta a importância de se criar referenciais estratégicos para 

representar o coletivo em interesses futuros, tais como a missão regional, valores, 

visão futurista e vocação regional. No diagnóstico foi observado o Produto Interno 

Bruto e exportações, a carteira de projetos que contempla 9 projetos, que se 

desdobram em 32 produtos, a questão educacional e de saúde, bem como 

considerações sociais, sistema de transporte e de dimensão econômica. 

Durante a Reunião de Leitura Técnica de 09 de agosto de 2022, ocorreu uma breve 

apresentação feita por membros do COREDE, ressaltando-se a importância da 

requisição de aumento da capacidade de transporte intermunicipal entre Caxias do 

Sul e Farroupilha, nas porções do trajeto que afetam diretamente as duas cidades. A 

concessão do eixo, no  entanto, apresenta grande dificuldade, considerando ainda a 

sugestão de municipalização da porção oeste, visando a construção de vias 

perimetrais de contorno às regiões urbanas (com impactos diretos em Galópolis). 
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Com o objetivo de promover a integração regional, com impactos positivos no 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e serviços, o Ministério dos 

Transportes, através da Secretaria de Política Nacional de Transportes, propõe a 

inserção de um trem regional para transporte de passageiros, com seminário sobre o 

assunto ocorrido em 2008. Já em 2012, o projeto contou com a entrega do Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira, Social e Ambiental, com a participação 

da Universidade Federal de Santa Catarina e o Laboratório de Transporte e Logística. 

O Estudo abrange elementos como vias permanentes, estações, material rodante, 

sistema de controle de trafego e sistemas de controle de arrecadação. 

A proposta visa a reutilização de linhas antigas desativadas. Um dos trechos cotados 

como potencial rota, para tanto, está a ligação Caxias do Sul – Bento Gonçalves. O 

segmento teria início no centro urbano de Caxias do Sul, passando pelos municípios 

de Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi e finalizaria em Bento Gonçalves, 

totalizando 65 km de extensão. As cidades contempladas garantiriam a demanda 

inicial do sistema, com expectativa de futura continuidade territorial e densificação ao 

longo da extensão do serviço, formando uma área urbana contínua. 
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O trecho, que pertencia a extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A) e agora à 

Malha Regional Sul, contempla uma fração da rede ferroviária nacional, que totaliza 

7.304 km de extensão. O eixo existente apresenta deficiências nas condições 

geométricas horizontais, pela predominância de curvas com raios menores do que 

200 m (com média de 150 m) e velocidades máximas de 30 km/h em média, 

incompatíveis com padrões satisfatórios para operação de trens de passageiros. 

Na proposta, também se propõe a reutilização de antigas estações ferroviárias, com 

estados de conservação distintos. Como exemplos, tem-se as antigas estações de 

Caxias do Sul, com bom estado de conservação, e a de Nova Sardenha, que fica a 

29,3 km de Caxias do Sul, em estado precário.  
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Outra questão a ser considerada no projeto de trem regional são as ocupações 

diversas ao longo do trajeto, que contemplam desde núcleos residenciais legítimos, 

ocupações para fins comerciais e vegetações até invasões e ocupações irregulares 

abandonadas. 

  

 

Sem avanços recentes, o estudo de viabilidade completou 10 anos. Contudo, em 

2022, o Consórcio do Trem Regional da Serra Gaúcha apresenta uma nova proposta, 

deixando de depender dos trilhos desativados para a criação de uma nova rota, 

abrangendo outras duas regiões: Hortênsias e Campos de Cima da Serra. Ao todo, a 
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nova proposta prevê 372 km de trilhos, que necessita de definições quanto à sua 

viabilidade e aceitação, bem como de possível cronograma (MUGNOL, 2022). 

 

 

Caxias do Sul conta com o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, infraestrutura com 

importância regional para a Serra Gaúcha. O aeroporto encontra-se a uma distância 

de 65 km de Gramado, sendo relevante, portanto, como acesso turístico da região. 

Não obstante, as operações constantemente são interrompidas por condições 

climáticas desfavoráveis, aliadas à infraestrutura insuficiente para auxílio aos voos, 

que são frequentemente cancelados ou transferidos para a capital Porto Alegre. Com 

essas adversidades, ganha força a proposta de um novo aeroporto regional localizado 

na Vila Oliva.  

O novo Aeroporto, segundo o próprio Relatório de Impacto Ambiental do 

empreendimento, se localizará numa região rural, distante a aproximadamente 36 km 

da sede municipal de Caxias do Sul, com acesso pela Estrada Municipal Geraldo 

D’Agostinho, pertencente ao Distrito Vila Oliva. A nova infraestrutura tem maior 

proximidade com os municípios de Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São 

Francisco de Paula. 

Visando minimizar os problemas do atual aeroporto em funcionamento, o projeto 

prevê uma pista e estruturas auxiliares para operações com aeronaves de maior porte. 

As estimativas do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para movimentação de 

pessoas do novo aeroporto, já em 2026, apontam para cenários entre 272 mil e 1,3 

milhão de passageiros por ano. 

Vale ressaltar algumas informações relacionadas ao atual aeroporto, que teria sua 

demanda toda redirecionada ao futuro aeroporto regional em Vila Olívia. Segundo a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, no ano de 2018 a 

movimentação do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani totalizou 205.945 

passageiros, com uma média de 553 passageiros por dia. Já no ano de 2019, 

registrou-se um total de 6.084 voos, entre pousos e decolagens, com 241.527 

passageiros, totalizando uma média diária de 16,84 voos e 670,90 passageiros. 



                                                                                                                                                                              

282
 

No ano de 2022, o atual aeroporto passou a receber ofertas diárias de voos para o 

Aeroporto Internacional de Guarulhos, importante conexão brasileira e internacional. 

Já no primeiro trimestre desse ano, ocorreram 1.058 pousos e decolagens, totalizando 

34.278 passageiros transportados, com média diária de 380,86 passageiros. Valores 

semelhantes se repetiram no 2º trimestre, com um total de 45.073 passageiros, 1.122 

pousos e decolagens, e média diária de 500,81 passageiros. 

Ano Voos Passageiros 

2018 - 205.945 

2019 6.084 241.527 

2022 (1º Tri) 1.058 34.278 

2022 (2º Tri) 1.122 45.073 

Ainda no ano de 2022, o terminal de cargas da TECA GOLLOG apresentou um total 

20.343 voos em julho, 20.980 voos em agosto e 16.000 voos em setembro (Tabela 

63). Vale ressaltar que a empresa possui, não somente, um serviço de carga bem 

como um de encomendas. Já pelo serviço da companhia brasileira TECA Azul Cargo 

foi registrado um total de voos de 12.728 no mês de julho, 12.150 em agosto e 9.539 

em setembro (mês incompleto). Dentre os itens transportados estavam: roupas 

infantis, peças automotivas, vinhos, espumantes e peças hidráulicas. 

Empresa TECA GOLLOG TECA Azul Cargo 

Mês/Operação Embarque Desembarque Total Embarque Desembarque Total 

Julho 16.396 3.947 20.343 6.644 6.084 12.728 

Agosto 16.177 4.803 20.980 5.749 6.401 12.150 

Setembro* 11.626 4.374 16.000 4.792 4.747 9.539 

*Mês incompleto 
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Nota-se, portanto, o potencial existente para o novo aeroporto regional, cuja demanda 

esperada deve ultrapassar a observada para o atual aeroporto. Em informações 

divulgadas pela prefeitura, no fim de 2021 firmou-se a autorização para início do prazo 

de execução do empreendimento, após as finalização da licitação. A limpeza da área 

do aeródromo foi iniciada no dia 19 de agosto de 2022, com tratativas municipais para 

pavimentação dos acessos à área. 

 

 

A Lei n° 8.736, de 1 de dezembro de 2021 que aprova as políticas públicas e o plano 

municipal do turismo e dá outras providências, definiu que tal plano “(...) compreende 

a incorporação das diretrizes estratégicas, os programas com seus objetivos, o elenco 

de subprogramas que darão origem em cada um deles, projetos estratégicos, 

específicos a serem elaborados pelo Poder Público, o Trade Turístico e os 

empreendedores do setor (...)”. 

Segundo o Plano em questão, o fato de Caxias do Sul ser cortada pela BR-116 e pela 

ERS-122, além do intenso fluxo turístico em seu entorno favorecem o turismo no 

município.  

Destaca-se que o Plano Municipal de Turismo elenca as principais rotas turísticas de 

Caxias do Sul, que são: roteiro Caminhos da Colônia, Ana Rech, Vale Trentino, 

Estrada do Imigrante, La Cittá, além do roteiro Caminhos de Caravaggio.  A seguir 

são descritos os roteiros, conforme informações do próprio Plano de Turismo. 

O roteiro Caminhos da Colônia acontece entre os municípios de Caxias do Sul e Flores 

da Cunha com uma extensão de 35 quilômetros, passando por pontos turísticos rurais 

de ambos os municípios. Ressalta-se que o início do trajeto e os pontos visitados não 

estão mapeados com informações, como por exemplo, o endereço dos locais.  

No roteiro Ana Rech há locais históricos a serem visitados, como por exemplo, o 

Monumento Epopeia do Imigrante, Igreja Matriz da Paróquia de Ana Rech, além do 

Monumento à Anna Rech. Boa parte dos pontos visitados estão na parte central da 

região em questão, permitindo que o trajeto seja realizado a pé. Já o roteiro do Vale 

Trentino perpassa por diversas vinícolas familiares, além do Museu da Uva e do Vinho 

que estão da região de Forqueta.  
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O roteiro de Criúva, 56 quilômetros distante do centro de Caxias do Sul, é onde 

localiza-se a Ponte dos Korff e o Cânion dos Palanquinhos. É um lugar que apresenta 

opções para quem quer praticar esportes, como caminhadas, trilhas, passeios de bike, 

entre outros. 

Ademais, a Estrada do Imigrante conta com pontos que representam a cultura italiana 

como: as Casas Bonnet, a Casa Zinani, além de grutas e igrejas, como a Gruta Nossa 

Senhora de Lourdes e a Igreja de Pedra Sacro Cuore di Gesú e Maria. 

 

O roteiro La Cittá, que conta com pontos turísticos principalmente no centro da cidade 

entre eles: a Igreja São Pelegrino, a Praça Dante Alighieri, o Museu Municipal, o 

Museu de Ambiência Casa de Pedra, o Monumento Nacional ao Imigrante e o Parque 

Mário Bernardino Ramos (parque da Festa da Uva). 

Por fim, a rota Caminhos de Caravaggio perpassa os municípios de Canela, Gramado, 

Nova Petrópolis, Caxias do Sul e Farroupilha, com um trajeto de 200 km que liga os 

santuários de Farroupilha e Canela. 
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De forma complementar, os principais pontos turísticos de Caxias do Sul são listados 

nos quadros a seguir.  

Atrativos históricos e culturais Localização (bairro) 

Praça Dante Alighieri Centro 

Catedral Santa Teresa Centro 

Igreja São Pelegrino São Pelegrino 

Capela do Santo Sepulcro Nossa Sra. de Lourdes 

Paróquia Imaculada Conceição Rio Branco 

Igreja Nossa Senhora do Caravaggio Ana Rech 

Igreja de Pedra Sacro Cuore di Gesú e Maria Estrada do Imigrante 

Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompéia Galópolis 

Museu Municipal Centro 

Museu dos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB) na Segunda Guerra Mundial 
Centro 

Museu do Esporte de Caxias do Sul Santa Catarina 

Museu dos Capuchinhos Rio Branco 

Museu de Ambiência Casa de Pedra Santa Catarina 

Monumento Nacional ao Imigrante Petrópolis 

Museu do Imigrante Petrópolis 

Epopéia do Imigrante Ana Rech 

Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp Forqueta 

Casa Zinani Estrada do Imigrante 
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Atrativos históricos e culturais Localização (bairro) 

Casas Bonnet Estrada do Imigrante 

Museu São Brás Ana Rech 

Museu do Território Galópolis 

Praça Duque de Caxias Centro 

Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho Panazzolo 

Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Centro 

Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer Centro 

Moinho da Cascata Santa Catarina 

Estação Férrea Centro 

Secretaria Municipal da Cultura São Pelegrino 

Biblioteca Largo da Estação São Pelegrino 

Praça das Feiras Rio Branco 

Arquivo Municipal João Spadari Adami Lourdes 

Metalúrgica Abramo Eberle S.A. (MAESA) Exposição 

Pavilhões da Festa da Uva Nossa Sra. da Saúde 

Instituto Hércules Galló Galópolis 

 ( ). 

Atrativos naturais Localização 

Parque Getúlio Vargas Centro 

Parque Cinquentenário Centro 

Lagoa do Rizzo Desvio Rizzo 

Jardim Botânico Saint Etienne 

Mato Sartori Centro 

Cânion dos Palanquinhos Criúva 

Cachoeira da Mulada Reserva Bertussi 

Gruta Nossa Senhora de Lourdes Estrada do Imigrante 

Grutão Ecoparque Santa Lúcia do Piai 

Cascata Véu de Noiva Galópolis 

 ( ). 

Além dos pontos turísticos, é importante mencionar os principais eventos realizados 

no município, que são: 

▪ A Festa da Uva, evento bianual, um dos mais importantes eventos temáticos do 

Brasil e símbolo de Caxias do Sul; 
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▪ A Festa da Colheita, que acontece nos anos em que não ocorre a Festa da Uva 

e é considerado o segundo maior evento da Serra Gaúcha;  

▪ A MERCOPAR, feira tradicional de negócios que ocorre anualmente;  

▪ Mississipi Delta Blues Festival, que teve início em 2008 e segue com novas 

edições.  

Por conta do grande número de visitantes recebidos, tais eventos impactam na rotina 

da cidade, podendo ter relação direta no tráfego e na mobilidade de Caxias do Sul.  

No tocante à infraestrutura e ao acesso e transporte, o Plano destaca como pontos 

fortes do município a sinalização das ruas indicando as localizações importantes da 

cidade, tanto no centro, quanto em locais mais afastados, além da robusta estrutura 

de apoio dos serviços de transporte.  

Como pontos a serem melhorados, é destacado a implantação de uma estrutura de 

acesso, sinalização e/ou estrutura turística mais convidativa a quem trafega nas 

rodovias, além do maior investimento na qualidade dessas vias, a fim de tornar o local 

mais seguro.  
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Segundo apontamentos da SEMTUR, em 2018, existia maior carência de sinalização 

nas rodovias BR-116, ERS-122, RS-452 e RSC-453, importantes por serem pontos 

de entrada e saída do município e, por conseguinte, dos roteiros.  

Outro ponto negativo é a inexistência de ônibus para roteiros turísticos mais afastados, 

sendo necessária a utilização de veículos próprios. 

A fim de elencar aspectos impulsionadores e limitadores ao turismo no município, o 

Plano Municipal de Turismo realizou uma análise swot com os pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças. Desse modo, no quadro a seguir é trazida a parte 

relacionada diretamente a mobilidade. 

Análise SWOT Localização (bairro) 

Forças (S) 

▪ Existência de um aeroporto; 

▪ Há um projeto de um novo aeroporto; 

▪ Estradas internas do município em boa situação; 

▪ Existência de sinalização turística; 

▪ Integra a Região Metropolitana da Serra Gaúcha;  

Fraquezas (W) 

▪ Sinalização turística não está atualizada; 

▪ Trânsito para ônibus turísticos não tem os pontos de 

parada/estacionamentos definidos; 

▪ Acessos ao município necessitam de melhorias (rodovias); 

▪ Estradas do interior precisam de mais cuidados; 

▪ O município de Caxias do Sul ainda é percebido como local de passagem; 

▪ Horários e dias de funcionamento nem sempre levam em consideração o 

fluxo de turistas. 

Oportunidades (O) 

▪ Caxias do Sul fica no Coração da Serra Gaúcha, entre Bento (Vale dos 

Vinhedos) e Gramado; 

▪ Interesse por lugares em meio a natureza para explorar o turismo de 

“isolamento”; 
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Análise SWOT Localização (bairro) 

▪ Compreensão do turista de que o destino deve ser organizado como uma 

rede – busca por uma venda conjunta por parte dos municípios. 

Ameaças (T) 
▪ Estruturas de acesso com necessidade de melhorias (rodovias estaduais 

e federais). 

No quadro a seguir, foram selecionadas as ações relacionadas à mobilidade urbana, 

a partir do Plano Municipal de Turismo. A prioridade é classificada de 1 até 5, sendo 

5 o mais urgente e 1 o menos urgente.  

O que fazer Quem faz 
Quando 

fazer 
Prioridade Recurso Situação 

Acompanhar as obras do 
novo aeroporto e viabilizar 

sua efetiva implantação 

Prefeitura 
Comtur 

Entidades 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 1   

Avaliar o atual estágio de 
funcionamento e definir a 
estratégia de atuação das 

seguintes rotas 
tradicionais de Caxias do 
Sul: Estrada do Imigrante, 

Caminhos da Colônia, 
Criúva, Ana Rech, Vale 

Trentino e La Cita, 
envolvendo o Parque 

Municipal Mato Sartori. 
Realizar o mesmo para as 
ZIT – Zonas de Interesse 
Turístico de Vila Cristina, 

Vila Seca, Vila Oliva, 
Santa Lúcia do Piaí, 

Fazenda Souza e 
Galópolis; 

Prefeitura 
Comtur 
Sebrae 

Rotas e Zits 
Prefeitura 
Comtur 
Sebrae 

Rotas e Zits 

Médio prazo 5 
Próprios 

PPP 
 

Avaliar o atual estágio de 
funcionamento e definir a 
estratégia de atuação das 
Rotas e Roteiros criados 
recentemente: Rota de 

Turismo Industrial, 
Caminhos de Caravaggio, 
Caminhos do Padre João 
Schiavo, Passo do Vinho 
e Rota Sabor e Aventura; 

Prefeitura 
Comtur 
Sebrae 

Rotas e Zits 
Mobi Cxs 
Núcleo de 

Turismo CIC 

Médio prazo 5 
Próprios 

PPP 
 

Unificar as informações 
sobre fluxo, perfil e 

impacto do turismo por 
meio do Observatório de 

UCS 
Prefeitura 

Segh 
Comtur 

Médio prazo 
Permanente 

4 
UCS 

Prefeitura 
Segh 
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O que fazer Quem faz 
Quando 

fazer 
Prioridade Recurso Situação 

Turismo da UCS e pelo 
proposto pela INOVA RS; 

Projetos 
PPP 

 

 

 

O Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) de Caxias do Sul, instrumento legal 

que regra a estruturação e o planejamento da arborização urbana do município, é 

estabelecido pelo Decreto nº 21.200, de 28 de Setembro de 2020. Preliminarmente, o 

PDAU foi previsto pelo Decreto nº 19.571, de 3 de maio de 2018, o qual definia que: 

O PDAU será compatível com as definições do planejamento urbano e textos 

legais vigentes, devendo considerar, pelo menos, os seguintes aspectos, a 

serem normatizados pela Comissão de Arborização Urbana: 

I - normas para arborização: escolha das espécies e locais para plantio das 

mudas, atentando-se às normas do presente Decreto; 

II - inventário da arborização urbana: o inventário da arborização urbana 

deverá servir de base para a escolha das espécies e planejamento das ações 

de implantação e manejo da arborização urbana; 

III - estabelecimento de índices mínimos de arborização por bairro: através 

dos resultados do inventário da arborização urbana, deverão ser 

estabelecidos índices mínimos a serem atendidos ou ampliados, obedecidas 

as normas estabelecidas na legislação; 

IV - educação ambiental: deverão ser previstas ações de educação 

ambiental, em diferentes níveis, a fim de dar publicidade ao plano e orientar 

a população acerca da importância da arborização urbana. 

Destaca-se que a legislação de 2018 foi revogada pelo Decreto nº 21.920, de 4 de 

fevereiro de 2022. No entanto, atualmente, o Decreto n° 22.379, de 5 de janeiro de 

2023 é quem dispõe sobre as Normas de Arborização Urbana no âmbito do município 

de Caxias do Sul. Neste decreto estão definidas diretrizes para a arborização urbana, 

contemplando em seu escopo questões relacionadas à implantação, manejo e 

conservação, incluindo podas, remoção, reposição de árvores e outras práticas. 

O Art.11 que diz respeito à implantação da arborização urbana estabelece que os 

canteiros deverão respeitar as seguintes definições:  
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a) dimensões: 80 cm x 100 cm, no mínimo;  

b) nivelamento: mesmo nível da calçada;  

c) forração: recomendado o uso de grama ou outro tipo de forração permeável 

sobre os canteiros, visando a melhoria das condições de desenvolvimento da 

árvore;  

d) faixas permeáveis: conforme o disposto no Código de Posturas do 

Município, o proprietário de imóvel localizado em área de Zona de Habitação, 

ao pavimentar o passeio público, poderá reservar 1/3 (um terço) da largura 

da calçada como área permeável verde e 2/3 (dois terços) da área com 

pavimentação antiderrapante, sendo que o plantio de árvores nas faixas 

permeáveis deverá ser realizado somente onde a mesma possuir largura 

mínima de 80 cm.  

Consonante à isso, o Anexo I do Decreto define mais alguns parâmetros para 

implantação e manutenção da arborização urbana de Caxias do Sul no que tange às 

calçadas do município:  

▪ Não deve ser realizado o plantio de exemplares arbóreos em passeios públicos 

com menos de 1,8 m de largura; 

▪ Não deve ser realizado o plantio de espécies de grande porte em passeios 

públicos com largura inferior a 3,0 m; 

▪ O plantio de plantas herbáceas ou arbustivas independe da largura do passeio 

público, desde que obedecido o disposto no Código de Posturas do Município, e 

devendo ser deixada uma área para livre circulação de pedestres com largura 

mínima de 1,0 m; 

▪ Em canteiros centrais com largura inferior a 2,0 m não deve ser realizado o 

plantio de espécies arbóreos, com exceção da Av. Júlio de Castilhos. 

Ressalta-se que fica vedado o plantio das espécies exóticas invasoras listadas na 

tabela a seguir:  
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Nome comum  Nome científico  

Acácia-negra  Acacia mearnsii  

Ligustro  Ligustrum spp.  

Pinus  Pinus spp.  

Uva-do-japão  Hovenia dulcis 

 

 

O município de Caxias do Sul possui, quando da elaboração deste documento, dois 

projetos concomitantes e complementares de Rotas Cicloturísticas. O primeiro deles 

foi apresentado no Workshop 01 realizado na Fase 3 do Plano de Mobilidade, no dia 

14 de setembro de 2022. A proposta foi elaborada pela empresa de consultoria 

Nomas, e consiste de três principais rotas:  Interparques, Das Colônias e a Trentina 

(Quadro 24 e Figura 50), atualmente em fase de implantação das sinalizações. 

Discute-se, também, a possibilidade de criar novas rotas que ligariam-se às atuais, 

visando resolver a problemática de estarem isoladas e distantes do meio urbano, o 

que induz o uso de meios motorizados de transporte para chegada dos interessados 

até as rotas. 
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Rota Localização 

Interparques 

Rota de principal interesse dos usuários. A rota passa por diversos 

equipamentos públicos de lazer, especialmente parques, e passa também por 

trecho urbano considerável 

Das Colônias 

Rota de principal interesse dos usuários. A rota passa por diversos 

equipamentos públicos de lazer, especialmente parques, e passa também por 

trecho urbano considerável 

Trentina 

À Sudoeste da mancha urbana, também sem passagem pelo trecho urbano, é a 

maior rota do município. Nela, também há um trecho menor, alternativo, que 

auxiliam na ingressão de novos ciclistas. 
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As rotas não são obrigatoriamente pavimentadas, existindo apenas sinalização de 

auxílio para os ciclistas como infraestrutura comum. O projeto apresenta a 

recomedação de pontos de apoios, ainda inexistentes, e o uso de estações de suporte 

para pequenos reparos. 

Vale ressaltar, também, que o município de Caxias do Sul conta com um programa de 

incentivo ao cicloturismo, o “Curta Caxias de Bike”, que atua como indutor da prática. 
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Dentre os projetos existentes, apresentam-se também os denominados Projetos 

Estruturantes e de Qualificação, elaborados em conjunto pela Secretaria Municipal do 

Planejamento (SEPLAN), Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade 

(SMTTM) e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP). A proposta 

visa a resolução de conflitos relacionados a acessibilidade, drenagem, mobilidade e 

segurança viária, estabelecendo uma carteira de projetos para prospecção de 

recursos. 

Os Projetos Estruturantes contemplam mudanças mais significativas na geometria das 

vias, como reforma e implantação de infraestrutura viária, além de projetos auxiliares 

de pavimentação, drenagem, sinalização,iluminação e acessibilidade. Já os Projetos 

de Qualificação concentram-se nos mesmos critérios apresentados anteriormente, 

mas com intervenções de menor porte. 
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Um sistema de mobilidade pode ser dividido em dois macrocomponentes: a oferta de 

transportes, que representa os elementos que viabilizam os deslocamentos como a 

existência de vias e políticas relacionadas, e a demanda por transportes, que engloba 

os fatores que geram as viagens em si (ORTUZAR & WILLUMSEN, 2011). É possível 

afirmar, deste modo, que diagnosticar uma rede de transportes exige diagnosticar os 

seus componentes de oferta e demanda, e isto em si requisita uma base de dados 

coerente com as necessidades do município, de modo a permitir o adequado 

planejamento de suas políticas de mobilidade a curto, médio e longo prazo.  

A literatura de transportes apresenta diversos atributos que compõe estes sistemas, 

e um número igualmente grande de métodos de quantificação e qualificação destes 

elementos. Parte do processo de planejamento de transportes envolve decidir, 

baseando-se nas especificidades do município, quais métodos serão aplicados. 

Como apresentado no Produto 01 – Plano de Trabalho, para elaboração do 

Diagnóstico e do Prognóstico de mobilidade de Caxias de Sul foram efetuados 

levantamentos de campo, que agregaram tanto dados relativos à infraestrutura de 

transportes quanto dados comportamentais, e também pesquisas com os usuários 

destes sistemas, englobando avaliações em relação aos modos de transporte 

presentes nas vias de Caxias de Sul e registros de origens e destinos para caracterizar 

os deslocamentos do município.  

No entanto, a definição das pesquisas e levantamentos a serem realizados representa 

apenas o passo inicial de um processo de aquisição de dados primários. A fim de 

otimizar a logística de campo, os procedimentos foram divididos em 11 campanhas 

que contemplam os quesitos necessários para atender os diferentes itens do TR. Ou 

seja, todos os itens do TR são satisfeitos com as informações obtidas das campanhas 

especificadas a seguir no Quadro 25, que demonstra as campanhas definidas e quais 

itens elas contemplam. 
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ID CAMPANHA 

PESQUISAS E LEVANTAMENTOS 

CONTEMPLADOS (conforme Termo 

de Referência) 

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 bicicletas 
8.3.6 Pesquisa de rotas pedonais e 
condições das calçadas 
8.3.8 Pesquisas sobre diferentes modos 
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 

8.3.3.1 Pesquisa de 
embarque/desembarque de passageiro 
8.3.3.2 Pesquisa de opinião diretamente 
com os usuários 
8.3.8 Pesquisas sobre diferentes modos 
e integração 

D Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual 
Auxiliar no item 8.3.3 - pesquisas no 
sistema de transporte público coletivo, 
visando a modelagem do sistema. 

E Pesquisa com motoristas 

8.3.2  Pesquisa de deslocamento 
intermunicipal e regional 
8.3.4 Pesquisas de Logística Urbana 
8.3.8 Pesquisas sobre diferentes 
modais e integração (redirecionado 
apenas para as campanhas A, B e C) 

F 
Entrevistas e Levantamentos com pedestres e 
ciclistas 

8.3.5 Pesquisa de uso de bicicletas 
(redirecionada para campanha L) 
8.3.6 Pesquisa de rotas pedonais e 
condições das calçadas 
8.3.8 Pesquisas sobre diferentes 
modais e integração (redirecionado 
apenas para as campanhas A, B e C) 

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 
8.3.4 Pesquisas de logística urbana 
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 



                                                                                                                                                                              

298
 

É importante destacar que o item 8.3.8 do TR, relativo à pesquisa de diferentes modos 

e integração, foi abarcada pelas campanhas A, B e C, não necessitando de 

complementações previstas das campanhas E e F, como aponta-se no quadro. Além 

disso, na campanha F, o item 8.3.5 – Pesquisa de uso de bicicletas foi redirecionado 

para a campanha L, cujo método de levantamento foi o uso de formulários online, 

dada a baixíssima presença de ciclistas a serem abordados em pontos das vias 

públicas. Os redirecionamentos apontados garantem o atendimento aos itens 

estabelecidos no TR de maneira mais direta e menos onerosa ao cronograma 

estabelecido para os levantamentos. 

Ademais, destaca-se também que algumas campanhas puderam ser usadas para 

contemplar itens antes não previstos, sendo o caso da campanha C - Censo de 

Terminais e Estações centrais, que auxilia na substituição da pesquisa de embarque 

e desembarque (item 8.3.3.1); da campanha E – Pesquisas com motoristas, que 

contém informações relevantes para o item 8.3.2 - Pesquisa de deslocamento 

intermunicipal e regional; assim como a campanha G - Pesquisas em equipamentos 

ID CAMPANHA 

PESQUISAS E LEVANTAMENTOS 

CONTEMPLADOS (conforme Termo 

de Referência) 

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 

8.3.5 Pesquisa de uso de bicicletas 

8.3.6 Pesquisa de rotas pedonais e 
condições das calçadas (focado em 
PCD) 

Auxiliar no levantamento de dados para 
variadas pesquisas, na medida em que 
se faça necessário. 
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de apoio ao transporte de pessoas e cargas, que permite a aquisição de informações 

mais numerosas para abranger o item 8.3.4 Pesquisas de logística urbana. 

Ao longo do presente documento serão apresentadas todas as campanhas realizadas, 

juntamente de seu embasamento metodológico e resultados preliminares obtidos, 

destacando os itens do TR contemplados. Ressalta-se, nesse sentido, que o próximo 

Produto 04 – Pré-diagnóstico foca-se mais especificamente no atendimento aos itens 

do TR, enquanto que neste documento o enfoque se dá nos métodos de levantamento 

e de pesquisas, consolidados no formato das campanhas descritas. 

 

 

Ortuzar e Willumsen (2011) definem que, para o objetivo de construir bases que 

permitam o estabelecimento de modelos adequados de planejamento estratégico de 

transportes, o dado mais importante é a relação entre origens e destinos das viagens. 

Apesar do expressivo empenho operacional, o modelo de pesquisa origem e destino 

(OD) em seu formato domiciliar é capaz de produzir um conjunto de dados 

significativamente robusto sobre os movimentos realizados por todos os habitantes de 

um domicílio, discriminando seus motivos de viagem e modos de transporte, aliando 

este dado a um questionário socioeconômico. 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. 

O principal resultado das pesquisas domiciliares é o estabelecimento de uma Matriz 

Origem e Destino. As matrizes OD demonstram sucintamente como os deslocamentos 

se dão entre as diferentes regiões do município, permitindo a construção de 

macromodelos de viagens em Etapas posteriores do PlanMob. Uma limitação da 

matriz, porém, é que ao concentrar-se na escala do macromodelo, ela não permite a 

identificação de rotas, trechos ou pontos importantes para a mobilidade local. Tais 

limitações foram suplementadas através de outros levantamentos realizados durante 

a Etapa 3.  
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A construção de uma matriz OD que represente adequadamente os deslocamentos 

em escala municipal é um processo complexo, que pode ser realizado de diversos 

modos a depender da precisão desejada e dos recursos disponíveis. Esta definição 

de escopo é um passo importante para estruturar não apenas a abordagem do 

questionário, isto é, como se dará o levantamento dos registros de origem e destino e 

quais as outras informações que serão levantadas na pesquisa, mas também o 

número de questionários que serão aplicados e sua distribuição espacial no território. 

Considerando que dentre os principais problemas encontrados pela pesquisa OD 

domiciliar encontram-se a dificuldade em iniciar a entrevista, pela relutância dos 

moradores em aceitar a entrada do pesquisador em seu domicílio, e a fadiga do 

respondente pela duração fundamentalmente prolongada do questionário, sua 

estruturação deve, simultaneamente, maximizar o volume de informações recolhidas 

por entrevista e minimizar o esforço do respondente. Desta forma, as perguntas 

aplicadas podem ser divididas em três grupos: caracterização socioeconômica, que 

inclui perguntas sobre os moradores, como gênero, grau de instrução, renda e porte 

de deficiências ou redução de mobilidade; cadastro das viagens, que busca 

caracterizar os movimentos em si; e dados complementares, que complementa os 

dados obtidos com levantamentos de opinião sobre os variados atributos da 

mobilidade urbana.  

Cada morador do domicílio é identificado, atentando-se ao anonimato da pesquisa, e 

caracterizado socioeconomicamente conforme explicado anteriormente. Em seguida 

são identificados os deslocamentos realizados adotando-se a seguinte definição:  

▪ Trajeto: todo deslocamento com uma origem e destino definidos, realizados por 

um modo e um motivo a serem identificados na entrevista, sem ser 

necessariamente entre a origem primária e o destino final do deslocamento; 

▪ Viagem: conjunto de trajetos necessários para conectar o indivíduo entre seu 

ponto de origem e seu destino final;  

Uma viagem cotidiana hipotética entre domicílio e trabalho, quando realizada por 

transporte coletivo, por exemplo, envolve os deslocamentos: entre o domicílio e o 

ponto de embarque, realizada usualmente a pé; entre os pontos de embarque e 
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desembarque, realizado pelo modo “principal” coletivo; e entre o ponto de 

desembarque e o local de trabalho, realizado também a pé. Caso o indivíduo utilize 

mais de uma linha de transporte coletivo, levam-se em consideração os transbordos 

adicionais. Neste caso, uma única viagem foi composta por três ou mais 

deslocamentos. No entanto, a mesma viagem poderia ser realizada com um único 

deslocamento, caso fosse realizada por um veículo motorizado individual e 

presumindo a presença de estacionamento tanto no ponto de origem quanto de 

destino. Esta distinção é de suma importância para caracterizar adequadamente a 

distribuição modal dos deslocamentos, tal como a atual participação da 

intermodalidade na mobilidade urbana de Caxias do Sul. Como uma consideração 

adicional, a fim de reduzir a incerteza dos dados os respondentes foram instruídos a 

responder sobre as viagens realizadas no dia anterior, a ser adotado como dia tipo.  

A depender dos modos de transporte utilizados pelo entrevistado, finaliza-se o 

questionário com perguntas de caráter qualificativo, buscando levantar a visão do 

usuário sobre atributos específicos do sistema de mobilidade. Desta forma, 

estabelece-se o fluxo da entrevista para que cada morador identifique as viagens 

realizadas, qualificando os trajetos com seus modos e motivos específicos. 

Entende-se, porém, que a estruturação do dado a ser observado é apenas uma etapa 

do processo de pesquisa. O grau de fidelidade da pesquisa deve ser compatível com 

a necessidade do estudo e o cronograma à disposição, não havendo apenas uma 

única abordagem possível. Deste modo, a fim de garantir a validade estatística da 

pesquisa, foi definida, no Termo de Referência que orienta este estudo, uma 

amostragem com erro máximo de 2% para o município, e de 10% para cada zona. 

Utilizando do método de amostragem aleatória simples para populações infinitas, 

garantindo-se um nível de confiança de 90%. 

O município foi dividido em zonas de tráfego, classificadas como macrozonas, para o 

caso das unidades de bairros, para que sejam representativas internamente e 

garantam o erro máximo de 10%; e microzonas, que permitem maior especificidade 

da alocação das viagens na etapa de modelagem do sistema. Na sequência, detalha-

se a definição das zonas de tráfego e o método de amostragem. 
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Define-se para o modelo de simulação que as zonas são agrupamentos de amostras 

populacionais nas quais são estimadas características similares. Sua definição 

baseia-se, usualmente, em setores censitários ou demais subdivisões políticas que 

que possuam informações existentes de censo ou estudos anteriores de origem e 

destino. O uso de setores censitários que já existam na cidade aumentará as chances 

de compatibilidade com a sobreposição de diferentes tipos de dados. Entretanto, o 

grau de detalhamento das informações necessárias para a modelagem não é 

exatamente a mesma que a informação necessária para o órgão do censo 

populacional. Assim, algumas zonas do censo são usualmente agregadas em zonas 

maiores, e outras divididas em zonas menores, caso necessário. 

A dimensão das zonas está diretamente associada às respostas que serão fornecidas 

pelas questões colocadas sobre o sistema de transporte que passa pelo processo de 

modelagem e simulação. Cardoso (1999) realiza esta inferência por meio de uma série 

de experimentos e detectando influência do zoneamento nos fluxos de 

atravessamento (externa-externa), de entrada e saída (externa-interna), interzonais 

(interna-interna), além das viagens intrazonais (interna-interna). Ortúzar e Willumsen 

(2011), apresentam critérios sobre zoneamento que devem ser observados: 

1. O tamanho das zonas deve ser aquele em que o erro de agregação 
causado pela suposição de que todas as atividades sejam concentradas no 
centroide está dentro de padrões aceitáveis.  
2. O sistema de zoneamento deve ser compatível com outras divisões 
administrativas, particularmente com zonas do censo; este é provavelmente 
o principal critério; as compatibilidades restantes devem ser seguidas, se não 
tornarem inconsistentes este critério  
3. As zonas devem ser tão homogêneas quanto possível com relação ao uso 
do solo e/ou composição da população. Zonas censitárias com claras 
diferenças a este respeito (por exemplo zonas residenciais com grandes 
diferenças no nível de renda) em princípio não devem ser agregadas, mesmo 
se elas forem muito pequenas.  
4. As fronteiras das zonas devem ser compatíveis com linhas de contornos e 
aferição (cordon line e screen lines) e com sistemas prévios de zoneamento. 
Tem se verificado que a prática do uso de vias importantes como fronteiras 
de zonas deve ser evitada porque esta aumenta consideravelmente a 
dificuldade de atribuir viagens para as zonas quando estas tiverem origem ou 
destino na fronteira da zona  
5. A forma das zonas deve permitir fácil determinação dos conectores de 
centroides. Isto é particularmente importante para determinarmos estimativas 
posteriores das características intrazonais. A zona deve representar a área 
natural de influência da rede de transporte e as ligações do centroide devem 
representar unicamente os custos principais de acesso à essa rede.  
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6. As Zonas não necessitam ter a mesma área, mas sim dimensões similares 
em unidades de tempo de viagem; por essa razão as zonas são menores em 
áreas congestionadas do que em áreas não congestionadas.  
7. O sistema de zoneamento deve ser hierárquico com diferentes níveis de 
agregação, permitindo facilidades de análise para diferentes tipos de decisão. 
(ORTÚZAR; WILLUMSEN, 2011. Pg. 130) 

Entende-se que a estrutura do zoneamento visa representar os usuários dos sistemas 

de transporte, tanto privado como coletivo, e buscam usar distribuições semelhantes 

em suas respectivas análises, mesmo possuindo suas próprias particularidades. Em 

primeiro lugar, as zonas internas ao município são estruturadas a partir da aglutinação 

de setores censitários contíguos cujo comportamento em relação a mobilidade possa 

ser agrupado, em razão de condições socioeconômicas suficientemente parecidas, 

usos de solo similares, inexistências de barreiras geográficas, entre outros fatores.  

Em função da necessidade de homogeneização de comportamento frente à 

mobilidade, quanto mais densificada uma região, maior a probabilidade de divergência 

nestes aspectos, e, por essa razão, as zonas de tráfego são menores. Na medida em 

que se afasta da região mais urbanizada, o agrupamento acaba por resultar em zonas 

maiores. 

Em Caxias do Sul, os 712 setores censitários foram agregados em 187 zonas de 

tráfego resultantes, conforme ilustrado na Figura 52. Dados de socioeconômicos 

disponibilizados pelo IBGE, tais como população, número de domicílios, número de 

habitantes por domicílio e renda média, por exemplo, permitem a validação e 

calibração do modelo.  
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O impacto sobre as redes de transportes deve-se considerar as possibilidades de 

realização de viagens intermunicipais, incluindo transferências realizadas em outras 

localidades. Nesse contexto, há necessidade de representação de parte das viagens 

(razão pela qual os eixos viários intermunicipais são representados). Não há carência 

de detalhamento dessas viagens uma vez que estejam fora do sistema de transporte 

do município, mas é importante garantir que os meios de acesso sejam representados. 

Dessa forma, o zoneamento externo considera os municípios adjacentes, bem como 

municípios de relevância do estado do Rio Grande do Sul. São agregados aqueles 

que possuem os mesmos eixos de acesso. A Figura 53 a seguir ilustra as zonas 

externas, apontando-se os nomes estabelecidos. Destaca-se que as zonas internas 

estão representadas na imagem anterior. 
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Como mencionado anteriormente, as zonas estabelecidas, tanto interna quanto 

externamente, têm o objetivo de homogeneizar o comportamento de viagem o máximo 

possível para que a modelagem do sistema de transporte de Caxias do Sul seja 

representada de forma a reduzir as incertezas. Não obstante, para reduzir os erros da 

amostragem na pesquisa domiciliar e garantir a representatividade mínima estatística, 

utiliza-se a agregação por bairros como macrozonas de tráfego, estabelecendo-se 

neles o erro amostral máximo de 10% considerando a distribuição espacial necessária 

para a amostra total do município, que tem um erro amostral previsto de 2%. Totaliza-

se, portanto, 84 macrozonas de tráfego para amostragem das pesquisas. 

 



                                                                                                                                                                              

306
 

 

Ortúzar e Willumsen (2011) definem que o processo de planejamento de uma 

amostragem corresponde a agregar a maior quantidade de informações úteis sobre a 

população de interesse dentro das limitações práticas de uma pesquisa de campo. 

Desta forma, entende-se que a amostragem deve garantir representatividade de modo 

que seja possível extrair conclusões válidas.  

Inicialmente, conceitua-se: 

▪ Universo: corresponde a população de interesse do estudo, cujas informações 

são necessárias para adequada caracterização. É necessário, porém, salientar 

que a unidade da dimensão deste universo não corresponde, necessariamente, 

à dimensão dos elementos de análise. Por exemplo, uma pesquisa que utiliza 

como universo o número de domicílios pode ter como elemento de análise os 

indivíduos que neles habitam, e não as características do domicílio em si. Este 

é o caso da pesquisa domiciliar, pois considera-se como universo de interesse o 

número de imóveis domiciliares registrados em Caxias do Sul, conforme 

cadastro domiciliar mantido pelo município. 

▪ Amostra: corresponde a um segmento do universo, selecionado a partir de 

critérios numéricos, cujas características devem corresponder às do universo 

como um todo. As considerações para dimensionamento e distribuição da 

amostra serão discutidas na sequência. 

▪ Método amostral: a fim de garantir que a base amostral seja adequadamente 

representativa, diversos métodos podem ser aplicados, a maioria deles baseada 

em amostragem aleatória. Para a pesquisa domiciliar foi utilizada a amostragem 

aleatória simples, que consiste no dimensionamento de um número definido 

finito de elementos a serem pesquisados dentro do universo de análise, e sua 

subsequente identificação.  

Partindo destas definições, torna-se necessário definir o tamanho da amostra a ser 

considerado para a pesquisa domiciliar. Primeiramente, utiliza-se equação estatística 

para dimensionamento de amostra aleatória simples: 

𝑛 =  
𝑁 × 𝐶²(𝑌) × 𝑧∝

2

𝐶2(𝑌) × 𝑧∝
2 + 𝜀²(𝑁 − 1)
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Onde: 

▪ n: número mínimo de domicílios para a amostra; 

▪ N: número de domicílios que compõem o universo de estudo; 

▪ C(Y): coeficiente de variação, parâmetro obtido pela relação entre o desvio 

padrão e a média do número de viagens por domicílio; 

▪ (1 – α): intervalo de confiança 

▪ Zα: ponto da curva normal associado ao intervalo de confiança (1 – α); 

▪ ε: máximo erro relativo admissível 

No contexto da pesquisa domiciliar, o coeficiente de variação do número de viagens 

por domicílio é importante para o cálculo amostral, porém de difícil estimativa, tendo 

em vista que essa informação muitas vezes origina-se de pesquisas anteriores, não 

existentes para o caso de Caxias do Sul. Portanto, adota-se como referência o 

coeficiente de variação de viagens realizadas por domicílio no município de Curitiba 

(CURITIBA, 2016), cujo valor é de 0,58 para o terceiro quartil (75% dos domicílios 

apresentam uma variação igual ou menor a esse resultado). Os outros parâmetros 

especificados são: erro total igual a 2%, conforme Termo de Referência; intervalo de 

confiança de 90%, resultando em um valor de Z de 1,645, que garante um nível de 

confiança satisfatório para o cronograma disponível de realização das pesquisas; e 

dimensão do universo igual a 254.524 domicílios, de acordo com o banco de dados 

de cadastro de imóveis de Caxias do Sul. 

Considerando os valores de entrada acima, a amostra mínima esperada é de 2.257 

domicílios. Aplica-se, em seguida, a correção para amostras cujo universo total é 

conhecido, descrita pela seguinte equação: 

𝑛𝐼𝐼 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

Onde: 

▪ n”: número de domicílios a serem pesquisados, corrigidos pela relação entre o 

tamanho mínimo da amostra e o tamanho do universo de estudo; 

• n: número mínimo de domicílios, calculado pela equação estatística para 

dimensionamento de amostra aleatória simples; 
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▪ N: número de domicílios que compõem o universo de estudo; 

Aplicando-se na equação os valores obtidos anteriormente, corrige-se então a 

amostra mínima para 2.276 domicílios, que será utilizada como critério de adequação 

para a amostragem nas macrozonas. Inicialmente, calculou-se a proporção de 

domicílios para cada macrozona, dividindo o número total presente em cada uma pelo 

tamanho do universo de pesquisa, ou seja, os 2.276 domicílios são divididos nos 

bairros mantendo-se a proporção da quantidade total de domicílios em cada bairro em 

relação ao total da cidade. 

Contudo, a amostra mínima para o município como um todo pode não garantir 

algumas premissas de representatividade dos bairros de forma individual. Sendo 

assim, uma primeira consideração é aplicada para cada bairro: calcula-se, para cada 

macrozona, a equação estatística de dimensionamento de amostra aleatória simples 

(apresentada anteriormente), adotando-se como parâmetros: coeficiente de variação 

de 0,3, considerando metade da variação em relação ao município como um todo, 

tendo como premissa a menor variação no comportamento dentro dos bairros; erro 

total igual a 10%, conforme Termo de Referência; intervalo de confiança de 90%, que 

resulta em um valor de Z de 1,645; e dimensão do universo igual ao número de 

domicílios por macrozona. Portanto, a amostra mínima para cada bairro é recalculada 

e, caso o resultado seja superior ao encontrando pela proporção de domicílios totais, 

é substituído. 

Ademais, uma segunda consideração também é utilizada para assegurar a 

representatividade dos resultados. A população pode ser estatisticamente normal a 

partir de 30 elementos, que quando decrescida de uma perda possível de 5% resulta 

em um valor mínimo de 28 domicílios por macrozona (MINAS GERAIS, 2013; 

BARBETTA, 2002). Sendo assim, o valor definido como amostra em cada bairro, 

encontrado pela proporção que o bairro representa nos domicílios totais e corrigido 

para garantir o erro definido, deve ser corrigido novamente caso seja inferior a 28 

domicílios, para que a amostra tenha o mínimo estatisticamente significante. 

▪ Após todas as considerações, a amostra mínima total que garante as 

premissas desejadas é de 3.037 domicílios distribuídos pelo território por meio 

de sorteio aleatório dos domicílios em cada bairro conforme a tabela abaixo. 
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Bairro Amostra Bairro Amostra 

Ana Rech 52 Nossa Senhora do Rosário 49 

Bela Vista 68 Panazzolo 70 

Belo Horizonte 28 Parada Cristal 28 

Brandalise 31 Pedancino 28 

Centenário 30 Petrópolis 43 

Centro 205 Pio X 59 

Charqueadas 65 Pioneiro 28 

Cidade Nova 52 Planalto 39 

Cinquentenário 35 Pôr-Do-Sol 28 

Colina Sorriso 33 Presidente Vargas 28 

Cristo Redentor 40 Reolon 28 

Distrito Criuva 28 Rio Branco 95 

Cruzeiro 71 Sagrada Família 34 

De Lazzer 28 Salgado Filho 29 

De Zorzi 40 Samuara 28 

Desvio Rizzo 81 Santa Catarina 29 

Diamantino 30 Santa Corona 28 

Esplanada 72 Santa Fé 44 

Exposição 60 Santa Lúcia 62 

Distrito Fazenda Souza 35 Distrito Santa Lúcia do Piai 28 

Floresta 29 Sanvitto 31 

Forqueta 32 São Caetano 36 

Galópolis 28 São Ciro 28 

Industrial 30 São Cristóvão 28 

Interlagos 31 São Giácomo 28 

Jardelino Ramos 30 São José 28 

Jardim América 30 São Leopoldo 36 

Jardim Das Hortênsias 32 São Luiz 28 

Jardim Eldorado 34 São Pelegrino 54 

Jardim Iracema (Santo Antônio) 30 São Victor Cohab 28 

Kayser 35 São Virgílio 28 

Linha 40 31 Século XX 28 

Madureira 46 Serrano 42 

Maestra 29 Tijuca 28 

Marechal Floriano 29 Universitário 28 

Medianeira 39 Distrito Vila Cristina 28 

Monte Bérico 28 Vila Lobos 28 

Nossa Senhora da Conceição 31 Distrito Vila Oliva 28 

Nossa Senhora da Saúde 73 Distrito Vila Seca 28 

Nossa Senhora da Graças 55 Vila Verde 28 

Nossa Senhora de Fátima 45 Vinhedos 44 

Nossa Senhora de Lourdes 66 TOTAL 3.037 



                                                                                                                                                                              

310
 

 

As pesquisas foram desenvolvidas com apoio de dispositivos eletrônicos do tipo 

“tablet” com sistemas operacionais do tipo Android, nos quais foram instalados e 

utilizados o aplicativo “Kizeo”, ferramenta de coleta de dados destinado à automação 

de formulários de entrevistas. A estrutura de questionamento embasou-se no 

formulário apresentado a seguir. 

 

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): 

___________________________________________________________ 
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1.3 – Veículos existentes no domicílio: 

(   ) Bicicletas  

(   ) Automóveis 

(   ) 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 

(   ) 3 

(   ) 4 

(   ) 5 
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(   ) 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 

(   ) 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. 
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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) 

(   ) 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) 
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(   ) 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): 

___________________________________________________________ 

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 
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(   ) 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: 

(   ) 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 
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(   ) 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 

(   ) 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 
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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 

(   ) 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) 
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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 

(   ) Não 

4.10 – Terminou todas as viagens? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

Para a expansão do alcance da pesquisa, dado que em muitos domicílios não foi 

constatada presença dos moradores e/ou os pesquisadores não foram respondidos, 

foi desenvolvida uma versão do questionário em formato online, utilizando aplicativo 

Google Forms. O formulário foi distribuído em 100 condomínios residenciais 

juntamente com uma carta explicativa destinada ao síndico, solicitando que fosse 

realizada a divulgação de um convite (entregue junto à carta), em local de ampla 

circulação interna, para participação dos moradores. O link para o acesso ao 

formulário é o www.l1nq.com/planmobcaxias. O cartaz convite é apresentado na 

Figura a seguir. 

 

 

 

http://www.l1nq.com/planmobcaxias
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Dada a baixa adesão à esta modalidade de pesquisa, foram desenvolvidas pesquisas 

complementares no ano de 2023, reproduzindo a metodologia aplicada inicialmente, 

a fim de atingir a amostragem mínima de domicílios entrevistados em bairros cujo 

volume amostral não atingia a meta proposta. 
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As pesquisas foram realizadas nos períodos da manhã e da tarde, iniciadas no dia 08 

de novembro de 2022, cujo período da manhã foi destinado ao treinamento da equipe 

de pesquisadores, de suma importância dada a complexidade do formulário a ser 

aplicado. 

A abordagem era iniciada a partir da listagem de domicílios sorteados pela 

amostragem. O pesquisador era instruído para, na ausência de um morador na 

residência sorteada, abordar o domicílio vizinho imediatamente à direita, e, na 

ausência de um morador nesse novo domicílio, abordar a casa vizinha à esquerda do 

domicílio originalmente sorteado. Repete-se essa sequência, expandindo-se o 

alcance ao redor do domicílio sorteado, até que seja encontrada uma residência com 

morador. 

Dentre os domicílios sorteados originalmente na amostragem, 450 endereços não 

foram localizados. Essa, juntamente à recusa na participação nas entrevistas e o alto 

volume de moradores ausentes de seus domicílios, foi uma das motivações pela 

adoção do método online, na expectativa de que pudesse reduzir a fadiga e a 

probabilidade de recusa por parte dos moradores. No caso do formulário da pesquisa 

OD Domiciliar Online, ele esteve disponível entre os dias 30/11/2022 até a data de 09 

de dezembro de 2022. A resultado foi de baixíssima adesão, com 3 participações 

voluntárias. 

A solução encontrada foi a realização de uma complementação de pesquisa para 

atingir a amostragem definida como meta, seguindo a metodologia já utilizada na 

primeira etapa, entre os períodos de 23 de janeiro a 04 de fevereiro de 2023. 

Durante o período de pesquisas realizadas no ano de 2022, no período entre 08 e 25 

de novembro, foram abordados um total de 2.304 domicílios. A complementação da 

pesquisa acumulou mais 1.339 domicílios entrevistados. A Tabela 66, a seguir, 

apresenta a distribuição de domicílios abordados por dia de levantamento, totalizados 

em 3.646 domicílios, separados por período do dia em que as entrevistas foram 

realizadas. 
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DATA 
PERÍODO RESIDÊNCIAS  

ABORDADAS MANHÃ TARDE 

08/11/2022 (Treinamento) 79 79 

09/11/2022 31 155 186 

10/11/2022 38 91 129 

11/11/2022 33 118 151 

12/11/2022 31 88 119 

14/11/2022 30 127 157 

15/11/2022 42 88 130 

16/11/2022 60 123 183 

17/11/2022 50 94 144 

18/11/2022 56 73 129 

19/11/2022 49 83 132 

21/11/2022 24 121 145 

22/11/2022 32 144 176 

23/11/2022 44 111 155 

24/11/2022 46 88 134 

25/11/2022 21 134 155 

04/12/20224 - 1 1 

05/12/20224 - 1 1 

07/12/20224 1 - 1 

23/01/2023 67 50 117 

24/01/2023 65 37 102 

25/01/2023 69 36 105 

26/01/2023 84 30 114 

27/01/2023 85 39 124 

28/01/2023 65 39 104 

30/01/2023 61 73 134 

31/01/2023 72 58 130 

01/02/2023 88 40 128 

02/02/2023 51 30 81 

03/02/2023 51 35 86 

04/02/2023 71 43 114 

TOTAL 1417 2229 3646 

A Figura abaixo apresenta um registro de pesquisador aplicando a pesquisa 

domiciliar. 

 
4 Nas datas de 04, 05 e 07 de dezembro de 2022, os resultados indicados referem-se às pesquisas online 
captadas. 
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Ao final, 3.646 abordagens foram realizadas, das quais 2233 concordaram em 

participar da pesquisa (1 delas proveniente do formato online), 280 participaram, mas 

indicaram não ter viagens a relatar (2 delas provenientes do formato online), 375 

recusaram-se a participar e em 758 não havia morador no domicílio no momento da 

abordagem. A Tabela 67 resume os resultados. 

RESULTADO DA ABORDAGEM ENTREVISTAS 

Domicílio participante da pesquisa 2232 

Havia pessoa na residência, mas nenhuma viagem a relatar 278 

Havia pessoa no domicílio, mas não aceitou participar da pesquisa 375 

Não havia ninguém no domicílio 758 

Resposta online 1 

Resposta online, nenhuma viagem a relatar 2 

TOTAL 3646 
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Dentre os entrevistados(as) que concordaram em participar, a maioria descreveu as 

primeiras viagens de um morador, com alguns casos de respostas para até 3 viagens. 

A Tabela 68 apresenta as proporções das respostas sobre a quantidade de moradores 

e de viagens. 

 
Viagem 1 Viagem 2 Viagem 3 

Morador 1 51,21% 11,30% 0,85% 

Morador 2 33,63% 3,01% - 

 

 

A pesquisa de origem e destino embarcada tem como objetivo final a definição de uma 

matriz que permita identificar as linhas de desejo de viagens entre diferentes regiões 

da cidade (FERRAZ; TORRES, 2004). No entanto, neste caso delimita-se o universo 

de estudo como sendo apenas o sistema de transporte público coletivo, e como 

amostra, os usuários de viagens escolhidas de modo a representar um conjunto “tipo” 

de pares de desejos de viagem.  Também análoga às pesquisas domiciliares é a 

importância de abordar, além dos registros de OD, características socioeconômicas 

das entrevistas e condicionantes do deslocamento em si, como motivo de viagem. 

Desta forma, visa-se a caracterização dos padrões de viagem especificamente dos 

usuários do sistema. A matriz obtida será utilizada na Etapa 4 – Diagnóstico e 

Prognóstico para calibração do macromodelo da rede de transporte coletivo.  

 

 

A realização da pesquisa de origem e destino para as linhas de transporte coletivo 

podem ser realizadas de diversas maneiras, a depender das necessidades 

específicas do estudo. A metodologia aplicada no presente Plano de Mobilidade 

consiste na aplicação do questionário com os usuários embarcados nos veículos, 
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obtendo diretamente a matriz OD dos verdadeiros desejos de viagem por transporte 

público (FERRAZ; TORRES, 2004). Permite-se, dessa forma, superar a limitação de 

estudar os deslocamentos partindo apenas dos itinerários que já estão em operação 

atualmente, o que poderia ocultar linhas de desejo nos casos em que não há 

atendimento. 

O questionário elaborado incluiu perguntas tanto sobre as viagens em si quanto 

perguntas que permitissem o levantamento de informações sobre a utilização de 

transbordos dentro do sistema e sobre a utilização de modos complementares ao 

deslocamento via ônibus, visando agregar dados sobre a intermodalidade do sistema.  

A amostragem adotada é definida como amostragem por conveniência (SAUMURE; 

LISA, 2008), que considera as respostas possíveis de serem obtidas a partir dos 

entrevistados presentes no momento. Ao contrário do que foi apresentado para a 

pesquisa domiciliar, onde o número de entrevistas foi dimensionado estatisticamente 

para cada zona, aqui buscou-se o maior número possível de entrevistas para cada 

linha de transporte coletivo, escolhidos de forma aleatória dentro dos veículos em 

função destes se disporem voluntariamente a responder ao questionário. Considerou-

se como mínimo desejável, porém, o número de 30 entrevistas por linha, adotado 

como amostra mínima estatisticamente relevante (BARBETTA, 2002). A fim de 

minimizar a ocorrência de erros estatísticos, fato atrelado intrinsicamente ao método, 

a pesquisa foi realizada em todas as linhas do sistema de transporte público coletivo, 

em ao menos 50% da frota de cada linha em um dia útil. Para as linhas que possuem 

apenas um veículo operando na hora pico, este veículo foi considerado amostra 

mínima. 

Enfatiza-se que demais informações, especialmente de caráter quantitativo como 

demandas totais e registros de embarques, serão discutidas no capítulo 2 – Fontes 

Secundárias — Levantamento de Dados Existentes, onde serão apresentados os 

dados provenientes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e demais fontes relevantes. 
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Assim como no caso do formulário da OD Domiciliar, foram utilizados nas pesquisas 

dispositivos do tipo “tablet”, com formulário implementado na plataforma “Kizeo”. As 

questões aplicadas são indicadas a seguir. 

 

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 
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(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico/ Passeio 

(   ) 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. 

3.1 – Motivo do Destino: 
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(   ) 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 

3.4 – Utilização de outra linha de transporte coletivo após esta. Se sim, preencher 

com o nome da linha: 

(   ) Sim, ____________________________________________ 
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(   ) Não 

 

 

As pesquisas foram desenvolvidas entre os dias 15 de setembro e 25 de outubro, 

conforme distribuição apresentada no Quadro 26, nos períodos da manhã (das 

05h30min às 12h00min) e da tarde (das 12h00min às 19h30min) 

DATA LINHA DA PESQUISA DATA LINHA DA PESQUISA 

15/09/2022 
AL017 - BELA VISTA 

19/10/2022 

AL014 - DESVIO RIZZO 

AL046 - VILA LEON AL022 - JARDIM DA LAGOA 

16/09/2022 

AL038 - DIAMANTINO AL024 - FORQUETA 

AL042 - PLANALTO/SÃO VICTOR AL044 - CIDADE NOVA 

AL097 - PLANALTO/SANTOS 
ANJOS AL048 - SANTA TEREZA 

L0006 - LIBERTÁ AL056 - REOLON/MARIANI 

L0026 - BOM PASTOR LC074 - COLETORA OESTE 

L0041 - FLORESTA LC086 - COLETORA CENTRAL 

LC088 - UCS/PETROPOLIS 

20/10/2022 

AL055 - CIDADE INDUSTRIAL 

26/09/2022 

AL004 - CRUZEIRO AL065 - VERONA 

AL005 - SECULO XX AL069 - PARQUE DAS ROSAS 

AL083 - CAMPOS DA SERRA AL091 - CIRCULAR SHOPPING 

LC073 - COLETORA LESTE LC071 - COLETORA NORTE 

27/09/2022 

AL066 - VITÓRIA LC072 - COLETORA SUL 

L0002 - SALGADO FILHO 

21/10/2022 

L0009 - CRISTO REDENTOR 

L0023 - SANTA LUCIA L0015 - SÃO JOSÉ 

L0035 - COLINA SORRISO 
L0021 - SECULO XX/VIA 1º DE 
MAIO 

L0100 - PIONEIRO/PÔR DO SOL L0027 - VILA IPÊ 

28/09/2022 

L0002 - SALGADO FILHO L0030 - MONTES CLAROS 

L0033 - CASTELO L0034 - BELO HORIZONTE 

L0057 - SERRANO TR001 - TRONCAL 01 

L0067 - SÃO CAETANO 

24/10/2022 

L0037 - TIJUCA 

29/09/2022 

L0029 - IRACEMA L0039 - SÃO FRANCISCO 

L0040 - JARDIM DAS 
HORTÊNSIAS 

L0045 - 
PEDANCINO/BRANDALISE 

L0064 - VINHEDOS L0060 - CANYON 

L0068 - GAUCHINHA/TISATTO L0070 - PLANALTO RIO BRANCO 

30/09/2022 

L0006 - UNIVERSITÁRIO L0077 - GLÓRIA/CARAVÁGGIO 

L0011 - MADUREIRA L0094 - VÊNETO 

L0016 - SANTA FÉ LC020 - FÁTIMA 

L0021 - SECULO XX/VIA 1º DE 
MAIO 

25/10/2022 
L0002 - SALGADO FILHO 
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DATA LINHA DA PESQUISA DATA LINHA DA PESQUISA 

L0027 - VILA IPÊ L0029 - IRACEMA 

L0034 - BELO HORIZONTE L0047 - MATTIODA 

L0053 - CENTENÁRIO L0052 - PARADA CRISTAL 

17/10/2022 

L0053 - CENTENÁRIO 
L0085 - NOSSA SRA DAS 
GRAÇAS 

L0075 - VILA MAESTRA L0098 - PANAZZOLO/VILA VERDE 

L0081 - PARQUE OÁSIS/VIA 
ATÍLIO LI001 - LORETO 

L0084 - PQ.OÁSIS/MORADA DOS  LI102 - SANTA LÚCIA DO PIAÍ 

L0093 - COLINA DO SOL LI107 - FAZENDA SOUZA 

18/10/2022 

L0006 - UNIVERSITÁRIO - - 

L0011 - MADUREIRA - - 

L0012 - AEROPORTO - - 

L0016 - SANTA FÉ - - 

L0025 - GALÓPOLIS - - 

L0043 - SANTA CORONA - - 

L0051 - VILLA LOBOS - - 

 

A Figura 56 apresenta um registro dos pesquisadores aplicando as pesquisas de 

origem e destino embarcadas. 
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Foram obtidas um total de 6.815 entrevistas, distribuídas entre os dois períodos 

conforme apresentado na Tabela 69. 

DATA 
PERÍODO 

TOTAL 
MANHÃ TARDE 

15/09/2022 59 57 116 

16/09/2022 183 275 458 

17/10/2022 156 205 361 

18/10/2022 351 227 578 

19/10/2022 423 270 693 

20/10/2022 276 234 510 

21/10/2022 352 348 700 

24/10/2022 276 238 514 

25/10/2022 266 186 452 

26/09/2022 211 270 481 

27/09/2022 276 220 496 

28/09/2022 215 279 494 

29/09/2022 211 293 504 

30/09/2022 204 254 458 

TOTAL 3.459 3.356 6.815 

 

 

 

As entrevistas em terminais e estações centrais de transbordo auxiliam na 

complementação das pesquisas de origem e destino domiciliares e embarcadas, 

expandindo a representatividade do futuro macromodelo do sistema de transporte 

público coletivo de Caxias do Sul. Os dados obtidos nas pesquisas desta campanha 

permitirão maior consistência nos modelos a serem elaborados, pois agregam 

informações importantes sobre o transbordo no sistema de transporte coletivo, e 

assim, uma compreensão melhor sobre a relação de complementaridade entre 

diferentes linhas e em que pontos da cidade isto ocorre. 

Além de dados de caráter quantitativo, é de grande utilidade para o processo de 

planejamento de transporte coletivo agregar dados referentes a opinião dos usuários 
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sobre os diversos atributos do sistema como qualidade do transporte, conforto, etc. 

(FERRAZ e TORRES, 2004). Com esta consideração, a pesquisa também visa 

levantar as opiniões dos usuários quanto aos atributos principais que compõem um 

sistema de transporte público, construindo um panorama geral de sua satisfação. 

Ambos os questionários utilizados estão apresentados no item 3.3.2.  

 

 

A construção da metodologia da campanha de Censo de Terminais e Estações 

Centrais se deu em dois momentos principais: a elaboração dos questionários 

aplicados e a escolha dos locais de aplicação.  

Conforme explicado anteriormente, a campanha alia os objetivos de complementar a 

construção da matriz de origem e destino do transporte público coletivo com dados de 

transbordo em estações, e caracterizar o sistema de transporte público pela 

percepção dos usuários, portanto com dois questionários. O questionário de pesquisa 

OD segue um formato análogo aos demais dessa natureza, com perguntas que 

identifiquem os locais de origem e de destino, o motivo da viagem, a intermodalidade 

ou utilização de transbordos e a identificação das linhas utilizadas. Já o questionário 

de satisfação levanta dados socioeconômicos do(a) respondente e sua satisfação (em 

uma escala de 1 – Muito Ruim a 5 – Excelente) em relação a diferentes atributos do 

sistema como Acessibilidade, Frequência, Lotação, Tempo, Tarifa, entre outros 

conforme será apresentado a seguir. 

Caxias do Sul dispõe, em seu território urbano, de dois terminais de transporte coletivo 

denominados de Estações Principais de Integração (EPIs), e diversos pontos de 

embarque e desembarque ao longo da cidade. As duas EPIs, Floresta e Imigrante, 

foram escolhidas para representar as linhas que operam no eixo troncalizado 

Leste/Oeste. No entanto, faz-se necessário também considerar estações que 

agreguem informações sobre as linhas radiais. Assim, adotaram-se também como 

locais de pesquisa as estações centrais: Bento, Marechal Floriano x Sinimbu, Feijó 

Júnior, Os 18 do Forte. Sua distribuição pelo território municipal pode ser observada 

na Figura 57 a seguir: 
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Tal como na campanha de Pesquisas Embarcadas, o critério de amostragem foi por 

conveniência, isto é, buscou-se o maior número possível de respondentes conforme 

a disponibilidade no momento da aplicação. A escolha dos pontos foi feita 

considerando critérios objetivos apresentados anteriormente, de modo a garantir o 

rigor da pesquisa. 

 

 

Os questionários foram aplicados utilizando ferramentas similares às pesquisas OD 

supracitadas, ou seja, com equipamentos do tipo “tablet” e formulário implementado 

na plataforma “Kizeo”. Os questionários 03 e 04 referem-se, respectivamente, à 

pesquisa de origem e destino nos terminais e à pesquisa de satisfação com o 

transporte coletivo. 
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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: 

___________________________________________________________ 

3.2.2 – Bairro: 

___________________________________________________________ 

3.2.3 – Logradouro, nº: 
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___________________________________________________________ 

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 

(   ) Lazer / Social 

(   ) Compras / Serviço 

(   ) Exercício Físico / Passeio 

(   ) Outro 

4.2 – Endereço do Destino. 

4.2.1 – Cidade: 

___________________________________________________________ 
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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 

 

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: 

___________________________________________________________ 
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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 

(   ) 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 



                                                                                                                                                                              

338
 

(   ) 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 

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 
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8 – Tempo de Viagem. 

8.1 – Tempo de duração da viagem: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

9 – Confiabilidade. 

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 
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(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 

11 – Características das Paradas. 

11.1 – Estado de conservação, conforto, depreciação e limpeza: 

(   ) 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: 
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(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 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 

(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 – Excelente 
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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  

(   ) 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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As pesquisas foram realizadas no dia 14 de setembro, nos períodos da manhã (entre 

6h30min e 09h30min), almoço (entre 11h00min e 13h00min) e tarde (entre 16h00min 

e 19h00min), nas duas estações de movimento mais significativo no município. Dada 

a baixa amostragem no EPI Imigrante, a pesquisa foi complementada neste local no 

dia 15 de setembro (Quadro 27). 

Quanto às pesquisas de satisfação (Quadro 28) sobre o transporte coletivo, também 

realizadas nas estações, a aplicação destes questionários aconteceu no dia 13 de 

setembro de 2022, complementadas no dia 28 de outubro de 2022, das 07h00min às 

12h00min e das 12h00min às 19h00min. 

DATA LOCAL DA PESQUISA 

14/09/2022 
EPI Floresta 

EPI Imigrante 

15/09/2022 EPI Imigrante 

 

DATA LOCAL DA PESQUISA 

13/09/2022 

EPI Floresta 

EPI Imigrante 

Estação Bento 

Estação Eberle ( os 18 do forte) 

Estação Feijó (vulgo soberana) 

Estação Marechal x Sinimbu 

Estação Montaury 

28/10/2022 
Estação Eberle (Os 18 do forte) 

Estação Montaury 

 

Na Figura 58, pode-se observar registro da aplicação da pesquisa de Censo Terminal. 
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As entrevistas realizadas na pesquisa Censo Terminal registraram 498 respostas 

entre as duas estações pesquisadas, distribuídas entre os 3 períodos conforme 

demonstrado na Tabela 70. 

LOCAL DA PESQUISA MANHÃ TARDE ALMOÇO TOTAL 

EPI Floresta 120 85 92 297 

EPI Imigrante 54 93 54 201 

Total 174 178 146 498 

 

Em relação à pesquisa de Satisfação sobre o Transporte Coletivo, foram obtidas 521 

respostas (Tabela 71), com uma amostragem maior no período da tarde. Esse tipo de 

ocorrência é comum, visto que os usuários costumam ter horários ligeiramente mais 

flexíveis durante as viagens de retorno para casa, e assim, mostram-se mais 

receptivos a participarem das entrevistas. 
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LOCAL DA PESQUISA MANHÃ TARDE TOTAL 

EPI Floresta 42 74 116 

EPI Imigrante 36 106 142 

Estação Bento  29 29 

Estação Eberle (os 18 do forte) 15 42 57 

Estação Feijó (vulgo soberana)  30 30 

Estação Marechal x Sinimbu  32 32 

Estação Montaury 44 29 73 

Não identificado 21 21 42 

TOTAL 158 363 521 

 

 

 

A modelagem do sistema de transporte público coletivo está fundamentada nos dados 

que alimentam o modelo, compostos principalmente pela oferta (malha viária 

existente, itinerários ofertados) e pela demanda (obtida pela matriz de origem e 

destino). No entanto, outros insumos são necessários para garantir a validade 

representativa do sistema, chamados parâmetros de calibração. No contexto do Plano 

de Mobilidade de Caxias do Sul, um destes parâmetros será obtido pela realização da 

Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual (FOV), que tem por objetivo estimar a 

ocupação dos veículos em trechos específicos pela cidade.  

O Manual de Estudos de Tráfego do Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes (DNIT, 2006) enfatiza a importância dos dados de ocupação para a 

alocação dos modelos de viagens à rede viária existente, além de fornecer dados 

sobre a eficiência do transporte coletivo. Aponta também que para o transporte 

coletivo, espera-se uma influência grande do uso do solo na ocupação dos veículos, 

com variação em função do número de habitantes, faixa de renda e atividades 

desempenhadas na região. 
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Após estudo das linhas atualmente em operação no sistema de transporte público 

coletivo de Caxias do Sul (apresentadas no item 2.4.4.4), os locais para a pesquisa 

FOV são selecionados onde nota-se sobreposições das linhas. Esta decisão visa 

otimizar a pesquisa, permitindo-se que um mesmo posto de pesquisa possa observar 

um número maior de linhas, enriquecendo a base de dados construída.  

Em cada um destes pontos selecionados, os pesquisadores realizam a observação 

dos veículos passantes, anotando a linha, o horário de passagem e a estimativa de 

lotação para cada um dos veículos em níveis de ocupação, categorizados de 0 a 5: 

▪ 0 refere-se ao veículo completamente vazio; 

▪ 1 refere-se ao veículo com poucas pessoas sentadas; 

▪ 2 refere-se ao veículo com todos os assentos ocupados; 

▪ 3 refere-se ao veículo com poucas pessoas em pé; 

▪ 4 refere-se ao veículo com muitas pessoas em pé (cheio); 

▪ 5 refere-se ao veículo com muitas pessoas, de modo que não é possível 

visualizar a janela oposta à da calçada onde se localiza o pesquisador; nesse 

nível, o passageiro encontra-se em posição de desconforto relativo (lotado). 

Os valores não correspondem diretamente ao número de passageiros, uma vez que 

diferentes quantidades geram os mesmos níveis de ocupação a depender do tipo de 

veículo, por exemplo. Entretanto, essa identificação permite estimar as condições de 

serviço da linha em diferentes localizações, bem como fazer uma estimativa localizada 

(a partir do tipo de veículo), do total da demanda circulante nos pontos em questão. 

As observações foram realizadas em dias úteis, em horários de maior demanda do 

sistema usualmente nos correspondentes aos períodos de ida ou retorno do local de 

trabalho (DNIT, 2006). 

Os trechos selecionados estão apresentados na Figura 59, cujos endereços são 

detalhados na sequência. 
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Dada a velocidade de registro necessária a esse tipo de pesquisa – considerando que 

ocorrem concentrações momentâneas de circulação de ônibus muito próximos uns 

dos outros – a maneira mais eficiente de estabelecer estes registros é utilizando-se 

de fichas de papel. Nessas fichas, são registrados inicialmente dados gerais, como 

projeto, ponto de pesquisa, data, sentido pesquisado, e pesquisador responsável (no 

cabeçalho da ficha), e, posteriormente, os dados variáveis, que incluem o código ou 

nome da linha, o número do veículo, o horário da passagem, e o nível de ocupação. 

A título de ilustração, o formulário é exemplificado na Figura 60 a seguir. 
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É possível notar que o formulário acompanha um esquema de visualização das 

condições representadas por cada nível de serviço. O esquema é ilustrado a seguir, 

na Figura 61. 
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A pesquisa FOV ocorreu entre os dias 14 de setembro e 19 de outubro, para os 

períodos entre 6h30min e 9h30min (manhã), das 11h00min às 13h00min (almoço) e 

das 16h00min às 20h00min (tarde). O Quadro 29 aponta o cronograma geral de 

levantamento. 

PONTO 
DE 
PESQUISA 

DATA 
SENTIDOS 

DE 
TRÁFEGO 

Nº DE 
LINHAS 

LOCAL/ENDEREÇO 

01 15/09/2022 2 16 EPI Imigrante 

02 14/09/2022 2 16 EPI Floresta 

03 18/10/2022 2 2 Av. França (Entre R. Itararé e R. João Biazus) 

04 30/09/2022 2 11 
BR-116 (Entre R. Giácomo Geremia e R. Angelina 
Gasparetto Sebben) 
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PONTO 
DE 
PESQUISA 

DATA 
SENTIDOS 

DE 
TRÁFEGO 

Nº DE 
LINHAS 

LOCAL/ENDEREÇO 

05 30/09/2022 2 4 
R. Atílio Andreazza (Entre R. Domingos Chies e R. 
Máximo Papi) 

06 30/09/2022 2 8 ERS-122 

07 26/09/2022 2 2 
Av. Benjamin Custódio de Oliveira, 502 (Entre R. 
Nelson Biasio e R. Antônio Bernardo de Freitas) 

08 27/09/2022 2 7 
Av. São Leopoldo, 1.115 (próx. à esq. com R. 
Filipo Brustolin) 

09 19/10/2022 2 2 
ERS-122, km 68, 8.041 (próx. à esq. com R. Luís 
Manfro) 

10 16/09/2022 2 4 
R. Alberto Roese, 341 (Entre R. Ângelo Quaglioto 
e R. Segundo Crosa) 

11 16/09/2022 2 3 
R. Luiz Michielon, 1.157 (Entre R. Marioano 
Mazzochi e R. Antônio Broilo) 

12 30/09/2022 2 2 
R. Luiz Covolan, 2.277 (Entre R. Arlindo Girardi e 
Av. Angilo Scola) 

13 30/09/2022 2 2 
R. Ernâni Bento Alves, 175 (Entre R. Jorge Alcídes 
Moreira e R. Vergínia Botini Reuse) 

14 16/09/2022 1 16 
R. Pinheiro Machado, 1.900 (Entre R. Visc. De 
Pelotas e R. Dr. Montaury - antes de parar na 
estação Ópera) 

15 29/09/2022 2 7 
BR-116, 13.301 (Entre R. Gov. Euclídes Trinches 
e Av. Capivari) 

16 16/09/2022 1 9 
R. Ver. Mário Pezzi, 575 (Entre R. Bento 
Gonçalves e R. Pinheiro Machado) 

17 26/09/2022 2 3 
R. Marquês do Herval, 86 (Próx. à esq. com R. Dr. 
Rômulo Carbone) 

18 26/09/2022 2 11 
Av. Rio Branco, 806 (Entre R. Tronca e R. 
Sarmento Leite) 

19 26/09/2022 1 15 
R. Moreira César, 1.391 (Entre R. Ângelo Chiarello 
e R. Ângelo Brustolin) 

20 26/09/2022 2 6 
Matteo Gianella, 620 (Entre R. João Dalfovo e R. 
Cristóforo Randon) 

21 28/09/2022 2 7 ERS-122, 3.973 

22A 14/09/2022 1 

21 

R. Sinimbu, 2.222 (Entre R. Mal Floriano e R. 
Garibaldi) 

22B 14/09/2022 1 
R. Mal. Floriano (Entre R. Os Dezoito do Forte e R. 
Sinimbu - após parar na Estação Marechal) 

23 27/09/2022 2 5 
Av. Bom Pastor (Entre R. Ernesto Casara e R. 
Cambará do Sul) ou (Entre R. Cambará do Sul e 
R. Galezo Paganeli) 

24 28/09/2022 2 2 
Av. Rubem Bento Alves, 3.401 (Entre R. 
Genoveva Ursula Orlandin e R. Dinarte Cruz) 
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PONTO 
DE 
PESQUISA 

DATA 
SENTIDOS 

DE 
TRÁFEGO 

Nº DE 
LINHAS 

LOCAL/ENDEREÇO 

25 26/09/2022 2 3 
R. Cristiano Ramos de Oliveira, 1.312 (próx. à esq. 
com R. Guerino Vettorazzi) 

26 16/09/2022 2 4 
R. Conde D'Eu, 723 (Entre R. Ângela Sartor 
Bianchi e R. Teodoro Bianchi) 

27 29/09/2022 1 8 
R. Os Dezoito do Forte, 692 (Entre R. Treze de 
Maio e R. Ver. Mario Pezzi) 

28 14/09/2022 1 22 
R. Bento Gonçalves (Entre R. Visc. De Pelotas e 
R. Dr. Montaury) 

A Figura abaixo apresenta um registro da pesquisa de frequência e ocupação visual. 
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Os levantamentos realizados estão em processo de digitalização e consolidação, para 

que sejam documentados e utilizados nas análises. 

 

 

Dentre as pesquisas que foram realizadas para complementar a matriz de viagens, 

parte importante das análises que serão feitas durante a etapa de Diagnóstico e 

Prognóstico, está a campanha de Pesquisa com Motoristas, fundamentada na 

metodologia de Entrevistas na Via do Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006). 

Como a pesquisa domiciliar estará concentrada no município de Caxias do Sul, 

espera-se que com esta campanha complementar sejam identificadas as viagens com 

origens ou destinos nas localidades exteriores, como os demais municípios da Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG). Adicionalmente, a campanha tem como 

objetivo também agregar dados sobre o transporte de cargas regional e intermunicipal, 

aproveitando-se da logística do estudo. 

 

 

A estruturação da metodologia da campanha de Pesquisas com Motoristas exige três 

componentes principais: a elaboração do questionário a ser aplicado, a escolha dos 

pontos de pesquisa e a escolha do método de amostragem.  

As perguntas efetuadas estão apresentadas no Questionário 05, detalhado no item 

3.5.2. no questionário, levanta-se as informações essenciais de uma pesquisa de 

origem e destino, identificando os pontos de início e fim da viagem, a tipologia do 

veículo e o motivo da viagem. No entanto, nesse caso específico, considerando o 

modelo de amostragem adotado, perguntou-se também a frequência da viagem, a fim 

de diferenciar o fluxo cotidiano do fluxo de exceção. Especificamente também para 

este modelo, as placas dos veículos são anotadas para evitar respostas duplicadas 

na base de dados, informação que é posteriormente suprimida de quaisquer análises 
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realizadas e materiais publicamente divulgados, em atendimento à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BRASIL, 2018).  

Os pontos definidos para a realização das entrevistas buscam contemplar os 

principais locais de entrada e saída de veículos na região, definidos em acordo com a 

ETM. Assim, os pontos considerados localizam-se: na rodovia RS-122, próximo a 

Farroupilha; no acesso Sul pela rodovia BR-116; no acesso Norte pela rodovia BR-

116; na rodovia RS-122, próximo a Flores da Cunha; e na Rota do Sol, em seu trecho 

de contorno noroeste entre a RS-453 e a BR-116. A distribuição destes pontos pode 

ser observada na Figura 63 a seguir: 

A pesquisa foi acompanhada de agentes de trânsito das Polícia Rodoviária Federal a 

fim de garantir o devido ordenamento entre a realização das entrevistas e o fluxo de 

tráfego na rodovia, além de fornecer segurança aos pesquisadores. 
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Dado o caráter complementar da campanha, a amostragem foi feita por conveniência, 

visando obter o maior número possível de respostas durante o tempo de pesquisa, 

sem que houvesse impacto significativo na operação da rodovia. Para tanto, os 

agentes da PRF requisitaram a parada de todos os veículos que advinham de um dos 

sentidos das rodovias durante uma hora e, após esse intervalo, invertia-se o sentido 

para a parada dos veículos no fluxo contrário. Repetia-se esse método ao longo de 

todo o período de pesquisa. 

 

 

Assim como as demais pesquisas que envolvem questões relativas a aspectos de 

origem e destino, o questionário apresentado a seguir foi aplicado com o uso de 

equipamentos do tipo “tablet”, implementados através da plataforma “Kizeo”. 

 

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 
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(    ) Van/Escolar 

(    ) 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 

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 
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(    ) 36 a 40 anos 

(    ) 41 a 45 anos 

(    ) 46 a 50 anos 

(    ) 51 a 55 anos 

(    ) 56 a 60 anos 

(    ) Mais de 60 anos 

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 
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(    ) Lazer 

(    ) Religioso/espiritual 

(    ) Outros 

5.2 – Localização. 

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 
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6.2 – Localização: 

6.2.1 – Estado: 

___________________________________________________________ 

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: 

___________________________________________________________ 

 

 

A realização das pesquisas nas rodovias transcorreu-se entre os dias 17 e 21 de 

outubro de 2022, conforme distribuição apresentada no Quadro 30, nos intervalos 

entre 06h30min e 09h30min (período da manhã), das 10h30min às 12h30min (período 

de almoço) e das 16h00min às 19h00min (período da tarde) 
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PONT
O DATA ENDEREÇO 

1 19/10/2022 
Estrada RS-122, Km 68 - Forqueta, Caxias do Sul - RS, 95110-310 

Referência: Autoposto Gambato 

2 17/10/2022 
BR-116, Km 154- 24083 - Salgado Filho, RS 

Referência: Castelo Sorelle Festas 

3 20/10/2022 
ERS 453 - Mariland, Caxias do Sul - RS 

Referência: Br Frutas 

4 17/10/2022 
BR-116, Km 137 

Referência: Joce Comércio e Transportes Ltda - Serviço de transporte 

5 21/10/2022 

ROD ERS 122 KM 88,6 8651 - SAO GOTARDO, Flores da Cunha - 
RS 

Referência: Posto Grupo Andreazza 

 

 

Para todos os cinco pontos, foram obtidas 562 respostas referentes ao questionário 

de pesquisa com motoristas. A distribuição destas respostas entre os pontos e os 

períodos é apresentada na Tabela 72. 

PONTO ALMOÇO MANHÃ TARDE TOTAL 

1 35 76 28 139 

2 30 42 29 101 

3 41 49   90 

4 27 40 38 105 

5 27 65 35 127 

TOTAL 160 272 130 562 

A Figura abaixo apresenta um registro de pesquisadores aplicando a pesquisa em 

rodovias. 
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A crescente preocupação com questões ambientais e a busca por alternativas que 

aliviem congestionamentos no sistema viário tornam essencial a avaliação da 

mobilidade urbana pela perspectiva dos pedestres e ciclistas. Por exemplo, a Lei nº 

12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

e que pauta a elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana em território nacional, tem 

como um de seus princípios a priorização dos modos de transporte não motorizados 

sobre os motorizados. Partindo destas considerações, a Etapa 3 do Plano Diretor de 

Mobilidade e Transportes de Caxias do Sul englobou também pesquisas com 

pedestres e ciclistas, com o objetivo de obter o perfil dos usuários para cada um dos 

modos, buscando levantar os atributos e condicionantes que motivam ou dificultam os 

deslocamentos ativos. 
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As entrevistas com pedestres foram elaboradas visando a sua caracterização, tanto 

do ponto de vista socioeconômico, quanto de sua experiência como usuário(a) dos 

sistemas de mobilidade. Buscou-se a identificação: dos principais incentivos e 

dificuldades à mobilidade pedonal; da interrelação entre o modo a pé e os demais 

modos de transporte; das opiniões gerais quanto aos atributos da mobilidade a pé, 

como acessibilidade, conforto, segurança, etc.; e das condições de viagem, como 

motivos e tempos de deslocamento. A participação do modo a pé na distribuição 

modal de Caxias do Sul será identificada nas análises das pesquisas domiciliares, 

servindo esta pesquisa apenas para agregar qualitativamente ao banco de dados. 

Por sua vez, as entrevistas com os ciclistas, analogamente às apresentadas 

anteriormente, visam a caracterização socioeconômica e técnica do perfil geral dos 

usuários do modo cicloviário. A entrevista visa levantar dados quanto: às viagens 

realizadas, seus motivos e tempos de deslocamento; à relação do modo cicloviário 

com os demais; aos atributos da mobilidade por bicicleta, como acessibilidade, 

conforto, segurança, etc. 

Durante a realização de todas as campanhas de pesquisas, notou-se baixíssima 

circulação de bicicletas em grande parte das áreas de interesse, não sendo 

conveniente, para uma amostragem representativa, a estratégia de abordagem com 

pesquisadores in loco. Portanto, a investigação foi realizada em formato online, o que 

permitiu o envio direto às populações de interesse em relação à ciclomobilidade. Além 

disso, questões referentes ao comportamento de origem e destino, bem como da 

relação com outros modos de transporte, podem ser contempladas com auxílio da 

pesquisa domiciliar, para entrevistados que utilizaram a bicicleta. 

Para as entrevistas com pedestres, os locais de aplicação, considerados em conjunto 

com a Equipe Técnica Municipal, são pontos e trechos de maior circulação pedonal, 

polos atrativos e locais de apoio a PCD. Novamente, para esta campanha, adota-se a 

definição de amostragem por conveniência, visando agregar o maior número de 

respostas possíveis conforme a população disponível durante os levantamentos. 
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O questionário da pesquisa destinada a investigar os pedestres foi implementado em 

dispositivos do tipo “tablet”, através da plataforma “Kizeo”. As questões aplicadas são 

apresentadas a seguir. 

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) 

(   ) Sim, fretamento escolar 

(   ) Sim, táxi/uber ou outros aplicativos 
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(   ) 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 

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 
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(   ) 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? 

(    ) 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) 
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(    ) 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 

(   ) 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 
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(    ) 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 

(    ) 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 
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(    ) 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? 

(    ) 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 
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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) 

(    ) 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 

 

O formulário enviado para a população de interesse sobre ciclomobilidade será 

discutido em mais detalhes no item 3.12, da campanha de pesquisas junto a grupos 

temáticos. 

 

 

As pesquisas de pedestres foram realizadas em 14 áreas do município, numeradas 

de 00, como referência à área central, e de 1 a 13, distribuídas como ilustrado na 

Figura 65. 
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As pesquisas foram realizadas nos dias 26, 27 e 28 de outubro e no dia 07 de 

novembro de 2022. A distribuição das datas é apresentada no Quadro 31 a seguir 

junto a um ponto de localização referencial, indicativo das proximidades onde o 

pesquisador circulava em busca de respondentes. O intervalo horário das entrevistas 

era o período entre 06h00min às 18h00min, considerando-se até as 12h00min como 

período da manhã e período tarde após as 12h00. 
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ÁREA REFERÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DATA 

00-Região Central Praça Dante Alighieri 26/10/2022 

01 CEASA 07/11/2022 

02 Escola Estadual Evaristo De Antoni 27/10/2022 

03 UBS Fátima Alta 27/10/2022 

04 Igreja São Ciro 27/10/2022 

05 UBS Jardim Eldorado 27/10/2022 

06 Praça Pedavena 27/10/2022 

07 UBS Cruzeiro 27/10/2022 

08 UBS Desvio Rizzo 28/10/2022 

09 Escola Municipal Bom Pastor 28/10/2022 

10 Polícia Federal 27/10/2022 

11 Ginásio de Esportes Salgado Filho 27/10/2022 

12 Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza 27/10/2022 

13 Paróquia Imaculada Conceição - Igreja Capuchinhos 27/10/2022 

A Figura abaixo apresenta um registro de pesquisadora aplicando a pesquisa com 

pedestres. 

 

Por meio dessa modalidade de pesquisa, foram inquiridos 569 pedestres, distribuídos 

nos períodos da manhã e da tarde. A Tabela 73 a seguir apresenta a distribuição 
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destas entrevistas por área e período. As localidades com maiores fluxos tornaram 

mais fácil a captação de entrevistados, mas a distribuição espacial é importante para 

garantir diversidade à amostra. 

ÁREA MANHÃ TARDE TOTAL 

00-Região Central 83 86 169 

01 32 22 54 

02 19 21 40 

03 16 19 35 

04 18 23 41 

05 9 20 29 

06 9 8 17 

07 11 22 33 

08 8 18 26 

09 15 13 28 

10 9 24 33 

11 13 9 22 

12 11 14 25 

13 7 10 17 

TOTAL 260 309 569 

 

 

Pesquisas de opinião dos usuários são úteis no processo de planejamento de 

sistemas de transporte, como mencionado por Ferraz e Torres (2004). Apesar da 

prática estar mais relacionada ao transporte público urbano, adota-se esta 

consideração para os diversos aspectos da mobilidade de Caxias do Sul. Dentre o 

conjunto de participantes no sistema de transporte e mobilidade geral do município 

estão os equipamentos de apoio ao transporte de pessoas e cargas, como terminais 

rodoviários e de transporte público, postos de expressivo uso por veículos de carga, 

além do Aeroporto Regional de Caxias do Sul.  

Nesses locais serão realizadas tanto pesquisas com os usuários quanto 

levantamentos criteriosos de seus atributos. 
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A metodologia da campanha é composta por três momentos: a definição dos 

equipamentos de apoio onde serão realizadas as pesquisas; a elaboração do 

questionário para realização das pesquisas; a estruturação da metodologia de 

levantamentos das condições físicas e operacionais dos sistemas de transporte 

público e equipamentos de apoio de transporte de pessoas e de carga.   

Em acordo com a Equipe Técnica Municipal, definiram-se os locais de pesquisa: as 

EPIs Imigrante e Floresta; o Aeroporto Regional de Caxias do Sul; a Rodoviária de 

Caxias do Sul; o Porto Seco da Serra Gaúcha; e os postos São Luiz e Squizzato, nas 

saídas norte e oeste da cidade, respectivamente. O posto Squizzato possui uma 

unidade de maior porte localizado na RSC453, em que as pesquisas foram realizadas 

no ano de 2023. As pesquisas no posto Squizzato de menor porte foram mantidas 

para complementação da análise. 

Ressalta-se que as pesquisas de satisfação dos equipamentos de apoio relativos ao 

transporte coletivo foram previamente apresentadas no item 3.3, especificamente 

destinado às pesquisas de terminais, incluindo todos os EPIs pesquisados no Censo 

de Terminais. Portanto, apresentam-se as pesquisas de satisfação relativa aos 

equipamentos de apoio destinado ao transporte de cargas e ao transporte de 

passageiros intermunicipal, quais sejam: o Aeroporto Regional de Caxias do Sul; a 

Rodoviária de Caxias do Sul; o Porto Seco da Serra Gaúcha; e os postos São Luiz e 

Squizzato (Avenida Alexandre Rizzo e RSC453). Estes pontos são ilustrados na 

Figura 67. 
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As pesquisas sobre equipamentos de apoio de transporte de pessoas e de carga 

foram realizadas com o Questionário 09, apresentado no item 3.7.2, com perguntas 

gerais sobre a percepção do usuário destes equipamentos. Buscou-se a 

caracterização socioeconômica e do deslocamento dos entrevistados; sua opinião 

quanto aos atributos de acessibilidade, infraestrutura viária, conservação, segurança, 

entre outros. Os quesitos avaliados foram escolhidos de modo a permitir a construção 

de um panorama crítico da participação destes equipamentos no apoio ao transporte 

de pessoas e cargas. O critério de amostragem adotado foi de conveniência. 

Ademais, nos equipamentos específicos de apoio a veículos de carga, aplicou-se, 

também, entrevistas com motoristas relacionadas à Logística Urbana, utilizando-se o 

Questionário 06. Essas entrevistas foram efetuadas nos equipamentos: Porto Seco 

da Serra Gaúcha, o Posto São Luiz e os Postos Squizzato (Avenida Alexandre Rizzo 

e RSC453), em função de sua relevância local para movimentação e apoio à 

mobilidade de bens no município. Os endereços e informações mais precisas acerca 

dos pontos são apresentados no cronograma desta campanha. Para as entrevistas 

realizadas com foco na logística urbana, além de questões relacionadas com origens 
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e destinos, levanta-se informações relacionadas ao tipo de carga carregada e da 

natureza da viagem, buscando separar as viagens de passagem das viagens com 

destino final em Caxias do Sul.  

Além das entrevistas, a campanha também teve por objetivo a realização de 

levantamentos das condições físicas e operacionais destes equipamentos elencados 

para o estudo. 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; 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. 

 

 

Pesquisas realizadas com uso de equipamentos do tipo “tablet”, com formulário 

implementado através da ferramenta “Kizeo”. Os questionários aplicados, 

Questionário 09 e o Questionário 06, são apresentados na sequência. 

 

QUESTIONÁRIO 09 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

APOIO 

(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: 

___________________________________________________________ 
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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 

(    ) 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 
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(    ) 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. 

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 
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(   ) 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 

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 
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(   ) 4 - Bom 

(   ) 5 - Excelente 

8 – Segurança Pública: 

(   ) 1 – Muito Ruim 

(   ) 2 - Ruim 

(   ) 3 - Regular 

(   ) 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 
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(   ) Outro 

 

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 

2.3 – Placa: 

___________________________________________________________ 
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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: 

(    ) Carga sólida 

(    ) Carga líquida 

(    ) Carga viva 

(    ) Carga seca 

(    ) Carga perigosa 
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(    ) 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 

(    ) 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 
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(    ) 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: 

___________________________________________________________ 

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: 

___________________________________________________________ 
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7.2 – Pontos de Referência: 

___________________________________________________________ 

8 – Horário de entrega. 

8.1 – Flexibilidade: 

(    ) Entrega com horário fixo 

(    ) Entrega com horário flexível  

 

Em relação aos levantamentos físicos do entorno, os pesquisadores utilizaram 

celulares do tipo smartphone para registro fotográfico das características a serem 

levantadas. Os registros formam feitos com o aplicativo SpotLens, que permite a 

captura de fotografias com demarcação das coordenadas, altitude, endereço e outras 

informações sobre a localização da captura. Da mesma forma, o aplicativo permite a 

exportação das imagens adicionando quaisquer informações registradas no nome do 

arquivo, facilitando o processo de mapeamento posterior. 

Além dos registros fotográficos, as informações que necessitavam de medições de 

larguras, quando cabível, foram levantadas com auxílio de trenas convencionais. Já a 

informação de inclinação transversal foi obtida com o aplicativo Clinômetro. 

 

 

As pesquisas foram realizadas em três dias, a saber: em 28 de outubro e 07 de 

novembro de 2022, no intervalo entre 6h30min e 18h00min, complementadas na data 

de 02 de fevereiro de 2023. O Quadro 32 apresenta o cronograma de realização da 

pesquisa de satisfação para os equipamentos considerados. 
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DATA LOCAL DE PESQUISA 

28/10/2022 
AEROPORTO Regional de Caxias do Sul/Hugo Cantergiani 

RODOVIÁRIA de Caxias do Sul 

07/11/2022 

PORTO Seco 

POSTO São Luiz 

POSTO Squizzato (Avenida Alexandre Rizzo) 

02/02/2023 POSTO Squizzato (RSC453) 

Em relação às entrevistas com motoristas relativas à Logística Urbana, destinada 

especificamente aos veículos de carga, ela foi realizada nos períodos entre 07h00min 

e 09h30min (manhã), das 11h00min às 12h30min (almoço) e das 14h30min às 

17h30min (tarde) do dia 07 de novembro de 2022, conjuntamente à pesquisa de 
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satisfação nesses locais, complementada nas datas de 02 e 03 de fevereiro de 2023 

(Quadro 33). 

DATA PONTO ENDEREÇO 

07/11/2022 

PORTO Seco RS-122, Km 80.8, nº 16.870 - Pôr do Sol, RS 

POSTO São Luiz R. Hermes Fontes, 1170 - Santa Fé, Caxias do Sul - RS 

POSTO Squizzato Av. Alexandre Rizzo, 877 - Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS 

02/02/2023 POSTO Squizzato RSC-453 Rota do Sol 

03/02/2023 POSTO Squizzato RSC-453 Rota do Sol 

Os levantamentos das características do entorno ocorreram conforme o Quadro 34. 
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DATA PONTO 

04/10/2022 AEROPORTO Regional de Caxias do Sul/Hugo Cantergiani 

05/10/2022 RODOVIÁRIA de Caxias do Sul 

06/10/2022 
EPI Floresta 

POSTO Squizzato 

08/10/2022 

EPI Imigrantes 

POSTO São Luiz 

PORTO Seco 

 

 

A amostra obtida nesta pesquisa foi de 220 respondentes, com a distribuição por local 

de pesquisa e período ilustrado na Tabela 74 a seguir. 

LOCAL DE PESQUISA MANHÃ TARDE TOTAL 

AEROPORTO Regional de Caxias do Sul/ Hugo 
Cantergiani 27 18 45 

RODOVIÁRIA de Caxias do Sul 49 36 85 

PORTO Seco 3 9 12 

POSTO São Luiz 14 8 22 

POSTO Squizzato (Avenida Alexandre Rizzo) 17 14 31 

POSTO Squizzato (RSC453) 11 14 25 

TOTAL 121 99 220 

Para a entrevista com motoristas de veículos de carga (Logística Urbana), foram 

obtidas 163 respostas, distribuídas conforme a tabela a seguir, para cada período e 

ponto de pesquisa. 
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PONTO MANHÃ TARDE TOTAL 

PORTO Seco 1 7 8 

POSTO São Luiz 16 10 26 

POSTO Squizzato (Avenida Alexandre Rizzo) 10 11 21 

POSTO Squizzato (RSC453) 56 52 108 

TOTAL 83 80 163 

Os resultados de características físicas dos entornos dos equipamentos somam uma 

extensão total de 4,77 km. 

 

 

O diagnóstico da mobilidade em Caxias do Sul exige também dados que caracterizem 

os deslocamentos em escala microscópica, a fim de complementar e calibrar os 

modelos que serão utilizados. Como as pesquisas de origem e destino compõem uma 

matriz geral de deslocamentos, utiliza-se contagens volumétricas para a validação do 

número de veículos que utilizam uma determinada interseção, permitindo também a 

determinação do horário de pico para o sistema viário do município, representativo da 

1h com maior demanda de veículos. 

As contagens volumétricas representam uma das pesquisas mais importantes, por 

permitirem a determinação da quantidade, sentido e composição do fluxo de veículos 

que utilizam o sistema viário (DNIT, 2006). Outrossim, a modalidade de contagem 

classificatória registra, além do volume de veículos, sua tipologia, permitindo uma 

avaliação mais completa da mobilidade urbana do município, servindo também de 

insumo para as análises específicas sobre transporte pedonal e cicloviário. Ressalta-

se que, pelas suas particularidades relacionadas com modos motorizados e não 

motorizados, foram escolhidos pontos específicos para contagem de pedestres e de 

veículos, garantindo a representatividade numérica das interseções como solicitada 

no Termo de Referência do Plano, de ao menos 80 cruzamentos para contagem 

veicular e 80 cruzamentos para contagem de pedestres. 
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O planejamento dos levantamentos de contagem volumétrica envolve dois momentos 

principais: a definição da metodologia de contagem em si, e a definição do escopo 

das pesquisas pelo território municipal. A escolha dos pontos foi feita em comum 

acordo com a Equipe Técnica Municipal, de modo a englobar simultaneamente pontos 

que permitam a calibração do modelo de viagens, e demais pontos que exijam análise 

em razão de conflitos específicos como congestionamentos ou questões de 

segurança viária. No total, definiram-se 86 pontos para contagens de veículos e 82 

para contagem de pedestres, distribuídos pelo perímetro urbano conforme os mapas 

a seguir.
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Com a definição dos pontos, parte-se para o planejamento da metodologia de campo. 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em seu Manual de 

Estudos de Tráfego (DNIT, 2006), define que a pesquisa consiste de um grupo de 

pesquisadores observando o cruzamento selecionado e anotando, para cada veículo 

passante, seu sentido de movimento (via de onde se originou e para qual via se 

destinou) e sua tipologia (automóvel de passeio, motocicleta, ônibus, caminhão ou 

bicicleta), obtendo-se assim a contagem volumétrica para intervalos predeterminados 

de 15 min. A pesquisa deve ser realizada de modo que permita a identificação do 

Volume de Hora Pico (VHP) e, consequentemente, do Fator de Hora Pico (FHP), 

dados importantes para garantir que os modelos de viagem sejam realizados 

considerando o cenário crítico, consideração favorável a segurança do estudo. Apesar 

do método tradicional envolver a presença de pesquisadores em campo, a prática 

recente favorece a captação das imagens em campo por meio de câmeras, sendo a 

contagem feita manualmente em um segundo momento por uma equipe treinada.  

A fim de garantir a consistência dos dados, as pesquisas foram realizadas 

considerando apenas os dias úteis de terça, quarta e quintas-feiras, minimizando as 

especificidades de mobilidade dos demais dias da semana, segunda-feira e sexta-

feira, por estarem próximos do final de semana. 

 

 

O desenvolvimento das pesquisas volumétricas tem sua coleta de dados realizada 

através de câmera de filmagem, instalada em ponto com boa visibilidade nos pontos 

pré-determinados. Cada ponto é codificado em termos de tipos de movimentos e um 

pesquisador realiza a tarefa de assistir aos vídeos, fazendo registros do número 

veículos (ou pedestres) por sentido e por horário, em planilha eletrônica. Em suma, a 

planilha conterá as informações: 

▪ Ponto de pesquisa 

▪ Movimento do veículo (conforme interseção) 

▪ Data da pesquisa 

▪ Faixa de 15 minutos horários (06h00min, 06h15min, 06h30min, etc.) 

▪ Quantidades de veículos em cada um dos intervalos de tempo, por movimento 
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realizado ou tipo de veículo (Carro, Ônibus, Caminhão, Moto, Bicicleta) ou 

pedestres/PCD, quando cabível. 

Em algumas localidades, algumas pesquisas de pedestres foram realizadas em papel, 

em função de seu caráter mais simples. Neste caso, o formulário aplicado é 

exemplificado na Figura 70 a seguir. 

 

 

O cronograma apresentado na sequência refere-se aos dias em que foram instaladas 

as câmeras em cada ponto; embora tenha sido estabelecido um planejamento inicial, 

em alguns casos, foi necessário repetir alguns pontos por motivo de inadequação do 

registro visual (problemas na câmera, ângulo de instalação inadequado, etc.). A data 

da pesquisa, portanto, só pode ser firmada após a consolidação dos vídeos e, por 

parte dos pesquisadores, do processo de contagens, o que garante que a instalação 

foi bem-sucedida. Os períodos visados são: manhã (entre 06h00min e 09h00min), 
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almoço (entre 11h00min e 14h00min) e tarde (16h30min a 19h30min), contemplando 

os períodos de pico mais típicos para ambientes urbanos. 

Os pontos descritos no Quadro 35 são de contagem veicular e de pedestres, 

considerando pontos iguais e distintos para ambos os tipos de contagem. 

PONTO LOCALIZAÇÃO 

001 Av. Rio Branco x R. Geraldo José Basso 

002 Av. Rio Branco x Av. 13 de Junho x R. Ildo Antônio Baldi 

003 BR-116 x R. Armando Claudino Canale 

004 BR-116 x Travessão Leopoldina 

005 BR-116 

006 Rod. Rota do Sol km143 

007 RS-453 e Rua Antonio Andriguelli  

008 Av. Dr. Mário Lopes x R. Bortolo Zanrosso x R. Hipólito José da Costa 

010 ERS-122 

011 ERS-122 x R. Ângelo Agostini x R. Archimedes Manenti 

012 Rod. Rota do Sol x Est. Mun. Ver. Marcial Pisoni 

013 ERS-122 x R. Venturim x R. Jacob Luchesi 

014 R. Jacob Luchesi x R. Ernesto Zanrosso x R. Frederico Guerra 

015 R. Jacó Brunetta x Av. Rubem Bento Alves x R. Ângelo Ricardo Costamilan 

016 
R. Jacob Luchesi x R. Prof. Marcos Martini x Av. Rubem Bento Alves x R. Ludovico 
Cavinato 

017 R. Prof. Marcos Martini x R. Dr. Emílio Ataliba Finger x R. Ivo Remo Comanduli 

018 R. João Venzon Netto x R. Ludovico Cavinato x Av. Rubem Bento Alves 

019 R. Antônio Ribeiro Mendes x R. Gov. Roberto Silveira 

020 Av. Rossetti x R. Frei Pacífico 

021 R. Ângelo Chiarello x R. Pio XII 

022 Av. Rubem Bento Alves x R. Pio XII  

023 R. Hugo Luciano Ronca x R. Pio XII 

027 R. José Aloísio Bruger x R. Humberto de Campos 

028 R. São Paulo x R. Humberto de Campos 

029 
R. Artílio Andreazza x R. Conselheiro Dantas x R. Graciema Formolo x R. Irmão 
Martinho 

030 Av. Rubem Bento Alves x R. Conselheiro Dantas x R. João Dall Alba  

031 Av. Abramo Randon x R. João Meneghini 

032 BR-116 x Av. Rubem Bento Alves 

033 R. M. Bárbara x R. Padre Raul Accorsi x R. Santina D Agostini Tondin 

034 R. Antônio Broilo x R. Padre Raul Accorsi 

035 R. Antônio Broilo x Travessão Solferino 

036 R. Luiz Michielon x R. Antônio Broilo 

038 R. Bartolo Zani x R. França 
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PONTO LOCALIZAÇÃO 

039 BR-116 x R. José Marques 

040 BR-116 x R. Irma Zago 

041 BR-116 x R. Gilda Marcon Grazziotin Nora 

042 BR-116 x R. Sinimbu 

044 R. Angelina Michielon x R. Luiz Michielon 

045 R. Bortolo Zani x R. Tronca x R. Angelina Michielon 

048 R. Os Dezoito do Forte x R. Pedro Tomasi 

058 R. São João x R. Dr. Montaury 

066 R. Tronca x R. Luiz Antunes 

067 R. Tronca x R. Visc. de Pelotas 

068 R. Marcos Moreschi x R. Moreira César 

076 R. Feijó Júnior x R. Ernesto Alves 

077 R. Feijó Júnior x R. Pinheiro Machado 

080 R. La Salle x R. Vinte de Setembro 

082 Av. Rio Branco x R. Olavo Bilac 

085 R. Bento Gonçalves x R. Thomas Beltrão Queiroz x R. Augusto Piccoli 

086 Av. Júlio de Castilhos x R. Dr. Antônio Casagrande 

087 Av. Rubem Bento Alves x R. Carlos Bianchini 

088 Av. Rubem Bento Alves x Av. Per. Bruno Segalla x R. João Nichele 

089 Rod. Rota do Sul x Estr. José Dedavid x R. Jaime Guilherme Muratore Filho 

090 Rod. Rota do Sol x R. Gérson Andréis 

091 ERS-122 

092 R. Cristiano Ramos de Oliveira x R. Aida Esther da Rosa Del Canale 

093 R. Cristiano Ramos de Oliveira x R. Marlene Machado 

094 R. Guerino Sanvitto x Av. Therezinha Pauletti Sanvitto 

095 Av. Benjamin Custório de Oliveira x R. Teresa Dalcanari Zugno 

096 Av. Per. Bruno Segalla x R. Ernani Aguiar Correa 

097 R. Germano Parolini x R. Gen. Mallet 

098 Av. Rio Branco x R. João Sperandio x R. Carlos Cagnali 

099.1 Av. Rio Branco x R. Prontolaje 

099.2 Av. Rio Branco x R. Prontolaje 

100 Av. Per. Bruno Segalla x Av. Bom Pastor 

101 Av. Per. Bruno Segalla x Tv. São Marcos 

102 Av. Bom Pastor x R. Isidoro Turra 

103 R. Montenegro x Tv. São Marcos 

105 R. Visc. de Pelotas x R. Sarmento Leite 

106 Av. São Leopoldo x R. Sapucaia 

107 Av. São Leopoldo x R. Antônio Berti 

108 Av. Per. Bruno Segalla x Av. São Leopoldo 

109 Av. Per. Bruno Segalla x Av. Salgado Filho 

110 Av. São Leopoldo x BR-116 

111 Av. Marcopolo x BR-116 

112 R. João Biazus x R. Conde D’Eu x R. Vitor Fedumenti 
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PONTO LOCALIZAÇÃO 

113 R. Ângelo Carniel x R. Conde D’Eu x Av. Maurício Sirotsky Sobrinho 

115 Av. Salgado Filho x R. Ernesto Casara x R. Bôrtolo Triches 

116 Av. Bom Pastor x R. São Francisco de Paula 

117 R. Ernesto Casara x R. João Zambon 

118 Av. Bom Pastor x R. Primo Postali x Av. Dr. Assis Antônio Mariani x R. Júlio Calegari 

119 Av. Per. Bruno Segalla x Av. Martim Francisco Spiandorelo x R. Hygino Tartarotti 

120 R. Pixinguinha x R. Júlio Calegari x R. Valdemira Raymundi  

121 R. Cristiano Ramos de Oliveira x Av. Alexandre Rizzo 

123 ERS 122 

124 Rod. Rota do Sol 

125 BR-116 x R. Pedro Olávo Rofman 

126 R. Ernesto Zanrosso x R. Luiz Covolan 

127 R. Matteo Gianella x R. Carlos Bianchini x R. Luiz Covolan 

128A R. Luiz Covolan x Av. Rubem Bento Alves 

128B R. Luiz Covolan x Av. Rubem Bento Alves 

A figura abaixo apresenta um registro de da instalação de equipamento para 

realização das contagens. 
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A análise do perfil de viagens observadas nas contagens volumétricas desenvolvidas 

no município de Caxias do Sul em dias úteis aponta para uma concentração de fluxo 

no período manhã, destacadamente entre as 07h00min e 08h00min, e uma segunda 

concentração no período da tarde, quando ocorre a hora pico do sistema, no período 

da tarde, entre as 17h30min e 18h30min. A Tabela 76 a seguir sumariza a média entre 

os pontos, indicando, em tons que variam do verde ao vermelho à medida que os 

fluxos se apresentam mais intensos, sendo o limite superior - da hora pico - associado 

ao valor referencial de 100%, na cor vermelha. 
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Faixa Horária Média % Média 
 

06:00 - 07:00 1.060 44,44%  

06:15 - 07:15 1.474 61,76%  

06:30 - 07:30 1.862 78,03%  

06:45 - 07:45 2.102 88,08%  

07:00 - 08:00 2.198 92,10%  

07:15 - 08:15 2.135 89,49%  

07:30 - 08:30 1.997 83,68%  

07:45 - 08:45 1.845 77,34%  

08:00 - 09:00 1.726 72,34%  

    - 
 

11:00 - 12:00 1.653 69,28%  

11:15 - 12:15 1.746 73,19%  

11:30 - 12:30 1.739 72,89%  

11:45 - 12:45 1.701 71,28%  

12:00 - 13:00 1.686 70,66%  

12:15 - 13:15 1.715 71,89%  

12:30 - 13:30 1.850 77,53%  

12:45 - 13:45 1.945 81,54%  

13:00 - 14:00 1.956 81,99%  

    - 
 

16:30 - 17:30 2.042 85,60%  

16:45 - 17:45 2.181 91,43%  

17:00 - 18:00 2.308 96,72%  

17:15 - 18:15 2.374 99,51%  

17:30 - 18:30 2.386 100,00%  

17:45 - 18:45 2.335 97,88%  

18:00 - 19:00 2.244 94,04%  

18:15 - 19:15 2.129 89,25%  

18:30 - 19:30 1.989 83,35%  

 

A mesma informação é apresentada a seguir, em formato gráfico, incluindo os perfis 

de viagem nos dias úteis dos pontos de pesquisa, variando em intensidade, mas 

apresentando, de forma geral, o mesmo perfil diário, caracterizando o comportamento 

do fluxo veicular do município de Caxias do Sul em dias úteis. 
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Quanto à distribuição modal, as contagens indicam a predominância de automóveis 

sobre os demais tipos de veículos, representando 85,4% dos veículos observados. 

Motocicletas são 7,2%, seguidas de caminhões, representando 4,9%. Os ônibus 

representam 2,4% dos veículos, e as bicicletas, apenas 0,1% das observações. A 

distribuição é ilustrada a seguir, na Figura 73 
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O comportamento do pedestre costumeiramente assume características menos 

padronizadas, sendo mais errático e dinâmico, com mais adaptações de horários e 

trajetos que outras modalidades de transporte. Além disso, o perfil de viagens costuma 

apresentar mais variações associadas às características da área de influência direta. 

A despeito dessas particularidades, os fluxos mais intensos costumam acontecer em 

horários coincidentes com os maiores volumes veiculares. Em termos médios, a hora 

pico de circulação de pedestres acontece no intervalo entre as 12h45min e 13h45min, 

com fluxos significativos também no período da tarde, destacadamente, entre as 

17h15min e 18h45min. A Tabela 77 apresenta os valores médios dos pontos 

pesquisados, seguido pelo percentual referencial da hora, em comparação com a hora 

pico, indicada pelo valor 100%. Na sequência, a Figura 74 ilustra graficamente esse 

perfil, indicando as variações observadas entre os pontos de pesquisa. 
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Faixa Horária Média % Média 
 

06:15 - 07:15 80 26,91%  

06:30 - 07:30 110 36,98%  

06:45 - 07:45 138 46,37%  

07:00 - 08:00 157 53,01%  

07:15 - 08:15 174 58,62%  

07:30 - 08:30 183 61,50%  

07:45 - 08:45 190 64,00%  

08:00 - 09:00 198 66,85%  

08:15 - 09:15 198 66,78%  

08:30 - 09:30 200 67,43%  

       

11:00 - 12:00 244 82,05%  

11:15 - 12:15 260 87,54%  

11:30 - 12:30 271 91,20%  

11:45 - 12:45 279 93,85%  

12:00 - 13:00 284 95,69%  

12:15 - 13:15 284 95,52%  

12:30 - 13:30 292 98,48%  

12:45 - 13:45 297 100,00%  

13:00 - 14:00 292 98,23%  

       

16:00 - 17:00 258 86,83%  

16:15 - 17:15 267 90,08%  

16:30 - 17:30 277 93,29%  

16:45 - 17:45 280 94,22%  

17:00 - 18:00 287 96,74%  

17:15 - 18:15 295 99,34%  

17:30 - 18:30 295 99,22%  

17:45 - 18:45 291 98,17%  

18:00 - 19:00 278 93,59%  

18:15 - 19:15 255 86,00%  

18:30 - 19:30 227 76,43%  
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Foi observada também a participação de Pessoas com Deficiências (PCD) dentre os 

pedestres observados nos pontos de pesquisa; pedestres categorizados como PCD 

representam 0,2% do total de pedestres observados. 
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A infraestrutura do sistema viário é um dos principais componentes da oferta de 

transportes. Para o planejamento de transportes em áreas urbanas, principalmente 

áreas grandes que compõem Regiões Metropolitanas como é o caso de Caxias do 

Sul, é importante realizar pesquisas que permitam a integração dos dados de tráfego 

em si com outros componentes da oferta que influenciam as condições de 

deslocamento (ORTUZAR e WILLUMSEN, 2011). Deste modo, entende-se que a 

realização de levantamentos observacionais diretos, como é o caso dos inventários 

físicos de infraestrutura de mobilidade (RICHARDSON e MEYBURG, 1995) é um 

passo essencial para o entendimento do sistema de transportes municipal e, com isto, 

sua análise. 

No contexto do Plano de Mobilidade, realiza-se, portanto, o inventário das vias, com 

destaque aos corredores de transporte público, da oferta de estacionamentos, e da 

infraestrutura viária para pedestres e ciclistas. Os levantamentos realizados 

contribuirão para a eventual elaboração de proposições para os planos específicos de 

acessibilidade, pedestrianização e ciclomobilidade na Etapa 5 do presente PlanMob.  

 

 

A metodologia dos levantamentos da infraestrutura viária foi elaborada considerando 

o tipo de via e as informações que precisam ser avaliadas em cada uma. Priorizou-se 

o levantamento de informações com registro fotográfico acompanhado da respectiva 

geolocalização, possibilitando a tabulação a posteriori.  

Considerando todos os levantamentos que foram realizados, a abrangência dos 

trechos está demonstrada na Figura 76 a seguir: 
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Quanto ao levantamento da infraestrutura viária especial para pedestres, foram 

levantados: 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. 

Os levantamentos e caracterização das vias foram realizados registrando-se: tipo e 

condição do pavimento das pistas; número de sentidos; 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. Pra os trechos com corredores exclusivas e/ou preferenciais para 

o transporte coletivo considerou-se, adicionalmente, a largura dos passeios, em 

especial junto as paradas de ônibus. 
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Para identificação e caracterização das rotas cicláveis, ciclovias e ciclofaixas, 

levantou-se para os trechos cabíveis: 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. 

Além do inventário das condições das vias em si, levantaram-se (com o apoio de 

dados secundários que serão apresentados na seção 2.3.5 Fontes Secundárias — 

Levantamento de Dados Existentes) dados relacionados aos estacionamentos, 

incluindo: a natureza do estacionamento (público ou privado); tipo de cobrança 

(gratuito ou pago/rotativo); ângulo de parada (0°, 45° ou 90°); se constitui vaga 

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

Os levantamentos das áreas restritas ou controladas foram efetuados com auxílio de 

dados secundários. 

 

 

Os pesquisadores utilizaram celulares do tipo smartphone com o aplicativo SpotLens, 

para captura de fotografias com demarcação das coordenadas, altitude, endereço e 

outras informações sobre a localização da captura. Da mesma forma, o aplicativo 

permite a exportação das imagens com as informações registradas no nome do 

arquivo, facilitando o processo de mapeamento automático. Outrossim, o aplicativo 

Clinômetro foi utilizado para obtenção das medidas de inclinação vertical. As 

medições de larguras, quando cabíveis, foram levantadas com auxílio de trenas 

convencionais e anotação em campo. 

 

 

As datas com os respectivos locais de observação são apresentadas no Quadro 36 a 

seguir, apontando-se a natureza da observação efetuada. 
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DATA LOCAIS DE LEVANTAMENTO 
OBSERVAÇÕES 

03/10/2022 Regiões do Centro, São Pelegrino e Nossa Senhora de Lourdes Calçadas e Vias 

04/10/2022 Regiões do Aeroporto, Salgado Filho e Kayser Calçadas e Vias 

05/10/2022 Regiões do Centro, São Pelegrino e Nossa Senhora de Lourdes Calçadas e Vias 

06/10/2022 

Regiões dos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Século XX, 
Nossa Senhora de Fátima, São José e Cidade Nova 

Rotas cicláveis 

Regiões do São Pelegrino e Centro Calçadas e Vias 

07/10/2022 

Regiões do Desvio Rizzo, São Caetano, Esplanada e Sanvitto Calçadas e Vias 

Região do Floresta, Sanvitto, Rio Branco, São Leopoldo, Kayser 
e Esplanada 

Rotas cicláveis 

08/10/2022 
Região do São Pelegrino, Rio Branco, Ana Rech e Jardim 
Eldorado 

Calçadas e Vias 

10/10/2022 

Regiões do bairro Cinquentenário e Santa Lúcia Calçadas e Vias 

Regiões do Charqueadas, Esplanada, Kayser, Rio Branco, São 
Pelegrino, Cidade Nova, Tijuca, Colina Sorriso, Santa Catarina, 
Vinhedos e São José 

Rotas cicláveis 

11/10/2022 
Regiões do São José, Santa Catarina, Universitário, Pio X Calçadas e Vias 

Regiões do Medianeira e São Leopoldo Rotas cicláveis 

12/10/2022 
Regiões do Centro, São Pelegrino, Nossa Senhora de Fátima, 
San Ciro e Jardim das Hortensias 

Calçadas e Vias 

13/10/2022 Regiões do Pio X, Madureira, São Pelegrino e Centro Calçadas e Vias 

14/10/2022 Regiões do Centro Calçadas e Vias 

15/10/2022 Regiões do Exposição Calçadas e Vias 

16/10/2022 Regiões do Nossa Senhora de Lourdes e Cristo Redentor Rotas cicláveis 

17/10/2022 Regiões do Cruzeiro e N. Sra. Lourdes Calçadas e Vias 

18/10/2022 Regiões do Centro e Exposição Calçadas e Vias 

 

 

O levantamento in loco das características físicas mencionadas na metodologia 

resultou em 7.852 fotografias georreferenciadas. O inventariado das condições físicas 

das calçadas englobou 20 bairros e contemplou 117 km de calçadas diagnosticadas. 

Já em relação à malha viária, 57,84 km foram analisados. 

A Figura 77 e a Figura 78 apresentam exemplos dos registros fotográficos resultantes. 
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Para analisar a eficiência e a qualidade de um sistema de transporte público coletivo, 

é importante a máxima caracterização possível de seus componentes no município, e 

um dos principais levantamentos a serem realizados é o inventário dos pontos de 

parada (FERRAZ e TORRES, 2004). Para tanto, levanta-se o número de pontos de 

ônibus disponíveis no município de Caxias do Sul, apontando-se e sua distribuição 

pelo território, o que permite a compreensão das condições de acesso ao serviço de 

transporte coletivo, tal como a acessibilidade em relação ao mesmo.  

 

 

Com base no disposto anteriormente, e considerando a grande quantidade de pontos 

no município, o levantamento dos pontos de ônibus é feito in loco por pesquisadores 

devidamente instruídos. Os preceitos são similares ao levantamento de inventário 

físico, obtendo-se o registro fotográfico de cada ponto com a geolocalização da da 

fotografia tirada. Os registros garantem a caracterização de: acessibilidade nas áreas 

de embarque e desembarque (pavimentação, presença de infraestrutura de apoio), 

infraestrutura disponível (disponibilidade e situação de conservação de sinalização ou 

abrigo, existência de bancos ou assentos); iluminação pública nos arredores do ponto, 

principalmente voltada para o usuário. 

O processo de verificação dos locais considerou como base para planejamento o 

mapeamento prévio fornecido pela ETM, apresentado em conjunto com os dados 

secundários de Transporte Coletivo. Assim, é possível estimar a quantidade de pontos 

em cada região da cidade. No entanto, para os pesquisadores foram fornecidos 

mapas de cada bairro da cidade com demarcação das vias em que seria necessário 

passar para efetuar os registros fotográficos. As demarcações correspondem às vias 

em que as linhas do transporte público de Caxias do Sul fazem seus itinerários. Ou 

seja, os pesquisadores não tiveram contato com o mapeamento prévio dos pontos 

para evitar um viés no momento dos registros, instruindo-os a registrarem todos os 

pontos que existirem ao longo das vias demarcadas e em trajetos esporádicos, caso 

verificassem algum ponto de ônibus. 
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A partir da imagens obtidas in loco pelos pesquisadores, iniciou-se um processo de 

mapeamento dos pontos ônibus, que se deu da seguinte maneira: 

▪ As fotos enviadas pelos pesquisadores já são georeferencidas, então quando 

essas imagens são recebidas é utilizado o software GeoSetter para gerar um 

arquivo compatível com o Google Earth para visualização desses pontos. 

Ressalta-se que foi necessário identificar de forma manual os pontos de parada, 

pois a coordenada das fotos eram do local em que o pesquisador estava no 

momento da captura da imagem e não do ponto. 

▪ Com o auxílio das fotos dos pontos de ônibus e do arquivo gerado para 

visualização, cria-se um arquivo KMZ de camada de pontos, que após serem 

identificados são nomeados com um código numérico. Em algumas imagens não 

é possível observar nenhuma sinalização que ali é um ponto de parada, mas 

foram levados em consideração, pois os pesquisadores identificaram como 

locais de parada operantes. 

▪ Após identificar e nomear o ponto foi realizada a modificação do nome da foto 

que o representa, utilizando-se do mesmo código numérico (PONTO_X_01). 

Caso, o ponto possua mais de uma foto o código segue em ordem crescente. 

▪ Finalizando o mapeamento dos pontos recebidos dos pesquisadores foi 

realizado uma análise comparativa com os pontos enviados pela Prefeitura, logo 

em seguida catalogou-se os pontos que não foram levantados pelos 

pesquisadores. 

▪ Com a utilização da ferramenta Street View  foram geradas fotos desses novos 

pontos catalogados, apontando o ano de geração da imagem. Diferente da etapa 

dos pontos enviados pelos pesquisadores, foram considerados somente os 

pontos que apresentavam qualquer tipo de demarcação que ali era um local de 

parada, pois não é possível confirmar a operação das paradas em questão. 

Após a finalização do mapeamento dos pontos de parada dos ônibus, foi criada uma 

tabela no Excel em que classificava esses pontos em várias categorias, sendo elas: 

tipo, condição do pavimento, existência de bancos, iluminação para o usuário, 

sinalização do ponto e a fachada do ponto. 
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PARÂMETRO CONSIDERAÇÃO 

Abrigo Presença de abrigo. 

Condição do pavimento Classificado em ótimo, regular e ruim. 

Banco Presença de banco. 

Iluminação para o usuário Presença de iluminação. 

Sinalização do ponto Presença de placa de sinalização. 

Fachada na frente do ônibus Classificação do tipo de fachada. 

Para classificação do pavimento presente nos pontos de parada poderia utilizar uma 

de três opções, que eram: ótimo, regular e ruim, que seguiam o critério apresentado 

na Tabela 79. 

CONDIÇÃO DO PAVIMENTO 

Ótimo Presença de pavimento uniforme, superfície padronizada 

Regular Presença de pavimento, mas com alguns obstáculos, buracos 
e/ou quando não há uniformidade 

Ruim Não há pavimento 

Já para classificação das fachadas em frente aos pontos de paradas poderiam ser 
utilizadas as seguintes categorias: 

▪ Comércio e Serviço;  

▪ Comunitário, como igrejas, parques e cemitérios; 

▪ Industrial;  

▪ Institucional, como escolas, universidades e hospitais; 

▪ Misto, quando há um edifício que sua função se divide em mais de uma, por 

exemplo, residencial com comércio/serviço, outro caso é quando o ponto 

encontrava-se na divisa entre dois locais de funções diferentes; 

▪ Residencial; 

▪ Terreno Baldio; 

▪ Outros, que inclui locais como Via Pública, Uso agrícola, Curso d’água e Em 

construção. 
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Os mapas simplificados fornecidos aos pesquisadores seguem a exemplificação 

apresentada na Figura 79. 

 

Cada pesquisador recebeu mais de um mapa (cada mapa relativo a um bairro da 

cidade) conforme escolha própria, e poderia solicitar mais mapas ou mesmo efetuar 

trocas ou auxiliar no levantamento de outros pesquisadores. 

Para os registros fotográficos, os pesquisadores utilizaram celulares do tipo 

smartphone com o aplicativo SpotLens, que permite a captura de fotografias com 

demarcação das coordenadas, altitude, endereço e outras informações sobre a 

localização da captura. O aplicativo também permite a exportação das imagens 

adicionando quaisquer informações registradas no nome do arquivo, facilitando o 

processo de mapeamento posterior. 
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As fotografias deveriam garantir a visualização das características relevantes como 

apontado anteriormente. 

 

 

Os registros fotográficos poderiam ser efetuados em qualquer momento do dia e em 

qualquer dia da semana, conforme conveniência do pesquisador. O quadro apresenta 

o cronograma final apontando os locais levantados em cada uma das datas. 

DATA LOCAIS DE LEVANTAMENTO 

15/10/2022 Bairros e localidades Esplanada, N. Sra. Graças, São Caetano e Kayser 

16/10/2022 
Bairros e localidades Esplanada, N. Sra. Graças, São Caetano, Sagrada Família, Rio 
Branco e São Leopoldo 

17/10/2022 
Bairros e localidades Galópolis, Vila Cristina, Jardim América, Cristo Redentor e 
Jardim Eldorado 

19/10/2022 
Bairros e localidades Cruzeiro, Petrópolis, São Luiz, Santa Lúcia do Piaí, Fazenda 
Souza, Ana Rech, São Cristóvão, Jardim das Hortênsias, São Ciro, Presidente 
Varga, Exposição e Bela Vista 

20/10/2022 
Bairros Santa Corona, Galópolis, Vila Cristina, Loreto, Nova Palmira, Vila Oliva, 
Petrópolis, Rio Branco, Santa Corona e Cruzeiro 

21/10/2022 
Bairros e localidades Vila Cristina e Galópolis , N. Sra. Das Graças, Nossa Senhora 
de Lourdes, Vila Lobos, Panazzolo e 3ª. Légua 

22/10/2022 
Bairros e localidades Jardelino Ramos, Forqueta, São Giácomo, N. Sra. Graças, 
Diamantino, Marechal Floriano, Floresta, Medianeira, Cinquentenário, São Victor 
Cohab, Samuara e Pedacinho e Região Maestra 

23/10/2022 
Bairros e localidades N. Sra. Conceição, Reolon, Industrial, Madureira, Salgado 
Filho, São Pelegrino, De Zorzi e Tijuca Século XX, De Lazzer, Interlagos, São José, 
Pio X e Vila Verde 

24/10/2022 Bairros e localidades Brandalise, Maestra e Linha 40 

25/10/2022 
Bairros e localidades Charqueadas, Santa Lúcia, Colina Sorriso, Belo Horizonte, 
Centenário e Planalto 

26/10/2022 Bairros e localidades Monte Bérico e São Cristóvão 

27/10/2022 Bairros e localidades Jardim Iracema (antigo Santo Antônio), São Virgílio 

29/10/2022 
Bairros e localidades Vinhedos, Nossa Senhora da Saúde, Pioneiro, Pôr-do-Sol, São 
Luiz e Vila Verde 

01/11/2022 
Bairros e localidades Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário e 
Planalto 

02/11/2022 
Bairros e localidades São Virgílio, Colina Sorriso, Santa Fé, Cidade Nova, Sanvitto, 
Desvio Rizzo e Parada Cristal 

03/11/2022 Bairro Universitário 

05/11/2022 Bairro Santa Catarina 

12/11/2022 Bairros Ana Rech e Jardim das Hortênsias 

14/11/2022 Bairro São Ciro 
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O total de registros fotográficos obtidos para o levantamento foi de 6.231 imagens, 

geolocalizadas conforme Figura 80. 

 

Ressalta-se que um mesmo ponto de ônibus pode estar identificado em mais de uma 

fotografia, portanto o total de registros não representa o total de pontos de ônibus 

mapeados. A identificação dos pontos e sua localização passa por um processo de 

compatibilização das informações, para então serem caracterizados. 

Após a caracterização, foram obtidos 3.212 pontos de ônibus, com as imagens 

enviadas pelos pesquisadores foi possível identificar 2.906 pontos de paradas e o 

restante foi obtido a partir dos dados enviados pela prefeitura. 
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A figuras a seguir apresentam exemplos de registros efetuados neste levantamento. 
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Como já foi citado anteriormente, as imagens dos pontos de parada catalogados a 

partir do comparativo com os dados da prefeitura foram obtidas com a utilização do 

Google Street View, um exemplo é a Figura 84. 
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Compreender de maneira detalhada as condições de tempo de viagem, velocidades 

dos veículos e atrasos registrados é de suma importância para a validação e a 

calibração de modelos de tráfego (ORTUZAR & WILLUMSEN, 2011). Contudo, de 

acordo com o Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006), a velocidade de tráfego é, 

apesar de um conceito fundamental, uma variável de difícil definição. Portanto, 

definem-se como conceitos fundamentais que a mensuração de velocidades médias 

de deslocamento baseia-se, em termos práticos, do tempo que um veículo leva para 

percorrer um trecho de comprimento conhecido. Além disto, conceitua-se como 

“atraso” todo o tempo que o veículo permanece parado em razão de motivos 

programados (sinalização de controle, como semáforos ou placas de Pare), ou por 

motivos não programados, como congestionamento das vias.  

A medição de tempos de viagem e, por consequência, de velocidades de 

deslocamento, pode apresentar significativo grau de variabilidade. Ortúzar e 

Willumsen (2011) recomendam trechos de no mínimo 1 km de extensão, para modelos 

que serão utilizados para planejamento estratégico de mobilidade em maior escala. O 

recolhimento e análises destes dados podem ser feitos por diversos métodos, com a 

metodologia definida sendo discutida a seguir.  

Ao fim do levantamento, identificam-se além das velocidades médias dos veículos 

estudados, os principais pontos ou trechos de estrangulamento do sistema viário. 

 

 

A mensuração da velocidade, no contexto do Plano de Mobilidade de Caxias do Sul, 

será realizada com ênfase nos veículos do transporte público coletivo, distribuída 

espacialmente em trechos críticos do sistema, conforme acordado com Equipe 

Técnica Municipal. O Manual de Estudos de Tráfego (DNIT,2006) segmenta o 

levantamento entre: (i) a obtenção da velocidade média efetuada ao longo do trecho 

com o veículo teste; e (ii) o retardamento que ocorre ao longo do trajeto, que 

caracteriza os motivos de parada do veículo teste. 
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A metodologia estabelece que um veículo percorra uma rota de análise de 

comprimento conhecido, com medição dos tempos de deslocamento, de modo a obter 

a velocidade média do percurso (em km/h). Considerando que o TR deste Plano 

solicita a obtenção dos resultados para 2 dias típicos durante 9 horas de operação, 

ressalta-se que a natureza do levantamento não permite a obtenção contínua das 

velocidades ao longo do tempo, pois ao percorrer o trajeto, as informações são 

dispersas na duração do deslocamento. Portanto, o levantamento realizado de dois 

modos: as velocidades para cada trecho serão obtidas com auxílio do registro de GPS 

dos ônibus, já o retardamento será caracterizado com passagem de veículo teste 

durante períodos de maior movimento, de acordo com DNIT (2006). 

As rotas selecionadas somam 31,57 km de extensão, e estão apresentadas na Figura 

85 a seguir: 

 

Os trechos são divididos conforme a a seguir. A identificação de cada trecho segue 

um código alfanumérico com o número inicial de trajeto para pesquisa em campo, um 

segundo número para subtrechos de análise (quando existentes), e uma letra para 

apontar o período do dia em que o levantamento ocorre (M = manhã, T = tarde). 
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id Trecho Extensão 

1.M Rua Mateo Gianella – Sentido Centro 1,82 km 

1.T Rua Mateo Gianella – Sentido bairro 1,81 km 

2.1.T Retorno de ônibus – Zona Norte 0,63 km 

2.2.T Rua Visconde de Pelotas 1,29 km 

3.M Rua Garibaldi – Sentido Centro 1,28 km 

3.T Rua Garibaldi – Sentido Bairro 1,85 km 

4.M BR-116 – Sentido Centro 7,75 km 

4.T BR-116 – Sentido bairro 7,73 km 

5.1.M Avenida Rio Branco – Sentido Centro 2,25 km 

5.1.T Avenida Rio Branco – Sentido bairro 2,25 km 

5.2.M Rua Travessa São Marcos 0,79 km 

5.2.T Avenida Bom Pastor 1,22 km 

5.3.M Avenida Dr. Assis Antônio Mariani – Sentido Centro 0,33 km 

5.3.T Avenida Dr. Assis Antônio Mariani – Sentido bairro 0,33 km 

Total 31,33 km 

Cada trecho, portanto, define-se como uma geometria espacial de linha. Para a 

primeira etapa do levantamento, de cálculo da velocidade média, utiliza-se os registros 

de GPS que passam por cada trecho individual, aplicando-se um buffer de 15 metros 

nas geometrias dos trechos. Assim, para a análise, considera-se apenas os registros 

de GPS que estiverem localizados internamente aos buffers. A largura de buffer foi 

escolhida para evitar erros de coordenadas, abrangendo erros decorrentes da 

especificação do eixo viário, da largura das vias e do sinal de GPS. 

Para cada trecho, observa-se o resultado de velocidade média de operação com base 

no banco de dados de GPS dos ônibus. Esse banco de dados apresenta registros 

consecutivos de todos os veículos em operação, apontando-se as informações de 

posição geográfica em coordenadas, identificação do veículo, identificação da linha e 

horário de captação do sinal, além de outras informações não utilizadas para a 

presente análise. Os registros são feitos durante toda a operação, o que possibilita a 

caracterização do perfil de velocidades para diferentes dias típicos. Assim, foi possível 

observar os registros ao longo de 5 dias úteis completos, obtendo-se a velocidade 

média como a média de todos os ônibus que passam pelos buffers. Cada ônibus 

individual tem sua velocidade definida como 

𝑉𝐼Ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 =
𝑇𝑅𝐹 − 𝑇𝑅𝐼

𝐷𝑃
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Em que 𝑉𝐼Ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 é a Velocidade individual do ônibus; 𝑇𝑅𝐹 é o Tempo de Registro Final 

do deslocamento interno ao buffer do ônibus em questão; 𝑇𝑅𝐼 é o Tempo de Registro 

Inicial do deslocamento interno ao buffer do ônibus em questão; 𝐷𝑃 é a Distância 

Percorrida internamente ao buffer, definida como a extensão da rota composta por 

todas as coordenadas do deslocamento do ônibus em questão. Ou seja, todas as 

passagens registradas internamente ao buffer têm sua velocidade definida como 

sendo a velocidade no espaço (diferença de tempo para uma distância total de 

percurso). Observa-se a média de todas as velocidades de hora em hora, das 5:00 às 

21:00, totalizando 15 horas de observação em cada um dos 5 dias típicos de registros. 

Para que sejam caracterizados os motivos de eventuais atrasos e redução da 

velocidade dos ônibus, a segunda parte da pesquisa corresponde à medição do 

chamado retardamento. Essa etapa corresponde ao registro do tempo que o veículo 

teste fica imóvel durante o deslocamento nos trechos definidos, apontando-se os 

motivos das paradas. Dentre os possíveis motivos de atraso destacam-se: semáforos, 

sinais de “pare”, veículos estacionados, estacionamento em fila dupla, pedestres e 

congestionamento. 

A passagem do veículo teste ocorre durante dois períodos típicos, a depender do 

sentido de tráfego do trecho analisado, buscando obter os resultados para o horário 

de maior demanda conforme a dinâmica comum de grandes centros urbanos: sentido 

centro durante a manhã e sentido bairros periféricos ao fim do dia. Os períodos 

definidos para passagem do veículo-teste, em cada um dos trechos, durante a manhã 

é entre 07:00 e 10:00 e durante a tarde entre 17:00 às 20:00. 

Ressalta-se a caracterização do retardamento exclui as paradas dos ônibus para 

embarque e desembarque, focando-se apenas nas ocorrências extra operacionais do 

sistema coletivo. Outrossim, o levantamento com GPS dos ônibus considera estas 

paradas, permitindo que os perfis de velocidade ao longo do tempo sejam 

relacionados à velocidade operacional do sistema, já considerando os embarques e 

desembarques. Em conjunto, pode-se verificar os principais motivos de atraso das 

operações dos ônibus e o impacto que a própria operação pode ter no tempo de 

deslocamento nos trechos, ainda que os embarques e desembarques não sejam o 

foco principal da análise. 
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Como demonstrado na metodologia, a obtenção das velocidades médias nos trechos 

utilizou-se dos registros de GPS da frota de ônibus do transporte coletivo de Caxias 

do Sul. Os registros foram produzidos pela empresa operadora Visate durante os dias 

31 de julho, 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de agosto de 2022, e foram cedidos pela ETM, 

compondo uma semana típica de operação. O banco de dados contém 3.366.655 

registros de posição dos ônibus, dos quais 1.857.894 são registros durante viagens 

programadas e não apresentam coordenadas em branco, fornecendo uma média de 

320.644 registros por dia útil, 96.650 registros no sábado e 158.026 no domingo. As 

informações que constam em cada registro são: Identificação do veículo, data, hora, 

nome da linha, etapa da viagem, linha, ponto, coordenadas, deslocamento e 

velocidade instantânea. 

Para manipulação do banco de dados e das análises espaciais dos registros, utilizou-

se da linguagem Python de programação, considerando as bibliotecas GeoPandas 

para tratamento dos dados espaciais, tanto dos registros de GPS quanto dos trechos 

a serem analisados. Aliando-se os registros aos buffers definidos, conforme apontado 

na metodologia, foi possível obter as velocidades médias dos trechos em períodos de 

1 hora, permitindo-se a obtenção dos perfis de velocidade média para dias úteis nos 

trechos considerados. 

Um carro de passeio foi utilizado como veículo teste para a caracterização do 

retardamento nos trechos, cuja passagem foi feita em diferentes turnos de acordo com 

o sentido de fluxo (detalhes na metodologia). Durante o levantamento, o pesquisador 

registrou os motivos de parada com auxílio de formulário (Figura 86). 
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A análise dos registros de GPS ocorreu anteriormente à passagem do veículo-teste 

nos trechos definidos. O Quadro 39 a seguir apresenta a data e horários de início em 

que o veículo efetuou as passagens para caracterização do retardamento. O trajeto 

de passagem é caracterizado pelo primeiro número do código de identificação “id” dos 

trechos, pois alguns trechos são sequenciais, como mencionado anteriormente. 

id Trecho Data Horário 

1.M Rua Mateo Gianella – Sentido Centro 25/11/2022 9h38 

1.T Rua Mateo Gianella – Sentido bairro 23/11 17h01 

2.1.T Retorno de ônibus – Zona Norte* 25/11/2022 
23/11/2022 

19h50 
17h23 2.2.T Rua Visconde de Pelotas 

3.M Rua Garibaldi – Sentido Centro 24/11 9h37 

3.T Rua Garibaldi – Sentido Bairro 23/11 19h13 

4.M BR-116 – Sentido Centro 25/11 8h32 

4.T BR-116 – Sentido bairro 25/11 17h06 

5.1.M Avenida Rio Branco – Sentido Centro 25/11 9h03 

HORA INÍCIO: ___ h __ NOME DO PESQUISADOR: ROTA (código):

HORA FIM: ___ h __ CLIMA: CONDIÇÕES DO PAV:

HORÁRIO TRECHO TEMPO DE PARADA

S Semáforo VE Veículos estacionados O Ônibus em ponto de parada

SP Sinal de Pare EF Estacionamento em fila dupla C Congestionamento

GE Giro à esquerda P Pedestres

S Semáforo VE Veículos estacionados O Ônibus em ponto de parada

SP Sinal de Pare EF Estacionamento em fila dupla C Congestionamento

GE Giro à esquerda P Pedestres

PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DE CAXIAS DO SUL

PESQUISA DE VELOCIDADE E RETARDAMENTO

CÓDIGOS CAUSAS DE DEMORA

CÓDIGOS CAUSAS DE DEMORA

DATA: __ / __ /__

PARADAS

CAUSA (cód. Da ocorrência)RUA
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id Trecho Data Horário 

5.2.M Rua Travessa São Marcos 

5.3.M Avenida Dr. Assis Antônio Mariani – Sentido Centro 

5.1.T Avenida Rio Branco – Sentido bairro 

25/11 19h20 5.2.T Avenida Bom Pastor 

5.3.T Avenida Dr. Assis Antônio Mariani – Sentido bairro 

*No trecho onde há o retorno para ônibus, houve passagem fora e dentro da faixa exclusiva 

 

 

Na sequência, serão apresentadas as figuras com resultados prévios da análise de 

velocidade do transporte coletivo nos trechos. Como não há separação do sentido das 

rotas dos registros de GPS (ida e volta podem variar de sentido a depender da linha), 

desconsidera-se a última segmentação dos códigos identificadores dos trechos (M ou 

T). Assim, as velocidades médias por horário observam o comportamento geral da 

pista em ambos os sentidos, exceto para a BR-116 e alguns trechos do trajeto de 

levantamento 5, cujos sentidos são separados em duas pistas. 
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A passagem do veículo teste evidencia as principais motivações de parada durante o 

turno matutino e vespertino, conforme demonstram o Gráfico 53 e o Gráfico 54 

respectivamente. 
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Os resultados referem-se ao conjunto de todos os trechos analisados. O detalhamento 

de cada trecho e demais discussões são apresentadas no Produto 04 – Pré-

diagnóstico. 
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O Produto 2 – Plano de Comunicação e Participação Social identifica uma parcela dos 

diversos atores envolvidos no Plano Diretor de Mobilidade e Transportes de Caxias 

do Sul, incluindo grupo da sociedade civil organizada, entidades e órgãos públicos e 

privados, e entidades técnicas. Sendo assim, considerou-se importante realizar 

pesquisas específicas com parte destes grupos para agregar aos dados primários. 

As pesquisas preparadas foram sobre: ciclomobilidade, devido à importância da 

opinião e percepção dos ciclistas, aliado à dificuldade de realização das pesquisas in 

loco com esse grupo, como explicado no item 3.6; e acessibilidade, de suma 

importância para entender a percepção de PCD e interessados na área, buscando-se 

identificar os fatores relevantes para análises posteriores de infraestrutura. 

 

 

As pesquisas com os dois grupos específicos, sobre ciclomobilidade e acessibilidade, 

foram efetuadas por meio de formulários online, visando facilitar a participação e 

obtenção das respostas com maior direcionamento da divulgação. A estruturação dos 

formulários buscou, de maneira alinhada, identificar o perfil dos respondentes, e sua 

visão quanto a utilização destes modos em Caxias do Sul. 

Dentre as informações a serem obtidas com essas pesquisas, além do perfil dos 

respondentes, estão: principais rotas utilizadas, percepção de facilidade para 

utilização da bicicleta e de acessibilidade no município e indicativo de locais a serem 

priorizados para eventuais intervenções. 

 

PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE CICLOMOBILIDADE 

1 - Você reside no município de Caxias do Sul (RS)? 

_______________________________________ 

2 - Qual a sua idade em anos? (adicionar somente números)  
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___________________________________________ 

3 - Qual gênero você se identifica? 

___________________________________________ 

4 - Em qual bairro de Caxias do Sul você reside (caso não resida, coloque o bairro 

que * frequenta cotidianamente)? 

___________________________________________ 

5 - Caso a sua resposta anterior tenha sido "Outro", por favor, escreva o nome do 

bairro ou localidade. 

___________________________________________ 

6 - Qual(is) meio(s) de transporte você utiliza cotidianamente para se deslocar? 

Assinale no máximo 3.  

▪ A pé 

▪ Bicicleta  

▪ Transporte coletivo público  

▪ Fretamento  

▪ Carro (motorista, carona)  

▪ Táxi ou aplicativo  

▪ Motocicleta 

7 - Caso utilize bicicleta, aponte a frequência com que usa a bicicleta para cada um 

dos motivos de viagem aontados: (nunca, pouca, média, muita): 

▪ Deslocamento rotineiro (trabalho/estudo) 

▪ Deslocamento esporádico (compras/pessoal) 

▪ Lazer ou hobby 

▪ Esporte 

8 - Caso realize viagens com bicicleta, classifique de 0 a 5 as características dos 

trajetos realizados listadas a seguir, sendo 0 = péssimo e 5 = Excelente. 

▪ Pavimentação das vias ou ciclovias 
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▪ Existência de ciclovias ou ciclofaixas 

▪ Conforto ambiental (ruídos, poluição, calor, etc.) 

▪ Iluminação 

▪ Segurança contra acidentes 

▪ Existência de paraciclos ou bicicletários 

 

9 - Entre os elementos a seguir, assinale o que você considera o PRIMEIRO mais 

importante para que as pessoas façam seus deslocamentos utilizando bicicleta. 

(   )  Mais ciclovias 

(   )  Mais paraciclos ou bicicletários próximos a comércio 

(   )  Mais paraciclos ou bicicletários próximos ao transporte coletivo 

(   )  Mais campanhas para uso da bicicleta 

(   )  Mais segurança pública 

(   )  Menor fluxo de veículos 

(   )  Travessias mais seguras Outro: 

(   )  Entre os elementos a seguir, assinale o que você considera o SEGUNDO mais

 * importante para que as pessoas façam seus deslocamentos utilizando 

bicicleta. 

(   )  Mais ciclovias 

(   )  Mais paraciclos ou bicicletários próximos a comércio 

(   )  Mais paraciclos ou bicicletários próximos ao transporte coletivo 

(   )  Mais campanhas para uso da bicicleta 

(   )  Mais segurança pública 

(   )  Menor fluxo de veículos 

(   )  Travessias mais seguras 

Outro: 



                                                                                                                                                                              

432
 

10 - Entre os elementos a seguir, assinale o que você considera o TERCEIRO mais 

importante para que as pessoas façam seus deslocamentos utilizando bicicleta. 

(   )  Mais ciclovias 

(   )  Mais paraciclos ou bicicletários próximos a comércio 

(   )  Mais paraciclos ou bicicletários próximos ao transporte coletivo 

(   )  Mais campanhas para uso da bicicleta 

(   )  Mais segurança pública 

(   )  Menor fluxo de veículos 

(   )  Travessias mais seguras  

(   )  Outro: 

11 - Caso realize viagens com bicicleta, quais as principais ruas que você utiliza como 

trajeto?  Sinta-se a vontade para citar mais de uma. 

____________________________________ 

12 - Em quais ruas você acha que seria necessário ou positivo efetuar um tratamento 

paramelhorar o uso de bicicleta? (Como implementação de ciclovia, ciclofaixa ou 

similares). Sinta-se a vontade para citar mais de uma. 

____________________________________ 

Assinale os TRÊS itens mais importantes para possibilitar ou facilitar a integração da 

bicicleta ao transporte coletivo, ou seja, para realizar viagens parte com bicicleta e 

parte com transporte coletivo. (Assinale até 3 itens) 

(   )  Paraciclos ou bicicletários próximos de pontos e estações de ônibus 

(   )  Local seguro para guardar a bicicleta 

(   )  Possibilidade de carregar a bicicleta no ônibus 

(   )  Possibilidade de alugar bicicleta próximo dos pontos de ônibus Facilidade de 

acesso com bicicleta até os pontos e estações de ônibus: 

14 - Você conhece alguma rota cicloturística no município de Caxias do Sul? 

15 -  Se sim, qual ou quais? Em qual/quais localidades as rotas estão localizadas? 
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16 - Você conhece ações/projetos ou programas em andamento que incentivam o 

cicloturismo no município de Caxias do Sul? 

17 - Se sim, qual ou quais? 

 18 - Quais características você considera mais importantes para a utilização de uma 

rota cicloturística? (assinale até 3) 

(   )  Presença de pontos turísticos ao longo do trajeto 

(   )  Relevo/Topografia do trajeto 

(   )  Pavimentação 

(   )  Segurança pública 

(   )  Facilidades ao longo do trajeto (ex.: pontos com bombas e acessórios de 

manutenção, venda de água, pontos para emergência, etc.) 

(   )  Iluminação 

(   )  Outro: 

19 - Deixe a sua contribuição! 

 

PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE CICLOMOBILIDADE 

1 - Você reside no município de Caxias do Sul (RS)? 

____________________________________ 

2 - Qual sua idade em anos? (adicionar somente números) 

___________________________________ 

3 - Qual gênero você se identifica? 

▪ Masculino 

• Feminino 

▪ Não binário 

• Outro 

▪ Prefiro não responder 

4 - Você possui algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção? 
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▪ Não 

• Idoso com mobilidade reduzida 

▪ Deficiência física (exceto cadeirante) 

• Cadeirante 

▪ Deficiência visual 

• Deficiência auditiva/Surdo 

▪ Deficiência intelectual 

• Deficiência psicossocial 

▪ Deficiência múltipla (duas ou mais deficiências) 

• Transtorno do Espectro Autista (Autismo) 

▪ Outro: 

5 - Em qual bairro de Caxias do Sul você reside (caso não resida, coloque o bairro 

que frequenta cotidianamente)? 

_______________________________________ 

6 - Caso a sua resposta anterior tenha sido "Outro", por favor, escreva o nome do 

bairro ou localidade. 

_______________________________________ 

7 - Assinale a frequência com que utiliza cada modo de transporte durante uma 

semana comum de seu cotidiano. (Em uma escala de “Entre 1 e 3 vezes por semana”, 

“Entre 3 e 5 vezes por semana” e “Mais de 5 vezes por semana”) 

(   )  A pé 

(   )  Bicicleta 

(   )  Transporte coletivo público 

(   )  Fretamento 

(   )  Carro (motorista, carona) 

(   )  Táxi ou aplicativo 

(   )  Motocicleta 
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6 - Em relação à acessibilidade para a locomoção a pé, classifique de 0 a 5 as 

características dos trajetos realizados listadas a seguir, sendo 0 = péssimo e 5 = 

Excelente. 

(   )  Condições das calçadas (pavimento, piso podotátil, presença de obstáculos) 

(   )  Intensidade do tráfego de veículos ao lado da calçada 

(   )  Presença de rampas para acessibilidade (rampa para PCD) 

(   )  Facilidade de travessia nas vias urbanas 

(   )  Tempo de travessia nos semáforos 

(   )  Condições meteorológicas adversas (temperatura, chuva etc.) 

(   )  Inclinações ao longo das calçadas (topografia) 

(   )  Iluminação das calçadas durante o período noturno 

7 - Assinale a frequência com que utiliza cada modo de transporte durante uma 

semana comum de seu cotidiano. (Em uma escala de “Entre 1 e 3 vezes por semana”, 

“Entre 3 e 5 vezes por semana” e “Mais de 5 vezes por semana”) 

(   )  A pé 

(   )  Bicicleta 

(   )  Transporte coletivo público 

(   )  Fretamento 

(   )  Carro (motorista, carona) 

(   )  Táxi ou aplicativo 

(   )  Motocicleta 

8 - Em relação à acessibilidade para a locomoção a pé, classifique de 0 a 5 as 

características dos trajetos realizados listadas a seguir, sendo 0 = péssimo e 5 = 

Excelente. 

(   )  Condições das calçadas (pavimento, piso podotátil, presença de obstáculos) 

(   )  Intensidade do tráfego de veículos ao lado da calçada 

(   )  Presença de rampas para acessibilidade (rampa para PCD) 
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(   )  Facilidade de travessia nas vias urbanas 

(   )  Tempo de travessia nos semáforos 

(   )  Condições meteorológicas adversas (temperatura, chuva etc.) 

(   )  Inclinações ao longo das calçadas (topografia) 

(   )  Iluminação das calçadas durante o período noturno 

9 - Em relação à acessibilidade para a locomoção motorizada, classifique de 0 a 5 as 

características dos trajetos realizados listadas a seguir, sendo 0 = péssimo e 5 = 

Excelente. 

(   )  Presença de vagas de estacionamento para PCD 

(   )  Localização das vagas de estacionamento para PCD 

(   )  Clareza da sinalização vertical (placas de trânsito) 

(   )  Clareza da sinalização horizontal (faixas e marcações nas vias) 

(   )  Iluminação das vias durante período noturno 

10 - Em relação à acessibilidade para a locomoção no transporte coletivo, classifique 

de 0 a 5 as características dos trajetos realizados listadas a seguir, sendo 0 = péssimo 

e 5 = Excelente. 

(   )  Estrutura dos pontos de ônibus 

(   )  Iluminação dos pontos de ônibus 

(   )  Acessibilidade dos pontos de ônibus 

(   )  Acessibilidade dos terminais e estações 

(   )  Acessibilidade dos ônibus 

(   )  Assentos para PCD nos ônibus 

(   )  Condição dos ônibus (conforto da viagem) 

 

11 - Na sua opinião, quais são os principais locais de destino ou rotas que necessitam 

de mais atenção em relação à acessibilidade? 

_______________________________________ 
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12 - Em quais ruas você acha que seria necessário ou positivo efetuar um tratamento 

para melhorar acessibilidade? 

_______________________________________ 

13 - De acordo com sua opinião, assinale dois meios de transporte que necessitam 

de melhor acessibilidade para se integrarem. Ou seja, para realizar viagens com esses 

dois modos combinados, a integração precisa ser mais acessível para PCD. (Assinale 

2 itens) 

(   )  A pé 

(   )  Bicicleta 

(   )  Transporte Coletivo Público 

(   )  Fretamento 

(   )  Carro 

(   )  Motocicleta 

Outro: 

14 - Você conhece alguma ação ou iniciativa voltada à acessibilidade para pessoas 

com deficiência (PCD) física em Caxias do Sul?  Sinta-se a vontade para citar mais 

de uma ação, apontando para qual(is) meios de transporte cada ação é direcionada. 

_______________________________________ 

15 - Você conhece alguma ação ou iniciativa voltada à acessibilidade para pessoas 

com deficiência (PCD) visual ou auditiva em Caxias do Sul?  Sinta-se a vontade para 

citar mais de uma ação, apontando para qual(is) meios de transporte cada ação é 

direcionada. 

 _______________________________________ 

16 - Você conhece alguma ação ou iniciativa voltada à acessibilidade para pessoas 

com deficiência (PCD) intelectual em Caxias do Sul?  Sinta-se a vontade para citar 

mais de uma ação, apontando para qual(is) meios de transporte cada ação é 

direcionada. 

_______________________________________ 
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17 - Você conhece alguma ação ou iniciativa voltada à acessibilidade para idosos em 

Caxias do Sul?  Sinta-se a vontade para citar mais de uma ação, apontando para  

qual(is) meios de transporte cada ação é direcionada. 

_______________________________________ 

18 - Você conhece alguma ação ou iniciativa voltada à acessibilidade para grávidas 

ou mães com criança de colo em Caxias do Sul?  Sinta-se a vontade para citar mais 

de uma ação, apontando para qual(is) meios de transporte cada ação é direcionada. 

_______________________________________ 

19 - Você tem alguma sugestão para ações ou iniciativas voltadas a pessoas com 

deficiência (PCD) em algum meio de transporte de Caxias do Sul? (Sinta-se a vontade 

para citar mais de uma) 

_______________________________________ 

20 - Você tem alguma sugestão para ações ou iniciativas voltadas a idosos em algum 

meio de transporte de Caxias do Sul? (Sinta-se a vontade para citar mais de uma) 

_______________________________________ 

21 - Você tem alguma sugestão para ações ou iniciativas voltadas a grávidas ou mães 

com criança de colo em algum meio de transporte de Caxias do Sul?  (Sinta-se a 

vontade para citar mais de uma) 

_______________________________________ 

22 - Deixe a sua contribuição! 

_______________________________________ 

 

 

Os formulários para pesquisa sobre acessibilidade e sobre ciclomobilidade estiveram 

ativos para recebimento de respostas entre os dias 09 de novembro e 28 de novembro 

de 2022. 

A divulgação ocorreu por meio de panfletos, dispostos na Secretaria Municipal de 

Trânsito, Transportes e Mobilidade; cartazes, com colocação em mural da própria 

secretaria e com envio direto, por parte da ETM, aos grupos específicos e pessoas 
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interessadas. A divulgação direta também ocorreu por meio de mensagem no 

aplicativo Whatsapp. Os formulários estiveram em destaque na página do Plano de 

Mobilidade no site da prefeitura durante todo o período de recebimento das perguntas. 

Os eventos realizados durante o período também contaram com divulgação, 

especialmente durante os eventos comunitários que ocorreram no mês de novembro 

de 2022. 

 

 

Como apresentado anteriormente, os formulários foram disponibilizados virtualmente 

para a população. Durante o intervalo de tempo em que estes estavam abertos para 

respostas, o questionário específico de ciclomobilidade obteve 187 respostas, quase 

inteiramente de moradores de Caxias do Sul e com idade majoritariamente entre 25 e 

45 anos.  

Já o questionário sobre acessibilidade obteve 61 respostas no total. O formulário foi 

respondido apenas por moradores de Caxias do Sul, com uma dispersão nas idades 

dos respondentes maior do que o observado no questionário de ciclomobilidade.  

Os questionários produziram uma base de dados com informações importantes sobre 

os tópicos, e forneceram insumos que serão discutidos nos Produtos 4 – Pré-

Diagnóstico e Produto 5 – Diagnóstico e Prognóstico.  
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR  

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 
Gerência de Pessoal  

Seção de Almoxarifado, serviços 
e manutenção 

Equipe Protocolo e 
Expediente 

Diretoria do 
Aeroporto 
Municipal 

ORGANOGRAMA INTERNO 
1.      O organograma desta secretaria está 
atualizado? 

Sim Sim Sim Sim 
Sim 

ORGANOGRAMA INTERNO 
2.      Existe alguma observação/ crítica/ proposta a 
ser feita em relação ao organograma desta 
secretaria?  

Não 

Sim; Necessita de 
adequações porém no 

momento não depende da 
Secretaria e sim da legislação 

vigente. 

Não Não 

 
 

Não 

RECURSOS HUMANOS 1. Qual o número de servidores existentes no setor? 4 2 4 2 8 

RECURSOS HUMANOS 2. Quantos servidores são concursados no setor? 4 2 4 - 7 

RECURSOS HUMANOS 
3.      Existem servidores comissionados (cargo em 
comissão - CC) no setor? Se sim, quantos são? 

Não Não Não Não 
Sim; 1. 

RECURSOS HUMANOS 
4.      Existem estagiários no setor? Se sim, quantos 
são? 

Não 1 Não Sim; 2. 
Sim; 1. 

RECURSOS HUMANOS 
5.      Existem servidores emprestados de outra 
secretaria? Se sim, quantos são?  

Não Não Não Não Não  

RECURSOS HUMANOS 

6. Qual é o cargo (função) dos servidores? Por 
exemplo, número de arquitetos, agentes 
administrativos, fiscais de trânsito, etc. Citar todos os 
setores. 

3 agentes 
administrativos e 1 
fiscal de trânsito 

01 – agente administrativo e 
01 Serviçal em extinção 

1 – Eletricista – 2 – Auxiliar de 
infraestrutura e 1 operário 

especializado 

2 agentes 
administrativos, 2 

estagiários 

1 Fiscal de trânsito, 1 
serviçal (cargo em 
extinção), 1 CC e 5 

Operários. 

RECURSOS HUMANOS 
7.      O número de servidores é suficiente para 
atender as atividades do setor?  

Sim Não 

Sim; Normalmente solicitamos 
eletricistas emprestados do setor 

de Semáforos, para atender 
serviços de elétrica nas Estações 

Principais de Transbordo  
Aeroporto, Agricultura, Banco de 

Alimentos e Eventualmente Predial 
por motivos de Férias, 

afastamentos legais etc. 

Não 

 
 
 

Não 

RECURSOS HUMANOS 8.      Se a resposta for não para a questão anterior, responda:   

RECURSOS HUMANOS 
8.1.   Quantos servidores a mais seriam necessários 
para suprir a demanda? E quais as funções? (ex: 
necessário mais dois agentes administrativos) 

  

01 agente administrativo para 
desempenhar as funções 

referentes e especificas ao 
setor 

 +1servidor  Eletricista pois quando 
o atual s sai de férias sempre 

necessitamos pedir emprestado do 
Semáforos. 

1 agente administrativo 
e 1 estagiário  

Mais um agente 
administrativo, um 

operador de máuina, 
um eletricista e mais 

dois operários. 

RECURSOS HUMANOS 8.2.   Os servidores realizam horas extras? 
Sim; 1 servidor no 
período de licença 
saúde da Diretora 

Não Não Não Sim 

RECURSOS HUMANOS 
8.3.    Quais atribuições possuem maior demanda por 
recursos humanos? (ou seja, quais funções o setor 
carece de mais servidores) 

  Funções administrativas 
Manutenção Predial, Hidráulica e 

Elétrica 
recepção e 

administrativo 

Administração e 
operações. 

RECURSOS HUMANOS 

9.      Os servidores estão realizando outras 
atividades/funções que não deveriam estar 
executando? Se sim, quantos servidores, e quais as 
funções do cargo, e quais as funções exercidas? 

Não NA 
Sim; 3 – Servidores exercendo 
funções de patrimônio móvel 

nomeados por portaria 
Não Não  

RECURSOS HUMANOS 
10.  Existe algum programa de incentivo para que o 
servidor se atualize, como, por exemplo, realizando 
cursos, especializações, entre outros?  

Sim 
Sim; Atualmente temos a 

Escola de Gestão Pública que 
oferece cursos gratuitos aos 

Não 
Sim; mas nenhuma 

capacitação específica 
para o setor. 

Sim  
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servidores no formato EAD  e 
também presencial.  

RECURSOS HUMANOS 
11. Existe alguma observação/ crítica/ proposta a ser 
feita em relação aos recursos humanos deste setor? 

Não 

Sim; Normalmente as 
capacitações presenciais são 

oferecidas somente às 
chefias, sugestão é que 

sejam estendidas a todos os 
servidores. 

Não 

Sim; migração de 
sistema carecerá de 
recursos humanos e 

maquinário  

Não  

 

RECURSOS FÍSICOS 
1.      A sala ocupada por este setor é compartilhada 
com outro setor? 

Não Não Sim Não Não 

RECURSOS FÍSICOS 
2.      A sala ocupada pelo setor possui iluminação 
natural (janelas, portas) ao longo do expediente? Se 
não, a iluminação artificial é adequada? (lâmpadas) 

Sim Sim 
Não; Iluminação artificial atende 

parcialmente 
Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
3.      A sala ocupada pelo setor é bem arejada 
(ventilada)? 

Sim - Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
4.      A sala ocupada pelo setor possui conforto 
térmico?  (ar condicionado, ventiladores, cortinas que 
protejam do sol, etc) 

Sim Sim Não Sim Sim  

RECURSOS FÍSICOS 5. Sobre equipamentos e infraestrutura adequados em seu local de trabalho:  

RECURSOS FÍSICOS 
5.1. Seu setor possui cadeiras em quantidade e 
qualidade adequadas? Se a resposta for não, favor 
informar quais as necessidades observadas. 

Sim 

Não; A qualidade das 
cadeiras é razoável  seus 
encostos possuem com 

regulagem precária  

Não; Possuímos uma mesa e um 
computador apenas anexado ao 

setor de semáforos  

Não; necessita de 
manutenção em 2 

cadeiras. 
Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

5.2. Seu setor possui problemas de infraestrutura? 
Quais? (ex: forro caindo, infiltração, mofo, paredes 
caindo, piso/assoalho descolando, cortinas/persianas 
quebradas, etc.) 

Sim 

Sim; O teto é de isopor e está 
solto em vários pontos, 

paredes de concreto 
descolando, persianas 

quebradas etc… 

Sim; Persianas não Funcionam 
muito velhas. 

Não Não 

RECURSOS FÍSICOS 

6. Existem equipamentos de proteção individual (EPI) 
disponíveis para o setor? Se a resposta for “não”, 
favor descrever quais os EPI’s o setor precisa, mas 
não possui. 

NA NA Sim 
Não; falta adequações 

ergonomicas 

Não; seriam 
necessários mais 

abafadores. 

RECURSOS FÍSICOS 
6.1.  Se a resposta for “sim” para a questão 6, os 
equipamentos de proteção individual (EPI) que o setor 
possui são adequados e de qualidade? 

NA NA Sim NA - 

RECURSOS FÍSICOS 
7.  É necessário uso de uniforme para o setor/ tipo de 
serviço?  

Não NA Sim Não Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
7.1. Se a resposta ao item 7 for “sim”, quais as 
dificuldades e problemas observados quanto aos 
uniformes e no uso dos mesmos? 

- - 
Quanto a uniformes não ha 

problemas  
- 

Problemas na 
aquisição de 

tamanhos dos 
uniformes. 

RECURSOS FÍSICOS 
8.      Existe um espaço reservado para atendimento 
ao público? Se sim, ele é adequado: apresenta 
poltronas, mesas, água, etc? 

Não NA Não 
Não; falta uma 

recepção adequada. 
Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
9.      Existe um local reservado para realizar 
reuniões?  

Não Não Não Não Sim 

RECURSOS FÍSICOS 10.      Se a resposta for sim para a questão anterior, responda:  
    Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
10.1.   A sala comporta o número suficiente de 
pessoas? 

NA NA NA NA Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
10.2.   Os materiais de apoio (como projetor, mesa de 
reunião, etc) disponíveis são suficientes para a 
demanda de trabalho? 

NA NA Não NA Sim 
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RECURSOS FÍSICOS 

11.  Existe algum local disponível para 
copa/refeitório/café na própria sala ou próximo a 
mesma, que seja de acesso livre aos servidores do 
setor? 

Sim Sim 
Sim; Sim compartilhado com o 

setor de semáforos 
Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
12.  O número de mesas é suficiente para o número 
de servidores, isto é, todos possuem mesas 
individuais? 

Sim Sim Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
13.  O número de computadores é suficiente para os 
servidores que necessitam realizar seus trabalhos nos 
mesmos? 

Sim Sim Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

14.  Se a resposta for não para a questão anterior, 
como esse problema é sanado? Por exemplo, os 
servidores trazem os próprios computadores, 
existência de revezamento dos disponíveis, etc. 

- - 
Revezamento, enquanto um usa a 

mesa e o computador os outros 
estão realizando outros serviços. 

- Revezamento 

RECURSOS FÍSICOS 

15. A qualidade dos computadores existentes no setor 
é compatível aos sistemas e possui 
velocidade/capacidade suficiente para as demandas 
necessárias? 

Sim Sim Sim Não Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

16. Os programas de computadores disponíveis são 
adequados para a demanda de trabalho e para uso 
pelos servidores? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

16.1. O setor tem necessidade de programas de 
computador relacionados a desenho técnico? (CAD 
ou similares)?  

Não NA Não Não Não 

16.1.1. Se a resposta anterior (16.1.1.) for “sim”, o 
setor possui estes programas de computador e 
licenças em número suficientes? 

NA NA NA NA - 

16.2.  O setor tem necessidade de programas de 
computador relacionados a Informações Geográficas? 
(SIG)  

Não NA NA Não Não 

16.2.1 Se a resposta anterior (16.2.)  for “sim”, o setor 
possui estes programas de computador relacionados 
a Informações Geográficas? (SIG)? 

NA NA NA NA - 

16.3.  O setor tem necessidade de programas de 
computador relacionados a modelagem ou simulação 
de tráfego/transporte? 

Não NA NA Não Não 

RECURSOS FÍSICOS 
16.3.1 Se a resposta anterior (16.3.)  for “sim”, o setor 
possui estes programas de computador relacionados 
a modelagem ou simulação de tráfego/transporte? 

NA NA NA NA - 

RECURSOS FÍSICOS 
17. Os programas de computadores disponíveis estão 
atualizados? 

Sim - Sim Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
18.  O acesso à internet é dificultado ou de alguma 
forma compromete as atividades? (ex: internet lenta, 
internet que oscila, cabos danificados, etc) 

Sim 

Sim; Internet lenta e que 
oscila o tempo todo. Fiação 
exposta ocasionando muitas 

vezes interrupção na 
alimentação do sistema. 

Não Sim Não 

RECURSOS FÍSICOS 

19.  O acesso aos sistemas internos é dificultado ou 
de alguma forma compromete as atividades? (ex: 
sistema oscila, trava, funcionamento lento, etc). Se 
sim, favor informar quais sistemas e principais 
dificuldades. (ex: intranet trava; Geocaxias muito 
lento, GRP/PROA cai muito) 

Sim; Oscilações, 
funcionamento lento, de 
internet e GRP. 

Sim; Sistema oscila e trava 
constantemente,  
provavelmente ocasionado 
por problemas na rede e pela 
sobrecarga de informações . 
O principal sistema do 
setor(ADMRH) é muito 
limitado o que gera muito 

Não Sim 
Não; Processadores 

lentos. 
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trabalho manual, conferências 
e inserção de dados 
posteriores .  

RECURSOS FÍSICOS 

20. As informações produzidas/obtidas por este setor 
são armazenadas de que forma (na rede, em HD 
externo, somente em papel, somente no sistema – 
especificar nome, etc)? Essas formas são 
consideradas adequadas? 

Papel, rede, sistema 
PROA e HD externo. 

Sim; Os documentos com 
dados pessoais e outros que 
perpassam pelo Setor em sua 
grande maioria precisam ficar 
armazenados fisicamente. 
Esta não é a forma mais 
adequada pois há um volume 
enorme de caixas que 
acabam ocupando muitos 
espaços em prateleiras e no 
arquivo morto.  

Em papel 
Sim; rede e alguns 
arquivos  pendrive  

- 

RECURSOS FÍSICOS 

21. Existe serviço adequado de impressão na própria 
sala ou disponível para o setor?  (ex: se possui 
impressão colorida, se possui escaner, se possui 
plotter, etc.) 

Sim 

Não; O setor tem impressora 
colorida com funções 
limitadas pois  não faz 
cópias(copiadora) e não 
escaneia documentos 

Sim; Falta scaner 
Não; apenas 
impressora PB 

Não 

RECURSOS FÍSICOS 

22. Os servidores do setor costumam desempenhar 
suas funções na rua? Se a resposta anterior for “sim”, 
existe infraestrutura de apoio suficiente e de 
qualidade? (ex: banheiros, água, etc) 

Não NA Não Sim Não 

 RECURSOS FÍSICOS 23.  Existem veículos disponíveis para o setor? Não Sim Sim Não Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

23.1. Se a resposta anterior for “não”, existem 
veículos e motorista disponíveis na secretaria para o 
uso pelo setor? Se não houver veículos e/ou 
motoristas suficientes, como este problema tem sido 
amenizado? 

Sim NA 
Compartilhamos uma S10 e uma 
Doblo com o setor de Sinalização 
Viária 

Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

23.2.  Se a resposta for sim para a questão 23:    Sim 

23.2.1. Alguma atividade deixou de ser realizada ou 
foi comprometida pela falta de veículos no último ano? 
Se sim, descrever nas observações, em poucas 
palavras, o motivo. 

NA Não 
Sim;Não deixou de ser realizada, 
porém foi realizado com atraso por 
ter que aguardar veículo disponivel 

Não Sim 

 

RECURSOS FÍSICOS 

24. Os servidores utilizam os próprios recursos para 
desenvolver as atividades, como, por exemplo, 
computador, celular próprio (inclusive whatsapp 
pessoal), veiculo, etc? Se sim, descrever quais nas 
observações. 

NA 

Sim; Celular pessoal pois não 
possuímos  funcional, isto 
gera muitas vezes sobrecarga 
de trabalho pois precisamos 
estar atentos às informações 
que nos chegam e/ou são 
solicitadas  através destes 
meios, inclusive fora do 
horário de trabalho. 

Sim; Celular próprio, watsapp 
pessoal 

Sim; celular e 
whatsapp pessoal 

Sim; É utilizado o 
celular para 

comunicação entre 
colegas e para 

acompanhamento 
das operações das 
aeronaves. (Flight 

radar) 

RECURSOS FÍSICOS 
25. Existe alguma observação/reclamação/proposta a 
ser feita em relação aos recursos físicos? Se sim, 
favor descrever nesta linha. 

NA NA - 
Sim; maquinário e 
pessoal 

- 
 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
1. Seu setor depende de outros setores/outras 
secretarias para cumprir suas atribuições? Quais? 

Sim; Todos os setores 
da SMTTM e quase a 
totalidade de 
secretarias. 

Sim 

Sim; Em relação de Entrega de 
EPIs, e Materiais de Expedientes 
dependemos do SESMET e 
Almoxarifado Central, Quanto a 
entrega de materiais de Consumo 
dependemos de aquisição por 
Central de Compras 

Sim Sim 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR  

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 
Gerência de Pessoal  

Seção de Almoxarifado, serviços 
e manutenção 

Equipe Protocolo e 
Expediente 

Diretoria do 
Aeroporto 
Municipal 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
1.1 Caso sim, a comunicação entre os setores/as 
secretarias se dá de maneira fluida e eficiente? 

Não Sim 
Não; Falta um pouco clareza nos 
fluxos de compras realizado pela 
prefeitura.  

Não Sim 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
2. Há problemas na comunicação entre 
setores/secretarias que atrasam o trabalho das 
equipes? Quais? 

Sim; Informações com 
atraso, incorretas ou até 
mesmo a falta de 
informação. 

Não Não Sim Não 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
3. Possui alguma sugestão para otimizar o trabalho 
entre os setores e as secretarias? 

Sim; Utilizar mais e 
melhor as ferramentas 
que já possuímos. 
Maior capacitação em 
relação ao PROA. 

Não; Sempre que temos 
demandas urgentes e 
pontuais  buscamos 
orientações e/ou ajuda dos 
setores ou Secretarias 
envolvidas. Nenhuma 
sugestão além da aquisição 
de um novo Sistema 
especifico para os 
DEPARTAMENTOS DE 
PESSOAL pelo Gestor 
Público. 

Sim; Todo gestor de setor deve ter 
de forma clara o fluxo de aquisição 
de materiais, ex; solicitação, 
andamento, cancelamento, prazos, 
para um melhor planejamento, 
preferencialmente online e 
independente ao menos para 
visualização. 

Sim; organizar fluxo de 
documentos e cumprir  

Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 

1. A tramitação de solicitações (Processos 
administrativos, Alô Caxias, solicitações internas, etc.) 
se comunicam bem entre si? Por que? (pode 
descrever as dificuldades observadas no campo 
observações) 

Não; Na maioria das 
tramitações sim, mas 
nos sistemas recentes 
como o PROA ainda se 
tem dúvidas em relação 
a sua utilização. Não 
teve alcance de todos 
os servidores. 

Sim Sim 
Não; alimentação do 
sistema de forma 
precária 

Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 

2. É possível rastrear solicitações diversas feitas 
nesta secretaria ou em relação a outras secretarias 
que existam para um mesmo local? (ex: pedido de 
placa e pedido de faixa de segurança na mesma 
via/local; ex: solicitação de conserto de pavimento 
asfáltico e de drenagem no mesmo local)? 

NA NA NA Sim; carece melhorias Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 
3. Seu setor possui camadas no sistema Geocaxias 
para lançar informações pertinentes? Se "sim", quais? 

Não NA Não Não Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 

4. É possível saber quais os locais onde foram, estão 
sendo ou serão executados serviços do 
setor/secretaria? Existe por exemplo a possibilidade 
de lançamento no Geocaxias desse tipo de 
informação? 

Não NA NA NA Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 
5. Existe sistema de controle de serviços e materiais 
utilizados por local (rua, bairro, região)? 

Não NA Sim Não Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 

6. Existe sistema de priorização de serviços a serem 
realizados, com classificações e metodologias 
específicas? Se sim, descrever quais no campo 
observações (por exemplo: será feita faixa de 
travessia primeiramente em frente a escolas; será 
feito primeiro colocação de semáforos em pontos com 
mais de número "x" de acidentes; ou será feito por 
ordem de chegada dos pedidos; etc.) 

Sim; Conforme chegam 
as demandas, 
priorizando caso 
existam prazos e 
urgências. 

NA 
Sim; No nosso setor, por natureza 
, gravidade e periodicidade. 

Não Não 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 

7. Existe sistema/maneira de integrar informações 
sobre fechamentos de vias (parcial ou total) na 
cidade? (ex: é possível saber se uma via está com 
drenagem em manutenção - e por quanto tempo; ex: 

NA NA Não Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

ORGANOGRAMA 
INTERNO 

1.      O organograma desta secretaria está 
atualizado? 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

ORGANOGRAMA 
INTERNO 

2.      Existe alguma observação/ crítica/ 
proposta a ser feita em relação ao 
organograma desta secretaria?  

Sim; Criação de um 
cargo – FG6 – para a 
função de Gerente de 

Transportes. 

Sim; Criar função gratificada 4, 
para a Fiscalização de 

Transportes. 
Não 

Sim; Realizar uma 
restruturação de 

cargos que acumulam 
mais de uma chefia. 

Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

1. Qual o número de servidores existentes no 
setor? 

6 64 3 6 4 20 

RECURSOS 
HUMANOS 

2. Quantos servidores são concursados no 
setor? 

6 64 1 5 4 18 

RECURSOS 
HUMANOS 

3.      Existem servidores comissionados 
(cargo em comissão - CC) no setor? Se sim, 
quantos são? 

Não Não Sim; 1. Não Não 
Sim; 01 servidor (Cargo 

em Comissão) 

RECURSOS 
HUMANOS 

4.      Existem estagiários no setor? Se sim, 
quantos são? 

Não Não Sim; 1. Sim Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

5.      Existem servidores emprestados de 
outra secretaria? Se sim, quantos são?  

Não Não Não Não Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

6. Qual é o cargo (função) dos servidores? Por 
exemplo, número de arquitetos, agentes 
administrativos, fiscais de trânsito, etc. Citar 
todos os setores. 

04 – Fiscais de 
Trânsito / 2 – Agentes 

Administrativos 

Sim; Gerência: nº 01 (Fiscal de 
Trânsito e Transportes)/Chefe de 

Seção de Expediente e 
Distribuição de Trânsito e 

Transportes: nº 01 (Fiscal de 
Trânsito e Transportes) - Seção de 

Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes: nº 05 
(Agentes Administrativos 03 e 

Fiscais de Trânsito e Transportes 
02)/Chefes de Fiscalização de 

Trânsito: nº 04 (Fiscais de Trânsito 
e Transportes) - Fiscalização de 

Trânsito: nº 45 (Fiscais de Trânsito 
e Transportes)/Fiscalização de 
Transportes: nº 07 (Fiscais de 

Trânsito e Transportes)/Estatística: 
nº 01 (Fiscal de Trânsito e 

Transportes). 

1 Agente 
Administrativo 

1 Fisca de trânsito e 4 
Agentes 

Administrativos 

Os 4 (quatro) são Fiscais 
de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade concursados. 

7 - Auxiliares de 
Infraestrutura ; 6 – 

Operários ; 2 motoristas 
; 1 pedreiro ; 1 

engenheiro ; 2 agentes 
administrativos ; 1 

Cargo em Comissão 

RECURSOS 
HUMANOS 

7.      O número de servidores é suficiente 
para atender as atividades do setor?  

Não Não Não Sim Não Não 

ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR  

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 
Gerência de Pessoal  

Seção de Almoxarifado, serviços 
e manutenção 

Equipe Protocolo e 
Expediente 

Diretoria do 
Aeroporto 
Municipal 

via ficará bloqueada para uma corrida nos horários 
tais) 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS 

8. Há integração de informações sobre planos e 
projetos entre as secretarias e setores do município? 
(ex: existe um planejamento integrado entre obras de 
água, esgoto, pavimentação, sinalização - para o 
planejamento adequado das ações, etapas e 
fechamento de vias)? 

NA NA Não Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

RECURSOS 
HUMANOS 

8.      Se a resposta for não para a questão anterior, responda: 

Devido à grande 
demanda de 

solicitações que estão 
aguardando o 

atendimento. (Muitas 
solicitações aguardam 

há vários anos o 
atendimento. Muitas 

não poderão ser 
atendidas pois existe 
está carência de mão 
de obra. Muitas vezes 

também a falta de 
materiais para a 

execução de serviços). 

RECURSOS 
HUMANOS 

8.1.   Quantos servidores a mais seriam 
necessários para suprir a demanda? E quais 
as funções? (ex: necessário mais dois agentes 
administrativos) 

01 – Fiscais de 
Trânsito /  02 – 

Estagiários 

Seria necessário a nomeação e 
posse de mais 30 Fiscais de 
Trânsito e Transportes para 

minimizar as demandas do dia a 
dia. 

Mais um agente 
administrativo 

Não necessita 

Seria necessário mais 3 
(três) agentes de trânsito 

e mais 1 (um(a)) 
estagiário(a) 

 É necessário no 
mínimo mais 10 
auxiliares de infra-
estrutura. 

RECURSOS 
HUMANOS 

8.2.   Os servidores realizam horas extras? 
Sim; Somente 03 

Fiscais de Trânsito. 
Sim Não 

Sim; Somente o Fiscal 
de trânsito. 

Sim 
Sim; Dependem sempre 

da liberação do 
Secretário. 

RECURSOS 
HUMANOS 

8.3.    Quais atribuições possuem maior 
demanda por recursos humanos? (ou seja, 
quais funções o setor carece de mais 
servidores) 

Sim; Fiscalização de 
Trânsito. 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes 

Atendimento ao 
público, ao telefone, 
cadastramento de 

dados no 
computador. 

- 

Palestras de 
conscientização em 

empresas, blitz educativa, 
trabalhos educativos em 

escolas e 
desenvolvimento de 

projetos de educação. 

São as que dependem 
da mão-de-obra nos 
serviços externos da 
sinalização viária, ou 
seja, de auxiliares de 
infra-estrutura. 

RECURSOS 
HUMANOS 

9.      Os servidores estão realizando outras 
atividades/funções que não deveriam estar 
executando? Se sim, quantos servidores, e 
quais as funções do cargo, e quais as funções 
exercidas? 

Não Não Não Não Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

10.  Existe algum programa de incentivo para 
que o servidor se atualize, como, por exemplo, 
realizando cursos, especializações, entre 
outros?  

Sim Sim Sim 
Não; Somente para as 

chefias. 
Não Sim 

RECURSOS 
HUMANOS 

11. Existe alguma observação/ crítica/ 
proposta a ser feita em relação aos recursos 
humanos deste setor? 

Não Não 
Necessário mais um 

agente 
administrativo. 

Que houve uma maior 
valorização dos 

servidores, tanto em 
capacitação quanto 

em trabalhos. 

Sim; Não disponibiliza 
pessoas para atender as 

demandas. 

Sim; Sugere-se a 
ampliação de efetivo no 

Setor Externo da 
Sinalização Viária, 

como já foi solicitado 
junto ao Secretário da 

pasta, em outras 
oportunidades. No 

entanto, até o momento 
tal solicitação ainda não 

foi atendida. 

RECURSOS FÍSICOS 
1.      A sala ocupada por este setor é 
compartilhada com outro setor? 

Não Não Não Não Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

RECURSOS FÍSICOS 

2.      A sala ocupada pelo setor possui 
iluminação natural (janelas, portas) ao longo 
do expediente? Se não, a iluminação artificial 
é adequada? (lâmpadas) 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
3.      A sala ocupada pelo setor é bem arejada 
(ventilada)? 

Sim Sim Sim Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
4.      A sala ocupada pelo setor possui 
conforto térmico?  (ar condicionado, 
ventiladores, cortinas que protejam do sol, etc) 

Sim Sim 
Sim; 1 ventilador e 1 
estufa, cortina estão 

estragadas. 
Não Não 

Sim; Apenas cortina, 
ventilador. 

RECURSOS FÍSICOS 5. Sobre equipamentos e infraestrutura adequados em seu local de trabalho: 
Sim; A infraestrutura 

atende no momento as 
necessidades do Setor. 

RECURSOS FÍSICOS 

5.1. Seu setor possui cadeiras em quantidade 
e qualidade adequadas? Se a resposta for 
não, favor informar quais as necessidades 
observadas. 

Sim Não Sim 
Não; Qualidade ruim 

das cadeiras e 
computadores. 

Não; As cadeiras que se 
encontram no setor estão 

danificadas, e não 
oferecem conforto e 
ergonomia para o 

desenvolvimento das 
atividades. 

Não; É necessário o 
fornecimento de 
cadeiras mais 

confortáveis. As que 
existem no Setor são 

bastante antigas e 
algumas estão 

danificadas. 

RECURSOS FÍSICOS 

5.2. Seu setor possui problemas de 
infraestrutura? Quais? (ex: forro caindo, 
infiltração, mofo, paredes caindo, 
piso/assoalho descolando, cortinas/persianas 
quebradas, etc.) 

Sim; Persianas 
danificadas. 

Sim 
Sim; Cortina / 

Persiana estragada. 
Sim 

Sim; Forro caindo, 
infiltração, persianas 
quebradas, as quais 

coloquei por conta própria 
cortinas na sala. 

Sim; No Setor de 
Serigrafia há paredes 
que estão rachadas, 

com risco de desabar. 
Tal Situação já é de 

conhecimento do 
Secretário. 

RECURSOS FÍSICOS 

6. Existem equipamentos de proteção 
individual (EPI) disponíveis para o setor? Se a 
resposta for “não”, favor descrever quais os 
EPI’s o setor precisa, mas não possui. 

Sim 
Não; Roupas adequads para 

motociclitas. 
Sim Sim Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

6.1.  Se a resposta for “sim” para a questão 6, 
os equipamentos de proteção individual (EPI) 
que o setor possui são adequados e de 
qualidade? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Na maioria das vezes 
existem os EPIs, mas 
algumas vezes, existe 

demora na liberação da 
licitação, na entrega de 

alguns itens, 
necessitando usar os 
equipamentos mais 

obsoletos. 

RECURSOS FÍSICOS 
7.  É necessário uso de uniforme para o setor/ 
tipo de serviço? 

Sim 
Sim; Fiscalização de Trânsito e 

Transportes. 
Não Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
7.1. Se a resposta ao item 7 for “sim”, quais as 
dificuldades e problemas observados quanto 
aos uniformes e no uso dos mesmos? 

Não há dificuldade na 
utilização do 

uniforme. 
- - - 

Confecção dos uniformes 
de má qualidade 

- 

RECURSOS FÍSICOS 

8.      Existe um espaço reservado para 
atendimento ao público? Se sim, ele é 
adequado: apresenta poltronas, mesas, água, 
etc? 

Não 

Sim; Longarina de três lugares em 
estado precário, falta bebedouro 
de água para os contribuintes, 

bem como a reposição de copos 
descartáveis. 

Sim Sim 
Sim; Não disponibiliza de 

poltronas, água 
compartilhada. 

Não; A Gerência de 
Sinalização não atende 

ao público. 
Esporadicamente existe 

algum atendimento, 
mas o mesmo é feito na 

sala deste Setor 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

RECURSOS FÍSICOS 
9.      Existe um local reservado para realizar 
reuniões?  

Não Sim Não Não Sim Não 

RECURSOS FÍSICOS 10.      Se a resposta for sim para a questão anterior, responda: 

RECURSOS FÍSICOS 
10.1.   A sala comporta o número suficiente de 
pessoas? 

- Sim - - Sim Não 

RECURSOS FÍSICOS 
10.2.   Os materiais de apoio (como projetor, 
mesa de reunião, etc) disponíveis são 
suficientes para a demanda de trabalho? 

- Sim - - Sim Não 

RECURSOS FÍSICOS 

11.  Existe algum local disponível para 
copa/refeitório/café na própria sala ou próximo 
a mesma, que seja de acesso livre aos 
servidores do setor? 

Sim Sim Não Sim 

Sim; Espaço este criado 
pelos servidores e 

equipamentos adquiridos 
pelos mesmos. 

Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
12.  O número de mesas é suficiente para o 
número de servidores, isto é, todos possuem 
mesas individuais? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
13.  O número de computadores é suficiente 
para os servidores que necessitam realizar 
seus trabalhos nos mesmos? 

Sim Sim Sim Sim Sim Não 

RECURSOS FÍSICOS 

14.  Se a resposta for não para a questão 
anterior, como esse problema é sanado? Por 
exemplo, os servidores trazem os próprios 
computadores, existência de revezamento dos 
disponíveis, etc. 

- - - - - 
É necessário mais um 
computador com rede 
para o Chefe de Seção. 

RECURSOS FÍSICOS 

15. A qualidade dos computadores existentes 
no setor é compatível aos sistemas e possui 
velocidade/capacidade suficiente para as 
demandas necessárias? 

Sim 
Não; Computadores ultrapassados 

na Fiscalização de Transportes. 
Sim Não Não 

Não; É necessário 
aumentar a capacidade 
de armazenamento no 

PC e aumentar a 
velocidade da Internet. 
Um dos computadores 

não possui áudio. 

RECURSOS FÍSICOS 

16. Os programas de computadores 
disponíveis são adequados para a demanda 
de trabalho e para uso pelos servidores? 

Sim Sim Sim Não Não Sim 

16.1. O setor tem necessidade de programas 
de computador relacionados a desenho 
técnico? (CAD ou similares)?  

Não Sim Não Não Sim Não 

16.1.1. Se a resposta anterior (16.1.1.) for 
“sim”, o setor possui estes programas de 
computador e licenças em número 
suficientes? 

- Não - Não Não NA 

16.2.  O setor tem necessidade de programas 
de computador relacionados a Informações 
Geográficas? (SIG)  

Sim Sim Não Não Não 

Não; Atualmente são 
usadas as ferramentas 

do Geo-Caxias e do 
Google. 

16.2.1 Se a resposta anterior (16.2.)  for “sim”, 
o setor possui estes programas de 
computador relacionados a Informações 
Geográficas? (SIG)? 

Não Não - Não NA Sim 

16.3.  O setor tem necessidade de programas 
de computador relacionados a modelagem ou 
simulação de tráfego/transporte? 

Sim Sim Não Não Não Sim 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

RECURSOS FÍSICOS 

16.3.1 Se a resposta anterior (16.3.)  for “sim”, 
o setor possui estes programas de 
computador relacionados a modelagem ou 
simulação de tráfego/transporte? 

Não Não - Não NA Não 

RECURSOS FÍSICOS 
17. Os programas de computadores 
disponíveis estão atualizados? 

Sim Sim Sim Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

18.  O acesso à internet é dificultado ou de 
alguma forma compromete as atividades? (ex: 
internet lenta, internet que oscila, cabos 
danificados, etc) 

Não Não 
Sim; Internet 

apresenta 
oscilações. 

Sim Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

19.  O acesso aos sistemas internos é 
dificultado ou de alguma forma compromete 
as atividades? (ex: sistema oscila,trava, 
funcionamento lento, etc). Se sim, favor 
informar quais sistemas e principais 
dificuldades. (ex: intranet trava; Geocaxias 
muito lento, GRP/PROA cai muito) 

Não Não 
Sim; Sistem GRP cai 

com frequência. 
Sim; Sistema lento e 

desatualizado. 
Sim; Internet lenta e trava. Sim 

RECURSOS FÍSICOS 

20. As informações produzidas/obtidas por 
este setor são armazenadas de que forma (na 
rede, em HD externo, somente em papel, 
somente no sistema – especificar nome, etc)? 
Essas formas são consideradas adequadas? 

Sim; Em papel e no 
sistema. 

Sim; Na rede. 

Passe Livre: em 
papel e no sistema 
SAM2.0; Transporte 
especial: em papel. 

Sim; Na rede e são 
adequados. 

São armazenadas em hd 
externo, sistema interno e 

em papel. 

Sim; As informações 
são armazenadas no 
Libre-office (planilhas) 
na Rede Grupos da 

Divisão de Sinalização 
Viária. Até o momento 

têm atendido as 
necessidades da 

Divisão 

RECURSOS FÍSICOS 

21. Existe serviço adequado de impressão na 
própria sala ou disponível para o setor?  (ex: 
se possui impressão colorida, se possui 
escaner, se possui plotter, etc.) 

Não; Somente 
impressora preto e 

branco. 

Sim; Não possui impressão 
colorida, somente em preto. 

Não; Impressora em 
preto e branco; 
copiadora muito 

antiga e apresenta 
problemas, engasga 
com folhas às vezes. 

Não Não 

Não; Não existe 
copiadora. O que 

dificulta bastante na 
execução de cópias 

pois vários documentos 
originais precisam ser 
devolvidos aos setores 

de origem e ficam 
somente as  cópias para 

nossa Divisão. 

RECURSOS FÍSICOS 

22. Os servidores do setor costumam 
desempenhar suas funções na rua? Se a 
resposta anterior for “sim”, existe infraestrutura 
de apoio suficiente e de qualidade? (ex: 
banheiros, água, etc) 

Sim 
Sim; Sim, se deslocam até a 

SMTTM para utilizar os recursos 
disponíveis. 

Sim Não 

Sim; Nos locais onde são 
desenvolvidas as 

atividades não exitem 
estruturas, porém nos 

organizamos para 
atividade breves e retorno 
a base para ir ao banheiro 

e levamos água. 

Sim; Não existe 
infraestrutura de apoio 

de qualidade. Sugere-se 
banheiros químicos, 

copos, etc. 

RECURSOS FÍSICOS  
23.  Existem veículos disponíveis para o 
setor? 

Sim Sim Não Não Sim Sim 

RECURSOS FÍSICOS 
23.1. Se a resposta anterior for “não”, existem 
veículos e motorista disponíveis na secretaria 
para o uso pelo setor? Se não houver veículos 

- - Sim Não NA NA 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

e/ou motoristas suficientes, como este 
problema tem sido amenizado? 

RECURSOS FÍSICOS 

23.2.  Se a resposta for sim para a questão 23:  

23.2.1. Alguma atividade deixou de ser 
realizada ou foi comprometida pela falta de 
veículos no último ano? Se sim, descrever nas 
observações, em poucas palavras, o motivo. 

Não Não - - Não Não 

RECURSOS FÍSICOS 

24. Os servidores utilizam os próprios 
recursos para desenvolver as atividades, 
como, por exemplo, computador, celular 
próprio (inclusive whatsapp pessoal), veiculo, 
etc? Se sim, descrever quais nas 
observações. 

Não Não Não Não 

Sim; Notebook para 
desenvolvimento de 

atividade de realidade 
virtual. 

Sim; São usados 
celulares próprios, bem 

como o whattsapp, 
google maps e algumas 

vezes para realizar 
contatos com alguns 

requerentes. 

RECURSOS FÍSICOS 

25. Existe alguma 
observação/reclamação/proposta a ser feita 
em relação aos recursos físicos? Se sim, favor 
descrever nesta linha. 

Não 

Sim; Melhorar a infraestrutura 
interna, substituindo as cadeiras, 

mesas, armários, balcões, reforma 
das salas, computadores, 

impressoras/scanners. 
Impressoras portáteis, 

smartphones, uniformes e 
acessórios da Fiscalização de 
Trânsito e Transportes, com 

frequência anual. Substituir a frota 
de veículos da Fiscalização de 
Trânsito e Transportes a cada 5 

anos. 

- 

Sim; Necessidade 
urgente de 

implementação dos 
sistemas do cdastro. 

Sim; Necessitamos de um 
notebook com programa 

adequado para o 
desenvolvimento de 
atividades virtuais, 

cadeiras adequadas, ar 
condicionado... 

Sim; Mobiliário mais 
adequado (mesas, 

cadeiras, armários) ; 
Instalação de ar 

condicionado pois a 
sala é bastante fria em 
dias de inverno ( o piso 

não é revestido). 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

1. Seu setor depende de outros setores/outras 
secretarias para cumprir suas atribuições? 
Quais? 

Sim; Setores da 
SMTTM e demais 
Secretarias para 

realização de 
Autorizações. 
Respostas a 
Processos, 

Ouvidorias, Alô 
Caxias, Indicações, 

etc… 

Sim; Em casos de operações por 
parte da Fiscalização de Trânsito e 
Transportes, necessitam de apoio 

da SMSPPS. 

Não 
Sim; Fiscalização de 

trânsito. 

Sim; Os projetos de 
Educação são 

desenvolvidos em 
parceria com secretarias 
de segurança e proteção 

social, educação... 

Sim; Depende-se da 
liberação de recursos 

da Cenlic para 
aquisição de materiais, 

que muitas vezes 
atrasam até um ano 

para se receber. 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

1.1 Caso sim, a comunicação entre os 
setores/as secretarias se dá de maneira fluida 
e eficiente? 

Sim Sim - Sim Não Sim 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

2. Há problemas na comunicação entre 
setores/secretarias que atrasam o trabalho 
das equipes? Quais? 

Não Não Não 
Sim; Quando precisa 
de pareceres tanto da 
PGM quanto do SMU. 

Sim; Não retorno de e-
mails e esquecimento de 

atividades agendadas 
junto a Escola Pública de 

Trânsito. 

Não 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

3. Possui alguma sugestão para otimizar o 
trabalho entre os setores e as secretarias? 

Não Não - 
Melhorar e muito a 

comunicação externa. 

Sim; Mais 
comprometimento das 

partes envolvidas 
Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

1. A tramitação de solicitações (Processos 
administrativos, Alô Caxias, solicitações 
internas, etc.) se comunicam bem entre si? 

Sim; Comunicação 
entre as Secretarias 

Sim Sim Sim Sim Sim 
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ASSUNTO PERGUNTA 

SETOR 

Diretoria de Trânsito 
e Transportes 

Gerência de Fiscalização de 
Trânsito e Transportes/ Seção 

de Expediente e Distribuição de 
Trânsito e Transportes/ 

Fiscalização de Trânsito e 
Transportes/ Estatísticas 

Equipe da divisão 
de Acessibilidade 

Gerência de 
Cadastro, 

Acessibilidade e 
Estacionamento 

Rotativo 

Gerência de Educação 
para Trânsito 

Gerência de 
Sinalização Viária 

Por que? (pode descrever as dificuldades 
observadas no campo observações) 

na realização de 
Obras. 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

2. É possível rastrear solicitações diversas 
feitas nesta secretaria ou em relação a outras 
secretarias que existam para um mesmo 
local? (ex: pedido de placa e pedido de faixa 
de segurança na mesma via/local; ex: 
solicitação de conserto de pavimento asfáltico 
e de drenagem no mesmo local)? 

Não Sim 
Não fazemos uso 

dessa função. 
Sim Não Sim 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

3. Seu setor possui camadas no sistema 
Geocaxias para lançar informações 
pertinentes? Se "sim", quais? 

Não Não Não Não Não Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

4. É possível saber quais os locais onde 
foram, estão sendo ou serão executados 
serviços do setor/secretaria? Existe por 
exemplo a possibilidade de lançamento no 
Geocaxias desse tipo de informação? 

Não Não 
Não fazemos uso 

dessa função. 
Não Não   

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

5. Existe sistema de controle de serviços e 
materiais utilizados por local (rua,bairro, 
região)? 

Sim; Em alguns 
casos programados e 

com autorização 
temos o controle do 

material 

Sim; A forma de controle é 
realizada via planilha Calc, 

alimentada pelo operador da 
central da Fiscalização de 

Trânsito. 

Não fazemos uso 
dessa função. 

Não Não Sim 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

6. Existe sistema de priorização de serviços a 
serem realizados, com clas!sificações e 
metodologias específicas? Se sim, descrever 
quais no campo observações (por exemplo: 
será feita faixa de travessia primeiramente em 
frente a escolas; será feito primeiro colocação 
de semáforos em pontos com mais de número 
"x" de acidentes; ou será feito por ordem de 
chegada dos pedidos; etc.) 

Sim; A principio é por 
ordem de chegada, 
mas dependendo do 
impacto que vai gerar 
no trânsito ( Vias com 

grande fluxo de 
veículos, etc…) 

Não 
Não fazemos uso 

dessa função. 
Não Não Sim 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

7. Existe sistema/maneira de integrar 
informações sobre fechamentos de vias 
(parcial ou total) na cidade? (ex: é possível 
saber se uma via está com drenagem em 
manutenção - e por quanto tempo; ex: via 
ficará bloqueada para uma corrida nos 
horários tais) 

Não; Somente os 
bloqueios realizados 

pela nossa 
Secretaria. 

Não 
Não fazemos uso 

dessa função. 
Não Não Sim 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

8. Há integração de informações sobre planos 
e projetos entre as secretarias e setores do 
município? (ex: existe um planejamento 
integrado entre obras de água, esgoto, 
pavimentação, sinalização - para o 
planejamento adequado das ações, etapas e 
fechamento de vias)? 

Não Não Não Não Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

ORGANOGRAMA 
INTERNO 

1. O organograma desta secretaria está atualizado? 
Sim; Para a situação atual, 

está 
Sim NA 

Sim; Decreto nº20.846, de 25 
de março de 2020. 

Sim 

ORGANOGRAMA 
INTERNO 

2. Existe alguma observação/ crítica/ proposta a ser feita 
em relação ao organograma desta secretaria?  

Não Não NA Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

1. Qual o número de servidores existentes no setor? 1 3 5 10 9 

RECURSOS 
HUMANOS 

2. Quantos servidores são concursados no setor? 0 1 5 9 9 

RECURSOS 
HUMANOS 

3. Existem servidores comissionados (cargo em comissão - 
CC) no setor? Se sim, quantos são? 

Sim; 1. 
Sim; 02 Cargo em 

comissão. 
Não Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

4. Existem estagiários no setor? Se sim, quantos são? Sim Não Não Sim; 1. Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

5. Existem servidores emprestados de outra secretaria? Se 
sim, quantos são?  

Não Não Não Não Não 

RECURSOS 
HUMANOS 

6. Qual é o cargo (função) dos servidores? Por exemplo, 
número de arquitetos, agentes administrativos, fiscais de 
trânsito, etc. Citar todos os setores. 

NA 

01 – AGENTE 
ADMINISTRATIVO, 01 – 

ASSESSOR DE 
COMUNICAÇÃO (CC) E 01 

– SECRETÁRIO DE 
TRÂNSITO E 

TRANSPORTES (CC) 

4 Agentes Administrativos, 1 
Fiscal de trânsito. 

6 Engenheiros (as); 1 
arquiteta; 1 desenhista; 1 
agente administrativa; 1 

estagiária. 

02 Motoristas 
06 Eletricistas 
01 Operário 

Especializado 

RECURSOS 
HUMANOS 

7. O número de servidores é suficiente para atender as 
atividades do setor?  

Sim Não Sim Não  

Sim; Para podermos 
atender as manutenções 
em horários estendidos 
temos 04 funcionários 
de outros setores que 
fazem os plantões em 

nosso setor (02 
motoristas, 01 Operário 

Especializado e 01 
Auxiliar de 

Infraestrutura). Nosso 
setor ainda auxilia nos 

serviços de manutençao 
eletrica no Aeroporto,  
Agricultura, Banco de 

alimentos, Estaçoes de 
Onibus e serviços 

internos da SMTTM. 

RECURSOS 
HUMANOS 

8. Se a resposta for não para a questão anterior, responda:  

RECURSOS 
HUMANOS 

8.1. Quantos servidores a mais seriam necessários para 
suprir a demanda? E quais as funções? (ex: necessário 
mais dois agentes administrativos) 

- 

01 SERVIDOR A MAIS – 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO OU 
ESTAGIÁRIO 

- 

Em 2012 setor possuía 10 
técnicos, sendo 3 arquitetos 
(as) e 7 engenheiros (as); 

Atualmente esse número está 
reduzido a 7 técnicos; Para a 

demanda atual seria 
necessário no mínimo mais 1 

técnico, podendo ser 
engenheiro ou arquiteto, 
preferencialmente para a 
área de transportes. No 
entanto, dependendo da 

demanda futura a ser gerada 
pelas metas do Planmob 

- 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

poderá ser necessário uma 
estrutura com mais 

servidores. 

RECURSOS 
HUMANOS 

8.2. Os servidores realizam horas extras? Não Não Não Não Sim 

RECURSOS 
HUMANOS 

8.3. Quais atribuições possuem maior demanda por 
recursos humanos? (ou seja, quais funções o setor carece 
de mais servidores) 

NA 

DEMANDAS REALIZADAS 
NO GABINETE: 

REALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS EM 

GERAL, PROCESSOS 

Julgamento de Processo de 
Defesa Prévia. 

Os servidores com maiores 
demandas são os de nível 

técnico, entre engenheiros e 
arquitetos. 

- 

RECURSOS 
HUMANOS 

9. Os servidores estão realizando outras atividades/funções 
que não deveriam estar executando? Se sim, quantos 
servidores, e quais as funções do cargo, e quais as funções 
exercidas? 

NA NA Não Não - 

RECURSOS 
HUMANOS 

10. Existe algum programa de incentivo para que o servidor 
se atualize, como, por exemplo, realizando cursos, 
especializações, entre outros?  

NA 
Sim; ESCOLA DE GESTÃO 

PÚBLICA 
Sim 

LC nº403, de 27/03/2012, 
institui gratificação de 

incentivo à qualificação para 
servidores estáveis 

detentores de cargo de 
provimento efetivo no 

Município de Caxias do Sul; 
O Munucípio possui a Escola 

de Gestão Pública com o 
objetivo de aprimorar à 

qualificação dos servidores 
através de atividades de 
formação, capacitação, 

aperfeiçoamento e ações 
especiais; e também através 

da Escola Federativa do 
Governo Federal.  

- 

RECURSOS 
HUMANOS 

11. Existe alguma observação/ crítica/ proposta a ser feita 
em relação aos recursos humanos deste setor? 

NA Não Não 

Como apresentado acima, 
existe uma defasagem de 

servidores nos últimos anos, 
o qual compromete em 

algumas vezes um maaior 
celeridade no retorno das 

atividades de análise e 
pareceres, bem como muitas 

vezers não permite a 
elaboração de banco de 
projetos para mehoria da 

mobilidade da cidade.  

- 

RECURSOS 
FÍSICOS 

1. A sala ocupada por este setor é compartilhada com outro 
setor? 

Não Não Não Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

RECURSOS 
FÍSICOS 

2. A sala ocupada pelo setor possui iluminação natural 
(janelas, portas) ao longo do expediente? Se não, a 
iluminação artificial é adequada? (lâmpadas) 

Sim Sim Sim Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

3. A sala ocupada pelo setor é bem arejada (ventilada)? Sim Sim Sim Sim Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

4. A sala ocupada pelo setor possui conforto térmico?  (ar 
condicionado, ventiladores, cortinas que protejam do sol, 
etc) 

Sim Sim Sim 

A sala possui 
aproximadamente 100 m², 
sendo ventilada através de 
janelas e ventiladores de 
chão no verão e aquecedores 
no inverno, que diversas 
vezes não podem ser ligados 
devido a rede elétrica não 
possui capacidade de suporte 
da carga demandada. As 
cortinas, principalmente da 
testada norte, estão 
danificadas, não permitindo a 
utilização da sala de reunião 
nem de alguns nichos de 
trabalho devido a exposição 
ao sol. 

Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

5. Sobre equipamentos e infraestrutura adequados em seu local de trabalho:  

RECURSOS 
FÍSICOS 

5.1. Seu setor possui cadeiras em quantidade e qualidade 
adequadas? Se a resposta for não, favor informar quais as 
necessidades observadas. 

Não; Cadeiras 
ergonômicas e em bom 

estado. 

Não; AS CADEIRAS 
DEVERIAM SER MAIS 

CONFORTÁVEIS.  
Sim Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

5.2. Seu setor possui problemas de infraestrutura? Quais? 
(ex: forro caindo, infiltração, mofo, paredes caindo, 
piso/assoalho descolando, cortinas/persianas quebradas, 
etc.) 

Sim; Infiltração, pintura, 
reboco. 

Sim; FORRO 
APRESENTANDO 
INFILTRAÇÕES. 

Não 

Sim; Cortinas quebradas, 
piso laminado descolando, 
falta de água constante no 
banheiro, cheiro forte de 

esgoto do banheiro em dias 
de calor e chuva,...(Prédio 

antigo) 

Sim; Assoalho 
descolando, persianas 

quebradas. 

RECURSOS 
FÍSICOS 

6. Existem equipamentos de proteção individual (EPI) 
disponíveis para o setor? Se a resposta for “não”, favor 
descrever quais os EPI’s o setor precisa, mas não possui. 

NA Sim 
Não; Não necessitamos de EPI 

no setor. 
Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

6.1.  Se a resposta for “sim” para a questão 6, os 
equipamentos de proteção individual (EPI) que o setor 
possui são adequados e de qualidade? 

N Não - - Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

7.  É necessário uso de uniforme para o setor/ tipo de 
serviço? 

NA Não Não Não Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

7.1. Se a resposta ao item 7 for “sim”, quais as dificuldades 
e problemas observados quanto aos uniformes e no uso dos 
mesmos? 

- - - - - 

RECURSOS 
FÍSICOS 

8. Existe um espaço reservado para atendimento ao 
público? Se sim, ele é adequado: apresenta poltronas, 
mesas, água, etc? 

Sim Sim 

Sim; Existe a bombona de água, 
no entanto dificilmente tem 
copo; há três bancos para 

espera; não há mesa pois o 
atendimento é feito pelo guichê. 

Não; O atendido é feito nos 
nichos de trabalho dos 

servidores e/ou utilizando a 
sala de reuniões, a qual 

dispõe de mesa e cadeiras. 

Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

9. Existe um local reservado para realizar reuniões?  Sim Sim Sim Sim Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

10. Se a resposta for sim para a questão anterior, responda: 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

RECURSOS 
FÍSICOS 

10.1. A sala comporta o número suficiente de pessoas? Sim Sim Sim Sim; Até 10 pessoas. - 

RECURSOS 
FÍSICOS 

10.2. Os materiais de apoio (como projetor, mesa de 
reunião, etc) disponíveis são suficientes para a demanda de 
trabalho? 

Sim Não Sim Não - 

RECURSOS 
FÍSICOS 

11. Existe algum local disponível para copa/refeitório/café 
na própria sala ou próximo a mesma, que seja de acesso 
livre aos servidores do setor? 

Não Sim Sim 

Sim; No setor existe 
geladeira e micro-ondas, 

além de mesa para café. Mas 
também é disponibilizado 

refeitório para os servidores 
da secretaria. 

Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

12. O número de mesas é suficiente para o número de 
servidores, isto é, todos possuem mesas individuais? 

Sim Sim Sim Sim Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

13. O número de computadores é suficiente para os 
servidores que necessitam realizar seus trabalhos nos 
mesmos? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

14. Se a resposta for não para a questão anterior, como 
esse problema é sanado? Por exemplo, os servidores 
trazem os próprios computadores, existência de 
revezamento dos disponíveis, etc. 

- - - - - 

RECURSOS 
FÍSICOS 

15. A qualidade dos computadores existentes no setor é 
compatível aos sistemas e possui velocidade/capacidade 
suficiente para as demandas necessárias? 

Sim Não Sim Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

16. Os programas de computadores disponíveis são 
adequados para a demanda de trabalho e para uso pelos 
servidores? 

Sim Não Sim Sim Sim 

16.1. O setor tem necessidade de programas de 
computador relacionados a desenho técnico? (CAD ou 
similares)?  

Não Não Não Sim Não 

16.1.1. Se a resposta anterior (16.1.1.) for “sim”, o setor 
possui estes programas de computador e licenças em 
número suficientes? 

NA NA NA Sim - 

16.2. O setor tem necessidade de programas de 
computador relacionados a Informações Geográficas? 
(SIG)  

Sim Sim Não Sim Não 

16.2.1 Se a resposta anterior (16.2.)  for “sim”, o setor 
possui estes programas de computador relacionados a 
Informações Geográficas? (SIG)? 

Sim Não NA Não - 

16.3. O setor tem necessidade de programas de 
computador relacionados a modelagem ou simulação de 
tráfego/transporte? 

Não Sim Não Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

16.3.1 Se a resposta anterior (16.3.)  for “sim”, o setor 
possui estes programas de computador relacionados a 
modelagem ou simulação de tráfego/transporte? 

NA Não NA Não Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

17. Os programas de computadores disponíveis estão 
atualizados? 

Sim Sim Sim Sim Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

18.  O acesso à internet é dificultado ou de alguma forma 
compromete as atividades? (ex: internet lenta, internet que 
oscila, cabos danificados, etc) 

Sim Sim Não Não Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

19. O acesso aos sistemas internos é dificultado ou de 
alguma forma compromete as atividades? (ex: sistema 
oscila, trava, funcionamento lento, etc). Se sim, favor 
informar quais sistemas e principais dificuldades. (ex: 
intranet trava; Geocaxias muito lento, GRP/PROA cai 
muito) 

Não Sim Não Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

RECURSOS 
FÍSICOS 

20. As informações produzidas/obtidas por este setor são 
armazenadas de que forma (na rede, em HD externo, 
somente em papel, somente no sistema – especificar nome, 
etc)? Essas formas são consideradas adequadas? 

Sim 
Sim; ARMAZENADAS NA 

REDE, EM HD E EM 
PAPEL. 

Sim 

Algumas informações são 
armazenadas na rede do 

Município (T:). No entanto, 
devido a baixa capacidade 
armazenamento, a maioria 

dos arquivos são 
armazenados nos próprios 
HD dos computadores dos 

servidores. 

Papel, aquivos do excel 

RECURSOS 
FÍSICOS 

21. Existe serviço adequado de impressão na própria sala 
ou disponível para o setor?  (ex: se possui impressão 
colorida, se possui escaner, se possui plotter, etc.) 

Não 
Sim; FALTA IMPRESSORA 

COLORIDA 

Sim; Apenas não há impressão 
colorida, mas é necessária 

esporadicamente. 

O setor possui impressora 
com scanner colorida para 
folhas A4 e A3. Também 

possui plotter, no entanto o 
mesmo está estragado e sem 

previsão de conserto. 

Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

22. Os servidores do setor costumam desempenhar suas 
funções na rua? Se a resposta anterior for “sim”, existe 
infraestrutura de apoio suficiente e de qualidade? (ex: 
banheiros, água, etc) 

Sim Sim Não 
Sim; Fiscalização de obras e 
vistorias, de forma itinerante, 

sem local fixo. 

Sim; Os servidores  
executam serviços na 
rua mas não temos 

banheiros, caso 
necessário temos que 
voltar para secretaria. 

 RECURSOS 
FÍSICOS 

23.  Existem veículos disponíveis para o setor? Não Sim Não Sim Sim 

RECURSOS 
FÍSICOS 

23.1. Se a resposta anterior for “não”, existem veículos e 
motorista disponíveis na secretaria para o uso pelo setor? 
Se não houver veículos e/ou motoristas suficientes, como 
este problema tem sido amenizado? 

Sim NA Sim - - 

RECURSOS 
FÍSICOS 

23.2.  Se a resposta for sim para a questão 23:  

23.2.1. Alguma atividade deixou de ser realizada ou foi 
comprometida pela falta de veículos no último ano? Se sim, 
descrever nas observações, em poucas palavras, o motivo. 

NA Não Não Não Não 

RECURSOS 
FÍSICOS 

24. Os servidores utilizam os próprios recursos para 
desenvolver as atividades, como, por exemplo, 
computador, celular próprio (inclusive whatsapp pessoal), 
veiculo, etc? Se sim, descrever quais nas observações. 

Sim 
Sim; WHATSAPP 

PESSOAL 
Não 

Sim; Principalmente celulares 
próprios. 

Sim; Whatsapp 

RECURSOS 
FÍSICOS 

25. Existe alguma observação/reclamação/proposta a ser 
feita em relação aos recursos físicos? Se sim, favor 
descrever nesta linha. 

Não 
Sim; PODERIAM SER 

MELHORES 
Não 

Substituição da fiação 
elétrica, substituição de 
cortinas e/ou consertos, 

implantação de ar 
condicionado, conserto de 
parte do piso danificado, 

reforma do banheiro, 
melhoria no abastecimento 
de água da secretaria como 

um todo,…. 

- 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

1. Seu setor depende de outros setores/outras secretarias 
para cumprir suas atribuições? Quais? 

Sim; Trânsito, Transportes, 
Impresnsa, RH, Cadastro, 

Financeiro, Técnica. 

Sim; DEMANDAS 
PROTOCOLADAS E 

TRAZIDAS DE OUTRAS 
SECRETARIAS E 

SETORES 

Sim; Nosso setor é totalmente 
conectado com a Fiscalização 

de Trânsito e o Detran/RS. 
Sim 

Sm; Setor Técnico e 
Setor de Sinalização 

Viária 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

1.1 Caso sim, a comunicação entre os setores/as 
secretarias se dá de maneira fluida e eficiente? 

Não; Acredito que tem 
muito a melhorar a 

comunicação interna e 
externa. 

Sim; NÃO SEMPRE, MAS 
NA MAIORIA DAS VEZES 

Sim 

Não; No contexto da 
secretaria a comunicação é 

mais eficiente. Já a 
comunicação entre 

secretarias é menos efetiva. 

Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

Distanciamento físico entre 
secretaria. 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

2. Há problemas na comunicação entre setores/secretarias 
que atrasam o trabalho das equipes? Quais? 

Sim; Não há sincronismo 
de informações entre 

secretarias. 
Não Não 

Sim; Setores possuem 
demandas e prioridades 

diferentes, principalmente 
entre secretarias. Falta de 

servidores em diversos 
setores. 

Não 

COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

3. Possui alguma sugestão para otimizar o trabalho entre 
os setores e as secretarias? 

Deveria haver uma forma 
de as secretrias se 

comunicarem em trabalhos 
que envolvam outras 

pastas. 

NA Não 
Planejamento integrado. 

Gestão. 
- 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

1. A tramitação de solicitações (Processos administrativos, 
Alô Caxias, solicitações internas, etc.) se comunicam bem 
entre si? Por que? (pode descrever as dificuldades 
observadas no campo observações) 

Não; O controle dos 
processos era manual, 

agora está sendo 
informatizado. 

Não; NÃO, POIS NÃO 
EXISTE UM SISTEMA QUE 

POSSA UNIR TODAS E 
VERIFICAR QUAIS SÃO 

PARA O MESMO 
ENDEREÇO 

Sim 

Não; Município possui 
diferentes canais de 

atendimento ao contribuinte, 
sendo recorrente solicitações 
com mesmo teor tramitarem 

em setores distintos, inclusive 
com análises distintas. Há 

circulação de muitos 
expedientes impressos sem 
registros digitais. Cada setor 
possui planilha de controle de 
entrada e saída próprios. Não 

há padronização. 

Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

2. É possível rastrear solicitações diversas feitas nesta 
secretaria ou em relação a outras secretarias que existam 
para um mesmo local? (ex: pedido de placa e pedido de 
faixa de segurança na mesma via/local; ex: solicitação de 
conserto de pavimento asfáltico e de drenagem no mesmo 
local)? 

Não Não Não 

Não; Seria necessário entrar 
em contato com todos os 

setores para verificação. Não 
há formas de pesquisa, 

principalmente sem o número 
da solicitação. 

Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

3. Seu setor possui camadas no sistema Geocaxias para 
lançar informações pertinentes? Se "sim", quais? 

NA Não Não Não Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

4. É possível saber quais os locais onde foram, estão 
sendo ou serão executados serviços do setor/secretaria? 
Existe por exemplo a possibilidade de lançamento no 
Geocaxias desse tipo de informação? 

NA Não NA 

Sim; Os servidores 
responsáveis por cada 
contrato em andamento 

mantém registro dos locais e 
serviços que foram 

executados em arquivos 
próprios, bem como a 

previsão de serviços. Existe a 
possibilidade de lançamento 

em camada própria no 
GeoCaxias. 

Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

5. Existe sistema de controle de serviços e materiais 
utilizados por local (rua, bairro, região)? 

Não 
Sim; VERIFICAR NO 

SETOR DE SINALIZAÇÃO 
NA Não Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

6. Existe sistema de priorização de serviços a serem 
realizados, com classificações e metodologias 
específicas? Se sim, descrever quais no campo 
observações (por exemplo: será feita faixa de travessia 
primeiramente em frente a escolas; será feito primeiro 
colocação de semáforos em pontos com mais de número 
"x" de acidentes; ou será feito por ordem de chegada dos 
pedidos; etc.) 

NA 
Sim; ASSUNTO 

ESPECÍFICO DE CADA 
SETOR 

NA Não Não 
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ASSUNTO PERGUNTA 

 SETOR 

Diretoria Geral 
Seção de Assessoria e 
Expediente do Gabinete 

Diretoria de Infrações de 
Trânsito 

Diretoria de Projetos - 
Seção de Estudos e 

Projetos 
Seção de Semáforos 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

7. Existe sistema/maneira de integrar informações sobre 
fechamentos de vias (parcial ou total) na cidade? (ex: é 
possível saber se uma via está com drenagem em 
manutenção - e por quanto tempo; ex: via ficará bloqueada 
para uma corrida nos horários tais) 

NA NA NA 

Não; Atualmente não há local 
para consulta e lançamento 

de informações sobre 
fechamento de vias. 

Geralmente quando há 
bloqueios de vias, é 

informado em matéria no site 
do Município. 

Não 

INTEGRAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

8. Há integração de informações sobre planos e projetos 
entre as secretarias e setores do município? (ex: existe um 
planejamento integrado entre obras de água, esgoto, 
pavimentação, sinalização - para o planejamento 
adequado das ações, etapas e fechamento de vias)? 

Não NA NA 

Não; Não há planejamento 
integrado definido. Com 

relação especificamente ao 
setor, é de praxe a consulta e 

ciência dos demais atores 
envolvidos, de forma a 
minimizar retrabalhos e 

otimizar os serviços, 
principalmente com relação a 

execução de obras. 

Não 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Adicionar abaixo quaisquer observações pertinentes ao trabalho institucional da secretaria que podem não ter sido contempladas nas perguntas acima.  

SETOR ASSUNTO OBSERVAÇÃO 

Seção de Almoxarifado,  
Serviços e manutenção 

Compras 
No meu ponto de vista, em relação aos nossos setores de atuação (Almoxarifado, Serviços e Manutenção Predial) Falta um Sistema adequado de Controle e Fluxo do processo 
de compras central) Pois quando o gestor solicita aquisição de um determinado material naturalmente ele deve ter acesso ao andamento dessa solicitação de forma simples e 

eficaz, evitando assim atrasos no planejamento de serviços) 

Seção de Almoxarifado,  
Serviços e manutenção 

Almoxarifado 
Em relação especifica do nosso almoxarifado na SMTTM, possui uma dificuldade no controle de saída de materiais por possuir sub-almoxarifados no local em setores 

diferentes, fato que dificulta e eventualmente facilita erros de processo. 

Seção de Semáforos 
Sistema para autorização e 
consultas de instalação e 
alteração de semáforos 

Desenvolver um sistema para ordenamento e consultas das instalações semafóricas. Por exemplo para que se faça a instalação de um novo semáforo este deve ser autorizado 
pelo setor técnico e vir acompanhado de croqui e todas as informações necessárias (tempo para cada via, defasagens, etc), isto tudo via sistema, após a execução pelo setor 

de semáforo este informa o sistema (data, quantidade de semáforos, etc), bem como qualquer alteração venha por autorização deste sistema via departamento técnico (tempos, 
defasagens, alteração de fluxo), pois assim fica registrado para futuras consultas de quando foi instalado e suas alterações com o passar dos anos. 

Gerência de Sinalização - 
Sugerimos maior atenção quanto à liberação de mais nomeações de servidores, bem como na agilização para liberar materiais para o atendimento de mais de 2.000 (duas mil) 

solicitações que estão aguardando. 
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  RH 
marcar um “X”na 

resposta    

ASSUNTO PERGUNTA 
Si
m 

Não 
Não se 
aplica 
(NA) OBSERVAÇÕES 

RECURSOS HUMANOS 
GERAL 

1.      Qual é o número de funcionários existentes na secretaria? 163   

RECURSOS HUMANOS 
GERAL 

2.      Quantos funcionários são concursados na secretaria? 149   

RECURSOS HUMANOS 
GERAL 

3.      Existem funcionários comissionados (cargo em comissão - CC)   na secretaria? Se sim, quantos são? 7       

RECURSOS HUMANOS 
GERAL 

4.      Existem estagiários   na secretaria? Se sim, quantos são? 7     
  

RECURSOS HUMANOS 
GERAL 

5.      Existem funcionários emprestados de outra secretaria? Se sim, quantos são?    x   
  

          

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Adicionar abaixo quaisquer observações pertinentes ao trabalho institucional da secretaria que podem não ter sido contempladas nas perguntas acima.  

ASSUNTO OBSERVAÇÃO 

Servidores 
Pelo tamanho da cidade x população e pela especificidade dos serviços prestados o número de servidores atualmente é insuficiente, provavelmente nos questionários específicos de alguns setores da 

Secretaria  será apontada tal defasagem. 

 

 

 


