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Apresentação 

O Decreto 6209, de 19 de setembro de 2019, institui este Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Pelotas, como anexo. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), instituída por Lei Federal em 2012 estabelece 

que o Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento para efetivação dos princípios, diretrizes e 

objetivos dessa política. Sua elaboração, além de ser importante instrumento para gestão 

municipal, é obrigatória para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. 

Pelotas, visando a elaboração de seu Plano de Mobilidade Urbana, montou equipe dedicada 

para este fim. E, por meio da portaria 48 de 25 de setembro de 2017, nomeou servidores técnicos 

lotados nas Secretarias de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, de Transporte e Trânsito e 

de Planejamento e Gestão, além de firmar convênio de cooperação técnica com a Universidade 

Federal de Pelotas. 

O processo de construção do plano se desenvolveu no período de março de 2018 a junho de 

2019. E, metodologicamente, foi dividido em duas etapas: a primeira destinada a realizar 

inventário e diagnóstico da mobilidade e a segunda, à formatação propriamente dita do PlanMob. 

Os documentos se encontram disponível em http://www.pelotas.rs.gov.br/plano-mobilidade. 

Este documento é composto de três capítulos: o primeiro dedicado a introdução, o segundo 

apresenta as propostas para mobilidade e o terceiro propõe a implementação. 
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I - Introdução 

Este Capítulo faz abordagem da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, expõe como 

foi desenvolvido o processo de elaboração do PlanMob e descreve sucintamente a cidade de 

Pelotas quanto à população, território e sua integração com a região. A seguir indica a situação 

da mobilidade urbana em Pelotas e apresenta os objetivos estratégicos e horizontes de 

planejamento que norteiam o PlanMob. 

O Plano de Mobilidade Urbana  

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Pelotas – PlanMob – é o instrumento de 

planejamento da mobilidade que considera o deslocamento de pessoas e cargas em geral, o 

controle desta atividade urbana sobre o ambiente natural e construído, e a participação da 

sociedade na sua execução. É também um complemento do III Plano Diretor Municipal e de 

efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

O PlanMob tem como objetivo principal estabelecer estratégias e ações para uma mobilidade 

sustentável da cidade. Para isso considera estimular, fomentar e garantir a coexistência e a 

integração dos diferentes modais, mas estabelece prioridades entre eles e tenta mitigar os efeitos 

negativos gerados por alguns modos. Também considera a relação entre mobilidade, 

planejamento e política do uso do solo. 

A Política nacional de mobilidade urbana 

A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU), e a define como o instrumento da política de desenvolvimento urbano de que tratam o 

inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, e tem como finalidade melhorar a 

acessibilidade e a mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada em princípios como o 

desenvolvimento sustentável das cidades, a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte 

público coletivo e o uso do espaço público de circulação. E tem como diretrizes importantes a 

prioridade dos modos de transporte ativos sobre os motorizados e dos serviços de transporte 

público coletivo sobre o transporte individual. 

A PNMU também tem como objetivos reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, 

promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas 

condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade, promover o 

desenvolvimento sustentável e consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
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A lei estabelece que o Plano de Mobilidade Urbana, de competência dos Municípios, é o 

instrumento para efetivação dos princípios, das diretrizes e dos objetivos dessa política. 

O desenvolvimento do Plano de Mobilidade de Pelotas 

A elaboração do PlanMob, para fim de execução, foi dividida em três grandes etapas: a primeira 

destinada ao Inventário da Mobilidade Urbana; a segunda, à formatação propriamente dita, a 

construção do Plano; e a terceira, à Institucionalização. 

a. A primeira etapa: o Inventário da Mobilidade Urbana compreende a participação da 

sociedade, a formação da base de informações sobre a mobilidade, análises e diagnóstico. 

A Participação da Sociedade no PlanMob ocorreu de maneira constante e por diferentes canais, 

que são: comunicação por meio virtual e por consultas diretas à comunidade; seminários e 

minisseminários temáticos; fórum de acompanhamento; e meio institucional — Câmara de 

Vereadores. 

A Base de Informações é o conjunto de dados operacionais e físico-espaciais sobre a mobilidade 

e compreende: aspectos socioeconômicos; inventário da mobilidade e dados de campo 

(pesquisas). 

O conjunto de informações obtidas compõem o Inventário da Mobilidade Urbana. 

b. A segunda etapa: A Construção do PlanMob, consistiu da elaboração do termo de 

referência e da proposição do plano (plano de ações e implementação). 

O Termo de Referência é o documento de consenso que estabeleceu o modelo de mobilidade 

planejado para ser alcançado no futuro próximo. Nele estão expressos os objetivos estratégicos 

para a política de mobilidade, bem como os temas específicos que geram o Plano de Ações. 

O Plano de Ações consolidou e desenvolveu propostas específicas por tema, contendo objetivos, 

diretrizes, rol de ações com metas (imediatas e de curto, médio e longo prazo) e os órgãos 

responsáveis pela implementação. O Plano desenvolveu propostas de ações prioritárias para os 

temas Sistema Integrado de Mobilidade Urbana, Transporte a Pé, Transporte por Bicicleta, 

Transporte Público, Transporte Motorizado Individual, Transporte de Cargas, e Mobilidade 

Regional. 

Já implementação do PlanMob deverá ser um processo contínuo da gestão da mobilidade e 

propõe, inicialmente:  complementar a estrutura institucional da mobilidade, um cronograma de 

metas para as ações prioritárias, uma forma de monitoramento e acompanhamento, e sugere 

fontes de financiamento. 

A participação da sociedade nesta etapa ocorreu por meio de comunicação virtual, audiência 

pública, contribuição de propostas de instituições e pelo Fórum de Acompanhamento. A 
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comunicação virtual, por meio do site da Prefeitura, coube a divulgação das atividades referentes 

ao PlanMob. 

A audiência pública foi realizada com a participação das entidades que participaram do processo 

de elaboração do Inventário da Mobilidade e da etapa de construção do PlanMob, e apresentou 

as propostas para avaliação, contribuições e validação. 

O fórum de acompanhamento recebeu a proposta do Plano em fase de conclusão para análise 

e contribuições antecipadamente à audiência pública. 

O grupo executivo do PlanMob também esteve aberto à apresentação de propostas para 

instituições no período de dois meses, após a divulgação do Relatório do Inventário da 

Mobilidade no site da Prefeitura, oportunidade também estendida aos vereadores. Em um 

segundo momento foi enviado o Plano, em sua versão preliminar de trabalho, a todos os 

vereadores para análise e contribuições. 

c. A terceira etapa: A Institucionalização do Plano tem como resultado esperado um estudo 

técnico sobre a mobilidade da cidade de Pelotas respaldado por lei ou um conjunto de leis 

ordinárias, decretos e portarias, bem como a adaptação e alinhamento com a Lei do III Plano 

Diretor de Pelotas (Lei nº 5.502/2008, alterada pela Lei nº 6.636/2018) e do Código de Obras 

(Lei nº 5.5028/2008, alterada pela Lei nº 6.550/2018). 

A cidade de Pelotas - População, Território e Inserção Regional 

Pelotas é um município da região sul do estado do Rio Grande do Sul, com população de 341.648 

habitantes (estimativa IBGE, 2018), sendo a terceira cidade gaúcha mais populosa. A seguir está 

exposta uma síntese sobre os dados do Município quanto ao território, população e participação 

na AUSUL e COREDE SUL. O Relatório do Inventário da Mobilidade Urbana possui estes dados 

ampliados e melhor detalhados no item Aspectos Urbanos e Socioeconômicos. 

O território do município possui uma área de 1.643,73 km², com 93,3% da população total 

residindo na zona urbana (Censo, 2010), localizada à distância de 261 quilômetros de Porto 

Alegre, capital do Estado. A área rural do Município é composta por oito distritos: Colônia Z3 (2º), 

Cerrito Alegre (3º), Triunfo (4º), Cascata (5º), Santa Silvana (6º), Quilombo (7º), Rincão da Cruz 

(8º) e Monte Bonito (9º), conforme mostra a Figura 1. 

A Sede ou Área Urbana (1º distrito) possui 203,94 km² e é composta por sete Regiões 

Administrativas ou Macrorregiões: Centro, Fragata, Barragem, Três Vendas, Areal, São Gonçalo 

e Laranjal (divisão legal). Estas sete regiões são divididas em 29 (vinte e nove) Mesorregiões 

(regiões de planejamento) que, por sua vez, são subdivididas resultando em 109 (cento e nove) 

Microrregiões (sistema de informações). Conforme Mapa U02, anexo da Lei nº 5.502/2008 (III 

Plano Diretor de Pelotas), nomeado como Sistema de Territórios e ilustrado na Figura 2. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Municípios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/População
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
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Figura 1 - Mapa distritos de Pelotas 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Figura 2 – Mapa da divisão da Sede do Município de Pelotas 

 

Fonte: PlanMob, 2018. 

A cidade está localizada às margens do Canal São Gonçalo, que liga a Laguna dos Patos  

à Lagoa Mirim. Conta com um aeroporto internacional, localizado na zona norte do município; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
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um porto flúvio-lacustre localizado ao sul, às margens do Canal São Gonçalo; uma ferrovia que 

atravessa a cidade, na sua porção sudoeste, e se conecta à rede rodoviária através da Rodovia 

Federal BR-116, BR-392/471 e BR-293. 

A população de Pelotas é majoritariamente urbana, com números próximos de habitantes entre 

homens e mulheres, possui quase metade de seus habitantes na faixa etária entre 25 e 59 anos, 

74% recebe até cinco salários mínimos e 45% não possui instrução ou possui ensino 

fundamental incompleto.  

A expectativa de crescimento populacional, conforme estimativas da Fundação de Economia e 

Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE), para o período 2001 até 2018, é de um acréscimo 

de quase 20.000 pessoas. No entanto, segundo os índices de crescimento da projeção realizada 

pelo IBGE, para os anos de 2010 a 2060, em 2035 a população de Pelotas alcançará seu ápice 

de 354.098 habitantes e até 2060 terá um declínio, voltando a possuir 329.216 habitantes, 

conforme exibe a Tabela 1. 

Tabela 1- Estimativa e projeção populacional de Pelotas em 2018, 2020, 2040 e 2060 

Faixas etárias 2018 2020 2040 2060 

Sexo Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Total 340.762 342.827 352.743 329.216 

0 a 14 anos 9% 8% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 

15 a 24 anos 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 

25 a 59 anos 23% 26% 23% 26% 21% 23% 19% 20% 

60 anos ou + 8% 12% 8% 12% 13% 19% 17% 24% 

Fonte: IBGE, 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109-projecao-da-
populacao.html> Acesso em: 25 ago. 2018. 

Quanto ao espectro da idade da população os dados do IBGE preveem um aumento da 

população com idade superior a 40 anos e uma redução para população com idade inferior a 40 

anos, o que pode ser observado no Figura 3. 

O Rio Grande do Sul possui duas aglomerações urbanas instituídas por lei, uma delas é a 

Aglomeração Urbana do Sul (AUSUL), que inclui o Município de Pelotas, Capão do Leão, Arroio 

do Padre, Rio Grande e São José do Norte, como ilustra a Figura 4. 

Segundo estimativas da FEE, a população total da AUSUL em 2018 era de 616.093 habitantes, 

numa área de território de 6.347,40 km². Em relação à situação dos domicílios, 93% da população 

é urbana. Porém os municípios de São José do Norte e Arroio do Padre possuem características 

distintas da porcentagem total — São José do Norte ainda possui 32% da população em zona 

rural, enquanto Arroio do Padre tem 83%. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_(transporte)
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Figura 3 – Pirâmide etária comparativa dos anos de 2018 e 2040 

 

Fonte: PlanMob, 2018 - IBGE, 2018. 

Tabela 2- Distância de Pelotas aos municípios da Aglomeração Urbana Sul 

Sedes Distância por rodovias - Km 

Capão do Leão 12 

Arroio do Padre 26,9 

Rio Grande 59 

São José do Norte 66 

Fonte: Distância entre cidades. Disponível em: <http://www.distanciasentrecidades.com> Acesso em: 10 ago. 2018. 

Rodovias Federais interligam as sedes dos municípios – BRs 471/392, BR-116 e BR-293 – com 

exceção ao Arroio do Padre, onde o acesso se dá por uma rodovia estadual – ERS-737 – e São 

José do Norte, onde se dá através de sistema aquaviário, através da Laguna dos Patos. 

Pelotas faz parte do Conselho Regional de Desenvolvimento Sul (COREDE-SUL), trata-se de 

um fórum de discussão e decisão a respeito de políticas e ações que visem o desenvolvimento 

regional. O estado do Rio Grande do Sul possui mais 27 COREDEs, com a mesma finalidade. 

O COREDE-Sul é composto por vinte e dois municípios: Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio 

Grande, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras 

Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, 

Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Tavares e Turuçu, conforme 

ilustra a Figura 5. 

Conforme dados do Censo do IBGE, o COREDE-Sul apresentava em 2010 uma população total 

de 843.206 habitantes, dos quais 65% possuem domicílio na zona urbana. O município de 

Pelotas possui 39% da população total do COREDE, Rio Grande 23%, enquanto os demais 20 

municípios possuem o restante de 38%. A estimativa da FEE aponta, em 2018, uma população 

total de 884.532 habitantes. 
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Figura 4 – Municípios da Aglomeração Urbana do Sul 

 

Fonte: SEPLAN-RS/DEPLAN-RS, 2015. 

Figura 5 – Municípios do COREDE-SUL 

 

Fonte: FEE,2018. 
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Situação da mobilidade urbana em Pelotas 

A situação da mobilidade urbana no Município é descrita na Caracterização da Mobilidade 

Urbana, no relatório do Inventário da Mobilidade Urbana de Pelotas e abrange os assuntos: uso 

do solo e polos geradores de tráfego, dados de motorização do município e região, circulação do 

transporte não motorizado, sistema de tráfego geral, transporte público, logística de cargas e 

mobilidade regional. Também é caracterizada por dados oriundos de pesquisas como Origem-

Destino domiciliar, de Cordão Externo e coleta de dados sobre o transporte intermunicipal. 

Objetivos estratégicos 

A visão sobre a mobilidade para a construção do PlanMob está expressa por meio dos objetivos 

estratégicos estabelecidos. Estes foram elaborados apoiados na lei federal sobre mobilidade, no 

inventário e diagnóstico da mobilidade urbana, no conhecimento do corpo técnico do município 

e principalmente na posição da gestão do município sobre a mobilidade. 

Objetivos a seguir listados: 

a. Buscar a acessibilidade universal e tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social; 

b. Priorizar os deslocamentos do pedestre e ciclista; 

c. Tornar o transporte público mais atraente frente ao transporte individual motorizado; 

d. Promover o uso racional dos modos individuais motorizados; 

e. Promover a segurança no trânsito; 

f. Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade contribuam para qualidade 

ambiental; 

g. Integrar as políticas de uso do solo e mobilidade; 

h. Promover uma logística de cargas eficiente e de baixo impacto no ambiente urbano; 

i. Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para a economia local e regional; 

j. Assegurar a participação pública nos processos de decisão associados à mobilidade. 

Horizontes de Planejamento 

O PlanMob considera nas propostas de ação quatro horizontes e prazos para sua 

implementação. Esses foram definidos com base no tempo dos mandatos do Poder Executivo 

Municipal e definidos na Tabela 3. 

Desta forma, o horizonte imediato cabe à atual gestão, o de curto e médio prazo são de 

responsabilidade dos dois próximos mandatos e o de longo prazo aos mandatos pós 2028. 
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Tabela 3- Horizontes de Planejamento 

Horizontes Prazos 

Imediato Até 2020 

Curto Prazo 2021 a 2024 

Médio Prazo 2025 a 2028 

Longo prazo Após 2028 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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II – Propostas 

Esse capítulo apresenta ações prioritárias para mobilidade urbana divido para os temas: Sistema 

Integrado de Mobilidade Urbana, Transporte a Pé e PCD, Transporte por Bicicleta, Transporte 

Público, Transporte Motorizado Individual, Transporte de Cargas e Mobilidade Regional. 

Também desenvolve para cada tema objetivo especifico, diretrizes, embasamento e órgãos 

envolvidos na implementação. 

1.1 Sistema Integrado de Mobilidade 

O sistema integrado de mobilidade trata de forma conjunta os diferentes modais de transporte 

que operam na cidade: a pé, bicicleta, coletivo, motorizado individual, cargas e a interface com 

os modais de transporte regionais: rodoviário, ferroviário e hidroviário, abordando características 

e especificidades operacionais e de infraestrutura de cada modalidade. 

Este item trata da proposta para circulação geral considerando a interação entre os subsistemas.  

A. Objetivo 

Buscar sistema transporte eficiente e seguro, com participação integrada e equânime 

entre os modais e pró ativo na política de desenvolvimento urbano sustentável. 

B. Diretrizes 

Ter como princípio de planejamento viário priorizar o transporte coletivo e os modos ativos. 

Tratar com equidade os modais e as áreas urbanas em termos de atenção e investimento em 

mobilidade. 

Manter a circulação como função principal das vias. 

Estimular e fomentar novas formas operacionais dos modais existentes e a inclusão de novos 

modais. 

Estimular, fomentar e garantir a coexistência e a integração dos diferentes modais. 

Estimular o uso de tecnologias ambientalmente limpa. 

Buscar continuadamente e de forma crescente a segurança no trânsito. 
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C. Embasamento 

O município de Pelotas possui uma rede viária de 941,62 quilômetros, sendo 57,15 % 

pavimentada e 42,85% não pavimentada para área urbana de 192,66 quilômetros quadrados 

estabelecendo um índice de 4,89 km de via /km². O transporte coletivo por ônibus utiliza 335,24 

quilômetros dessa rede, sendo 82 % pavimentada e 18% não pavimentada o que corresponde a 

273,31 Km e 61,93 Km respectivamente. O transporte por bicicleta possui uma rede de faixas 

exclusivas ou ciclovias de 55 quilômetros, sendo sem mais 90% pavimentada. Já a rede 

exclusiva do pedestre, as calçadas, e de 1708,57 quilômetros, sendo 532,57 Km pavimentada e 

1176,00 Km sem pavimento. 

Quanto a motorização o município possui uma frota de 205.488 veículos, sendo destes 138.445 

automóveis (veja na Tabela 4 - Frota de veículos Pelotas por tipo (maio de 2018)Tabela 4). Pode-

se observar, conforme a Figura 6, que até o ano de 2013 houve um crescimento positivo da frota, 

mas a partir desse ano nota-se uma inversão da curva de crescimento tendendo a uma 

estabilização.  

Os dados de motorização de 2018, quando analisados em relação a população resultam em um 

índice de 1,68 habitantes por veículo. A Figura 7 demonstra uma tendência de estabilização 

desse número. 

Tabela 4 - Frota de veículos Pelotas por tipo (maio de 2018) 

Frota 
Automóvel, Utilitários, 

Caminhonetes e 
Camionetas 

Caminhão e 
Caminhão 

Trator 

Ônibus e 
Micro-ônibus 

Motocicleta, 
motoneta e 
ciclomotor 

Reboques Outros Total 

Pelotas 138.445 8.289 1.673 47.269 9.419 393 205.488 

Total RS 4.881.842 282.865 58.009 1.149.953 248.266 14.102 6.635.037 

Fonte: PlanMob, 2018 / DETRAN, 2018 

Figura 6 - Evolução da frota de veículos do município de Pelotas 

 

Fonte: PlanMob, 2018 / DETRAN, mai 2018 
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Figura 7 - Relação de habitantes por veículo 

 

Fonte: PlanMob, 2018 / DETRAN, mai 2018 

Assim, de posse dos dados acima e associados a expectativa de crescimento populacional, 

exposto no Capítulo I, pode-se esperar pequeno crescimento da motorização em Pelotas para 

os próximos dez anos. O cenário exposto refere-se à motorização e não ao número de viagens 

por veículos motorizados. 

Na pesquisa OD realizada em outubro de 2018 obteve-se a seguinte distribuição de viagens por 

modal, ilustrado na Figura 8: 33,53 % por automóveis, 27,37 % a pé, 24,20 % por ônibus, 5,81 

% por motocicleta e 5,52 % por bicicleta. 

Figura 8 – Número de viagens por Modalidade 

 

Fonte: PlanMob/SER, 2019 

Já o número de viagens para as regiões administrativas apresentou os percentuais: Fragata 

18,32 %, Barragem 1,34 %, Três Vendas 18,32 %, Areal 15,85 %, Laranjal 5,00 %, São Gonçalo 

3,29 % e Centro 34,84%, conforme pode ser observado na Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 

12. Estes números quando associados ao percentual da população por região administrativa 

resultam em: o Fragata 0,76 %, Barragem 1,34 %, Três Vendas 0,76 %, Areal 0,88 %, e Laranjal 

1,25 %, São Gonçalo 0,37% e Centro 1,83 %. 
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Figura 9- Percentual de viagens totais do Fragata 

 

Fonte: PlanMob, 2019 

Figura 10- Percentual de viagens totais da Três Vendas 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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Figura 11- Percentual de viagens totais do Areal 

 

Fonte: PlanMob, 2019 

Figura 12- Percentual de viagens totais do Centro 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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Outro fator a ser destacado sobre a motorização é o número de mortes no trânsito, que a Tabela 

5  e Figura 13 expõem série histórica de 2008 a 2018, onde nota-se uma importante redução nos 

últimos dois anos. 

Tabela 5 - Evolução anual de mortes no trânsito em Pelotas 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mortes 40 41 52 41 47 30 43 38 43 22 22 

Fonte: DETRAN- RS - PMP/STT, agosto de 2018. 

Figura 13 – Evolução anual de mortes no trânsito em Pelotas 

 

Fonte: DETRAN- RS - PMP/STT, agosto de 2018. 

Ainda sobre acidentes de trânsito observa-se, conforme apresentado no inventário da 

mobilidade, que espacialmente ocorrem principalmente na área central e principais avenidas, ou 

seja, associados a densidade de trânsito, e, que os endereços que apresentam maior 

acidentalidade são os cruzamentos. 

O modal pedestre, bicicleta, transporte coletivo, logística de carga e a mobilidade regional estão 

considerados nas ações desse item - Sistema Integrado de Modalidade- mas também estão 

tratados individualmente em item específico. 

O transporte não Motorizado – pedestres, bicicletas e tração animal-, o Sistema de Circulação 

para Trafego Geral, o Transporte Público, a Logística Urbana de Carga e a da Mobilidade 

Regional estão caracterizados e descritos no itens 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 do Caderno I- Inventário da 

Mobilidade Urbana de Pelotas, disponível em http://www.pelotas.rs.gov.br/plano-mobilidade 

Com base no inventário da mobilidade urbana de Pelotas, nos objetivos estratégicos do PlanMob, 

no objetivo geral, nas diretrizes e nas diretrizes de trabalho, abaixo descritas, estão construídas 

as propostas de ações para o Sistema Viário Integrado de Mobilidade. 

 Conectar rede arterial a rede viária regional; 

 Estimular os acessos urbanos conforme sua vocação urbana; 

 Estruturar área urbana em setores urbanos referente a mobilidade; 
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 Criar rede viária arterial no entorno dos setores urbanos; 

 Definir rede viária arterial estruturante e principal da cidade; 

 Criar ou buscar continuidade nas vias estruturantes transversais; 

 Criar alternativas viárias para deslocamentos interbairros; 

 Criar alternativas para circundar área central; 

 Conectar área central a rede estruturante; 

 Conectar rede arterial e coletora; 

 Criar alternativas de apoio aos gargalos de tráfego da rede estruturante; 

 Definir velocidades da rede urbana – rede arterial, coletoras e locais; 

 Definir especializações para os modais na rede viária; 

 Definir rede viária principal para logística urbana. 

D. Ações prioritárias 

1. Proposta de Sistema Viário Integrado 

O Sistema Viário Integrado é composto por vias municipais do tráfego geral, vias ou faixas 

exclusivas de pedestre, bicicletas e transporte coletivo. Também fazem parte do sistema as 

rodovias federais, estaduais, as ferrovias e aquavias nos trechos dentro do limite urbano, ainda 

que não seja de competência do município a gestão dessas. 

a. Sistema Viário Geral- Hierarquia, Velocidade e Tipologia 

Sistema viário geral é o conjunto de vias urbanas na qual é permitido a circulação de todos os 

modais de forma compartilhada, exceto o pedestre. Esse sistema poderá ter restrição a 

circulação de algum modal por meio de sinalização regulamentadora. 

As vias urbanas, do sistema viário geral, do Município estão classificadas em: 

Contorno Rodoviário Urbano; 

Arteriais – Arteriais Estruturantes, Arteriais Preferenciais, Contorno Central; 

Coletoras – Coletoras Preferenciais e Coletoras; 

Locais. 

 Contorno Rodoviário Urbano – Composto pelas rodovias BR 116 (entre o Arroio Pelotas 

e a BR 392) e a BR 392 (entre a BR 116 e o Canal São Gonçalo) – Canal de distribuição do fluxo 

das rodovias federais e de vias municipais externas à área urbana com o sistema viário arterial 

urbano. As conexões são bem definidas e com geometria viária adequada, proporcionadas pela 

execução de obras recentes de duplicação das rodovias; 
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 Via Arterial Estruturante – É a via que realiza a conexão entre as diferentes regiões 

urbanas da cidade. Em geral são vias com pista dupla ou com possibilidades de duplicação, 

quais sejam: 

Tabela 6 – Vias Arteriais Estruturantes e Contorno Central 

Nome do logradouro Nome do logradouro 

Contorno Central - sentido horário 

Av. Dom Joaquim R. Uruguai (trecho) 

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (trechos) R. Manduca Rodrigues (trechos) 

R. Francisco Xavier Ferreira Largo de Portugal 

R. Conde Porto Alegre R. Marcílio Dias 

R. Santos Dumont (trechos) Av. Bento Gonçalves (trechos) 

  

Contorno Central - sentido anti-horário 

Av. Dom Joaquim R. Almirante Tamandaré (trecho) 

R. Marcílio Dias (trechos) R. Santos Dumont (trechos) 

Pça. Vinte de Setembro (trecho) R. Conde Porto Alegre 

R. Baltazar Brum R. Giuseppe Garibaldi 

R. Lobo da Costa (trecho) Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira (trechos) 

Largo de Portugal Av. Bento Gonçalves (trechos) 

R. Manduca Rodrigues (trechos)  

  

Vias Arteriais Estruturantes 

Av. Alfredo Theodoro Born Av. Cidade de Rio Grande 

Av. Engenheiro Idelfonso Simões Lopes Estrada do Engenho (trechos) 

Av. República do Líbano Av. São Francisco de Paula (trechos) 

Av. Zeferino Costa Av Ferreira Viana 

Av. Um Lot. Danúbio (entre Av. Fernando Osório e Av. Zeferino Costa) Av. Domingos José de Almeida 

Av. Fernando Osório Av. Barão de Corrientes (trechos) 

Av. Leopoldo Brod Estrada da Costa 

Av. Sen. Salgado Filho Av. Manoel Antônio Peres (trechos) 

Av. Dom Joaquim Corredor das Tropas (trecho) 

Av. Francisco Caruccio R. Gomercindo Carvalho  

Av. Presidente João Goulart R. José Laroque 

Av. 25 de Julho 
Av. Pref. Ary Alcântara (entre a R. Gomercindo Carvalho e a Av. Engenheiro Idelfonso 
Simões Lopes) 

Av. Cidade de Lisboa 
Av. Alta Tensão (projetada entre a R. Gomercindo Carvalho e a Av. Eng. Idelfonso 
Simões Lopes) 

Av. Bento Gonçalves (trechos) Av. João Gomes Nogueira 

Av. Herbert Hadler 
Prolongamento Projetado 1 (entre a Av. João Gomes Nogueira e o Prolongamento 
Projetado da Estrada da Costa) 

Av. Pinheiro Machado (trechos) Prolongamento Projetado 2 (entre a Estrada da Granja e a Av. Adolfo Fetter) 

Av. Theodoro Müller Av. Adolfo Fetter 

Av. Duque de Caxias R. Dr. Antônio Francisco dos Anjos 

Av. Viscondessa da Graça  R. Dr. Amarante 

R. Eng. Saturnino de Brito  

Fonte: PlanMob, 2019. 
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 Via Arterial Principal – É a via que conecta duas vias arteriais estruturantes ou um 

grande polo atrator com via estruturante. Em geral possuem a mesma configuração das vias 

arteriais estruturais. São elas: 

Tabela 7 – Vias arteriais principais 

Nome do logradouro Nome do logradouro 

Av. Assis Brasil Prolongamento da Av. Guabiroba (até a R. Theodoro Müller) 

Av. Dr. Augusto Simões Lopes Av. Olavo Afonso Alves  

Av. Guadalajara R. Dr. Mário Menegueti 

R. Alfredo Satte Alam Av. Artur de Souza Costa 

R. Projetada 1 (entre a Av. Zeferino Costa e a R. Alfredo Satte Alam) R. Tiradentes 

R. João Jacob Bainy Estrada do Engenho (trechos) 

R. Projetada 2 (entre a Av. Um Lot. Danúbio e a BR 116) R. Paulo Guillayn (trechos) 

Estrada do Monte Bonito (trecho urbano) R. Pedro Osório de Brito 

Estrada da Barbuda 
Prolongamento da R. Elgar Carlos Hadler (entre a Av. Bento Gonçalves e a 
Estrada do Engenho) 

R. Major Francisco Nunes de Souza R. Prof. Mário Peiruque  

R. Carlos Gotuzzo Giacoboni Av. Manoel Antônio Peres (trechos) 

R. Almirante Guilhobel R. Herbert de Sousa 

R. Gonçalves Ledo (trecho) R. Profa. Magda Costa  

R. Almirante Landim R. Com. Rafael Mazza 

Av. Imperador Dom Pedro I (trechos) Av. Rio Grande do Sul 

R. Ulyisses Batinga (trecho) Av. Arthur Augusto Assumpção 

Prolongamento da Av. D. Pedro I (até a R. Ulisses Batinga) Av. Dr. Antônio Augusto de Assunção 

R. Ten. Lira Av. José Maria da Fontoura 

R. Dr. Frederico Bastos (trechos) Av. Guabiroba 

Av. Brasil (trechos) R. Gomes Carneiro 

Av. Visconde da Graça  

Fonte: PlanMob, 2019. 

 Via Coletora – Distribui o fluxo das vias locais às vias arteriais. Devem ter facilidade de 

conexão com o sistema arterial. 

Tabela 8 – Vias coletoras por região administrativa 

Nome do logradouro Nome do logradouro 

Região Administrativa Três Vendas 

R. Póvoas Junior Av. Quatro Vila Princesa 

R. Francisco Santos R. Dezoito Vila Princesa 

Av. Visconde de Pelotas R. Quatorze Lot. Pestano 

Av. Cristóvão J. Santos R. Dez Lot. Pestano 

R. Cel. Augusto de Carvalho R. Um Lot. Pestano 

Av. Cel. Thomas Flores R. Vinte e Um Lot. Pestano 

R. Leopoldo de Souza Soares R. Rudi Bonow 

R. Gen. Manoel Lucas de Lima (trecho) R. Projetada 3 (ao lado do Pirâmide Eventos) 

R. Santiago Dantas Av. Dr. Félix Antônio Caputo 

R. Olegário Mariano Leito da Via Férrea para Canguçu 

R. Joana Neutzling Levien R. José Rizzolo 

R. Joaquim Oliveira (trechos) R. Osmar Schuch 



II Propostas 

20 

 

Nome do logradouro Nome do logradouro 

R. Dr. Geraldo Treptow R. Antônio Luiz Pires 

R. Um Loteamento Bairro Quartier R. São Paulo 

R. Abrilino Ferreira Cardoso R. São Luiz 

R. Artur Raubach  R. Dr. Romano 

R. Ormindo Silva R. Dr. Fernandes Braga 

R. Quatro Ltm. Getúlio Vargas (trechos) R. Projetada 4 (entre a Av. Leopoldo Brod e a Av. 25 de Julho) 

R. Vinte Ltm. Getúlio Vargas (trechos) R. Clio Fiori Druck 

R. Sete Ltm. Getúlio Vargas R. Projetada 5 (entre a Av. Fernando Osório e a Av. Zeferino Costa) 

Av. Quatro Ltm. Getúlio Vargas (trechos) R. Projetada 6 (Parcelamento Polo do Sul) 

R. Alírio Antônio Prell Garcia (trechos) R. Projetada 7 (Parcelamento Polo do Sul) 

R. Santa Clara R. Projetada 8 (Parcelamento Polo do Sul) 

R. Gal. Abreu e Lima R. Projetada 9 (Parcelamento Polo do Sul) 

R. Ernani Osmar Blass  

  

Região Administrativa Fragata 

R. Um Lot. Visconde da Graça R. Campos Sales 

R. Sete de Abril  R. Bernardo José de Souza 

R. Jornalista Cândido de Melo R. Jornalista Salvador Hitta Porres 

R. Domingues Guedes Cabral R. Lindolfo Malaquias de Borba (trecho) 

R. José Lins do Rego Av. Albert Laffayette Dunstan (trecho) 

R. Ismael Simões Lopes R. Irmão Fernando de Jesus 

R. Dr. Artur Antunes Maciel R. Dr. Arnaldo da Silva Ferreira 

R. Dr. Antônio Leivas Leite Av. Ramon Jorge Hallal 

R. Frei Caneca (trechos) R. Alberto Bento 

R. Rodrigues Alves R. Atahualpa Gonçalves Dias 

R. Caetano Gotuzo R. Prof. Paulo Zanota da Cruz 

R. Frontino Vieira  

  

Região Administrativa Laranjal 

R. Cidade de Aveiro R. Santo Ângelo 

R. Cidade de Bragança R. Alfredo Assumpção 

R. Cidade de Viseu Av. Amazonas 

Av. Espírito Santo Av. Ceará 

R. Rio Grande Av. Pernambuco 

R. Canoas  

  

Região Administrativa Areal 

R. Barros Cassal R. João B. Marimon 

R. Dr. Barata Ribeiro R. Jorn. Guerreiro Vitória 

R. Alcides Torres Diniz Av. Ulysses S. Guimarães 

R. Dr. Armando Fagundes R. Mal. Feliciano Mendes de Moraes 

R. Rafael Pinto Bandeira R. Comendador Rafael Mazza 

R. Gago Coutinho R. Teotônio Vilela 

R. Gonçalves Chaves R. Claro Vieira Veiga 

R. Padre Anchieta R. Dr. Francisco R. da Silva (trecho) 

R. Francisco de Paula Barreto R. Pereira de Vasconcelos 

R. Trinta e Seis - Jardim Europa R. Luiz Alves Pereira 

R. Vinte e Oito - Jardim Europa R. Laudelino Gonçalves Ribeiro 



II Propostas 

21 

 

Nome do logradouro Nome do logradouro 

R. Jorn. Nei Roberto Bertoni Paiva R. Um Ltm. Darcy Ribeiro 

R. João Haical R. Cinco (Res. Acácia) 

R. Vinte e Um - Jardim Europa R. Alcides Velleda 

R. Dr. Álvaro Barcelos  R. Alzira Gularte Dias- trecho 

Av. República Av. Pery Ribas 

R. Visconde Ouro Preto R. Luis A. G. Escobar 

R. Sen. Cruz Jobim R. Nery Demari Sias 

R. Nove Loteamento Dunas Av. Dr. Guilherme Minssen 

R. Reverendo João Alves 
R. Um (Fundos do Moradas – entre a Av. Manoel Antônio Peres e R. Laudelino 
Gonçalves Ribeiro) 

R. Carlos S. de Abreu  

  

Região Administrativa São Gonçalo 

R. Profa. Izabel Maria Pereira Satte Alam R. Vinte e Nove de Junho 

R. Lázaro Zamenhoff R. Dona Darcy Vargas 

R. Baldomero Trápaga Av. Amizade 

R. Barros Cassal Prolongamento da Av. Amizade 

Fonte: PlanMob, 2019. 

 Via Local – Distribui o fluxo das vias coletoras ou arteriais ao seu destino mais específico. 

 Contorno Central – Composto por vias arteriais estruturantes, circunda a área central e 

através da Av. Bento Gonçalves a divide em duas partes – Centro/Norte e Centro/Sul. As vias 

que compõe o contorno central são – Rua Marcílio Dias, Av. Dom Joaquim, Av. Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, binário Xavier Ferreira/Garibaldi, Rua Conde de Porto Alegre e Manduca 

Rodrigues. 

 Sistema Viário Central – O sistema viário central, preponderantemente “xadrez” do 

centro da cidade faz com que o fluxo seja distribuído pelas vias conforme o desejo de 

deslocamento. No entanto, algumas características das vias, como o gabarito, conectividade, 

pavimento e as facilidades de circulação (preferencialidade e sinalização semafórica) 

capacitaram algumas como preferenciais para deslocamentos maiores dentro da área central. 

As vias com essa melhor qualidade de deslocamento estão denominadas como Coletoras 

Preferenciais as demais como Coletoras. 

 Coletoras Preferenciais – são as que seguem:  

Tabela 9 – Vias coletoras preferenciais 

Nome do logradouro Nome do logradouro 

Deslocamentos Norte-Sul 

R. Professor Araújo (N-S) R. Félix da Cunha/R. Anchieta (S-N) 

R. Santos Dumont/R. Barão de Santa Tecla (S-N) R. Gonçalves Chaves (N-S) 

R. Marechal Deodoro (N-S) R. Almirante Barroso (duplo sentido) 

R. General Osório (S-N)  
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Nome do logradouro Nome do logradouro 

Deslocamentos Leste-Oeste 

R. Armando Sica (L-O) R. General Neto (L-O) 

Av. Guilherme Wetzel (O-L) R. Marechal Floriano (L-O) 

R. Pinto Martins (L-O) R. Tiradentes (O-L) 

R. Rafael Pinto Bandeira (O-L) R. D. Pedro II (duplo sentido) 

R. Dr. Amarante (O-L) R. Gomes Carneiro (duplo sentido) 

R. Voluntários da Pátria (O-L)  

Fonte: PlanMob, 2019. 

b. Velocidade  

A circulação de veículos é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pela 

sinalização instalada. As velocidades máximas permitidas em Pelotas são as que seguem; 

O Contorno Rodoviário Urbano é de responsabilidade federal, por meio do DNIT, e a velocidade 

máxima permitida é por ele definida e sinalizada. 

As vias arteriais, estruturantes e principais, e o contorno central possuem velocidade máxima de 

60km/h. As vias coletoras possuem velocidade máxima permitida de 40 km/h e as vias locais de 

30km/h. 

O sistema viário central, independentemente de qualquer característica possui velocidade 

máxima permitida de 40km/h. 

c. Transporte a pé 

O transporte a pé em Pelotas se desenvolve nas áreas exclusivas para pedestres, pistas de 

caminhadas e calçadas ao longo do sistema viário da cidade. 

As calçadas do sistema viário central, contorno central e vias arteriais são objeto de fiscalização 

do poder público, no sentido de proporcionar conforto e continuidade ao trânsito de pedestres. 

Ao poder público cabe proporcionar travessia segura e contínua das vias. A conexão de pontos 

de interesse na área central por meio de calçada acessível (PCDs), contínua se fará de forma 

planejada e gradativa. 

As vias coletoras e locais localizadas fora do centro da cidade terão proposta de intervenção do 

poder público visando a sua pavimentação para que proporcione continuidade, segurança e 

conforto para o deslocamento da população a pé. A prioridade de implantação será de vias 

coletoras e de vias utilizadas pelo transporte coletivo urbana. 

d. Transporte por bicicleta 

O plano usufrui da topografia favorável da cidade e propõe uma malha cicloviária em todo seu 

tecido urbano, conectando todos os bairros e atendendo às prioridades da Lei nº 12.587/2012. A 

proposta qualifica a malha existente conectando-a e ampliando-a às demais vias arteriais e 

coletoras através de faixas exclusivas de ciclistas, alguns trechos em vias locais são propostos 
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para conexões e as demais vias locais com condições mínimas de conforto para o tráfego de 

bicicletas e sinalização de prioridade. 

Além da conexão de bairros o plano prevê trechos de caráter de lazer como o entorno da 

Barragem Santa Bárbara, Arroio Pelotas, Laguna dos Patos e Estrada da Costa (acesso às 

Charqueadas). Os quais também possuem um caráter mais periférico, próximos ao perímetro 

urbano, que permite a pratica de atividades físicas ao ar livre e sem interrupções devido ao maior 

fluxo trânsito. 

O sistema cicloviário também abrange propostas para estruturas de apoio como bicicletários, 

paraciclos, instrumentos para intermodalidade, sistema de bicicletas compartilhadas, passeios 

temáticos guiados, fornecimento de informações à população e aquisição pelo Poder Público, 

campanhas e programas de incentivo à utilização do modal. 

e. Transporte Coletivo 

A circulação de veículos de transporte coletivo é permitida em qualquer via do sistema viário. 

Essas vias têm prioridade nas obras de pavimentação e/ou de qualificação do pavimento. 

Também é proposto vias segregada ou faixa exclusiva para ônibus as seguintes vias: 

 Av. Duque de Caxias/Praça 20 de Setembro 

 Av. Fernando Osório 

 Av. República do Líbano/Av. Ildefonso Simões Lopes 

 Rua General Osório 

 Rua Marechal Deodoro 

Outras vias ou pequenos trechos de vias necessários a conexões podem ser incluídos de acordo 

com a necessidade. 

f. Transporte de carga 

A circulação de veículos de carga com veículos maiores de 10 metros é proibida no interior do 

Contorno Central, sendo permitida nesse espaço em faixa de horário estabelecida, devidamente 

sinalizada. 

As figuras a seguir expõem propostas para o sistema viário Arterial. 
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Figura 14- Mapa do Sistema Viário Arterial e Coletor com vias existentes e propostas 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 15- Mapa do Sistema Viário do Centro com propostas de intervenção 

Fonte: PlanMob 2019 
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Figura 16- Sistema Viário do Fragata com propostas de intervenção 

Fonte: PlanMob 2019 
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Figura 17- Sistema Viário das Três Vendas com propostas de intervenção 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 18- Sistema Viário do Areal e do Laranjal com propostas de intervenção 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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g. Tipologia viária 

As tipologias viárias para áera urbana do Município estão definidas nos Artigos 101 a 118 do 

Capítulo II da Lei 5502/2008. 

2. Concluir o contorno urbano de Pelotas 

O contorno urbano de Pelotas está definido como o trajeto urbano das rodovias BR 116 e 392 

que permite que o trânsito de passagem no município ocorra sem acessar a área urbana. 

As obras de duplicação da BR 116 e 392, de responsabilidade do Governo Federal, dentro do 

perímetro urbano de Pelotas, contempla a construção de 12 intersecções em desnível e uma 

ponte. Seis intersecções estão concluídas, seis estão em obras e a duplicação da ponte sobre o 

Canal São Gonçalo não possui previsão de início. Vias vicinais destinadas a circulação urbana, 

paralelas à pista duplicada também fazem parte do projeto e estão no mesmo estágio de 

conclusão. A Figura 19 ilustra as obras no contorno de Pelotas da duplicação das BRs 116 e 

392. 

O trecho referente à BR 116 está concluído. Também neste trecho está previsto a construção de 

quatro passarelas para pedestres. A duplicação do trecho da BR 392, que liga a BR116 à ponte 

sobre o Canal São Gonçalo está em obras e entre a Ponte e o Porto de Rio Grande está 

concluída. 

Figura 19 – Obras de duplicação da BR 116/392 no contorno de Pelotas 

 

Fonte: Apresentação DNIT – 3º Seminário Temático PlanMob Pelotas, 2018. 
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3. Complementar o Sistema Viário que se conecta com o Contorno Urbano de 
Pelotas 

No contorno urbano estão previstos nove acessos à área urbana por meio de nove vias, 

descriminadas no Tabela 10. A complementação proposta refere-se a trechos viários que ligam 

a rodovia ao centro da cidade. 

Tabela 10- Acessos rodoviários a área urbana  

Via Condição da Interseção Trecho Ação 

Rua 18 da Vila Princesa Concluído Concluído  

Avenida Fernando Osório Concluído Concluído  

Avenida Leopoldo Brod Concluído A concluir Duplicar e completar pavimentação 

Avenida 25 de Julho Concluído Concluído Duplicar via 

Avenida João Goulart- BR 392 Concluído Concluído  

Avenida Helbert Hadler Em obras A concluir Duplicar e completar pavimentação 

Avenida Cidade Lisboa Concluído Concluído Duplicar via 

Avenida Duque de Caxias Em obras Concluído  

Avenida Viscondessa da Graça Em obras Concluído  

Fonte: PlanMob 2019. 

4. Concluir os cruzamentos do Contorno de Pelotas com o Sistema Arterial 

Os cruzamentos em desníveis nos acessos urbanos, fazem parte das obras de duplicação das 

BRs 116 e 392, com competência do Governo Federal, e estão identificados na Tabela 10 e na 

Figura 19. O número de acessos, características geométricas e localização das interseções, 

após conclusão, estão avaliados como suficientes para demanda do Município.– Obras de 

duplicação da BR 116/392 no contorno de Pelotas 

5. Complementar o sistema viário arterial 

O sistema viário arterial é composto por vias arteriais estruturantes e principais e as vias do 

contorno central. A Tabela 11, Figura 20, Figura 21  apresentam a proposta de complementação 

desta rede para os três cenários contemplados no plano. A proposta para o Contorno Central 

encontra-se na ação 7. 

  



II Propostas 

31 

 

Figura 20- Proposta de complementação do Sistema Viário Arterial 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 21- Proposta de complementação do Sistema Viário Arterial- Horizontes 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Tabela 11- Proposta de complementação do sistema viário arterial 

Via Trecho Condição Ação 2024 2028 
Pós 
2028 

Av. Francisco Caruccio João Goulart / Marcílio Dias 1 pista asfalto Duplicar X   

Rua Antônio dos Anjos 
JK / Marcílio Dias 1 pista asfalto Qualificar X   

Marcílio Dias / João Goulart Inexistente Implantar X   

Rua Dr. Amarante 

Gonçalves Chaves / Visc. Sinimbu 1 pista asfalto Qualificar X   

Visc. Sinimbu / +350m Sem pavimento Pavimentar X   

Vila Castilhos / João Goulart Inexistente Implantar X   

Rua Bernardo Pires 

Bento Gonçalves / Amarante 1 pista asfalto -   X 

Amarante / Condomínio Sem pavimento Pavimentar   X 

Condomínio 1 pista unistein Abrir   X 

Condomínio / Colina do Sol(Z. 
Morroni) 

Inexistente Implantar   X 

Colina do Sol(Z. Morroni) / N. Soares Inexistente Implantar   X 

Norberto Soares / Francisco Caruccio Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Eusébio de Queirós 

Bento Gonçalves / Amarante –50m Inexistente Implantar   X 

Amarante –50m / Vila Castilhos Sem pavimento Pavimentar   X 

Vila Castilhos / Francisco Caruccio Inexistente Implantar   X 

Av. J K Oliveira 

Butuí / Tiradentes (pista N-S) Inexistente Implantar   X 

Tiradentes / D. Pedro II (pista N-S) Inexistente Implantar  X  

D. Pedro II / Três de Maio (pista N-S) Sem pavimento Pavimentar  X  

Três de Maio / G. Carneiro (pista N-S) Inexistente Implantar  X  

G. Carneiro / Três de Maio (pista S-N) Sem pavimento Pavimentar  X  

-80m Tiradentes (pista S-N) Inexistente Implantar  X  

Av. Cidade de Lisboa 

Duque de Caxias / Br116 1 pista blocos Duplicar   X 

Br116 – Herbert Hadler Sem pavimento Pavimentar  X  

Br116 – Herbert Hadler  Duplicar   X 

Herbert Hadler/ Vila Governaço Sem pavimento Pavimentar   X 

Herbert Hadler/ Vila Governaço  Duplicar   X 

Av. Pinheiro Machado Duque de Caxias / Herbert Hadler 1 pista asfalto/blocos Duplicar   X 

Av. Herbert Hadler 

Br116 / João Goulart Sem pavimento Pavimentar   X 

Br116 / João Goulart  Duplicar   X 

Cidade de Lisboa / Br116 Sem pavimento Pavimentar   X 

Cidade de Lisboa / Br116  Duplicar   X 

Av. Theodoro Muller Pinheiro Machado / João Goulart 1 pista asfalto Duplicar  X  

Av. Guabiroba Hitta Porres / Theodoro Muller Sem pavimento Pavimentar X   

Rua Dr. Amarante João Goulart / Guilhobel Inexistente Implantar X   

Rua Antônio dos Anjos João Goulart / Guilhobel Inexistente Implantar X   

Rua Ulisses Batinga (Pedro I)  
Tenente Lira/Vila Militar Sem pavimento Pavimentar  X  

Vila Militar/Neri Dias Inexistente Implantar  X  

Av. Imperador Pedro I Neri Dias/Duque Sem pavimento Pavimentar  X  

Av. Alf. Theodoro Born 

Br116 / Zeferino Costa Sem pavimento Pavimentar   X 

Zeferino Costa / Ildefonso Sem pavimento Pavimentar   X 

Zeferino Costa / Ildefonso  Duplicar   X 

Estrada do Monte Bonito (R. 
Projetada 2) 

Br116 / Av. 1 Lot. Danúbio Inexistente Implantar   X 

Av. 1 Lot. Danúbio mânia Fernando Osório / Zeferino Costa 50% existente Implantar (privado)  X  

Av. Leopoldo Brod Br116 / -600m Fernando Osório Sem pavimento Pavimentar  X  

Av. 25 de Julho Br116 / Fernando Osório 1 pista asfalto/ Duplicar   X 

Av. Francisco Caruccio João Goulart / Marcílio Dias 1 pista asfalto 
Duplicar (trecho 
privado) 

X   

Av. João Jacob Bainy Francisco Caruccio / Quartier 1 pista asfalto Duplicar (privado) X   

Av. Zeferino Costa 
Exército/Av. Alf. Theodoro Born Sem pavimento Pavimentar   X 

Aeroporto /Av. Alf. Theodoro Born  Duplicar   X 

Av. Ildefonso Simões Lopes 
Av. 1 Dunas / Leopoldo Brod 1 pista asfalto Duplicar X   

Leopoldo Brod /Av. Alf. Theod. Born 1 pista asfalto Duplicar   X 

Av. Guadalajara Ildefonso / Alfredo Satte Alam 1 pista asfalto Duplicar   X 

Ligação Tablada/Zeferino (R. 
Projetada 1) 

Área do Jóckey Club Inexistente Implantar   X 

Av. Leopoldo Brod 

Ildefonso/Av. João Gomes Nogueira Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Projetada 1/Arroio Pelotas Inexistente Implantar   X 

Ildefonso/Av. J. Gomes Nogueira  Sem pavimento Duplicar   X 

R. Projetada 1/Arroio Pelotas Inexistente Duplicar   X 

Av. João Gomes Nogueira 

Av. Leopoldo Brod/Luis A. Pereira Sem pavimento Pavimentar   X 

Av. Leopoldo Brod/Luis A. Pereira Sem pavimento Duplicar   X 

Luís A. Pereira / Domingos de 
Almeida 

1 pista asfalto Duplicar  X  

Estrada da Costa 

B. Corrientes / Charqueada boa Vista Sem pavimento Pavimentar   X 

Charqueada boa Vista / Arroio 
Pelotas 

Inexistente Implantar   X 

B. Corrientes / Charqueada boa Vista Sem pavimento Duplicar   X 

Charqueada boa Vista / Arroio 
Pelotas 

Inexistente Duplicar   X 

Av. Barão de Corrientes Domingos de Almeida / Est. da Costa 1 pista paralelepípedo Duplicar   X 



II Propostas 

34 

 

Via Trecho Condição Ação 2024 2028 
Pós 
2028 

Av. Domingos de Almeida Com. R. Mazza/Cap. Nelson Pereira Sem pavimento Pavimentar   X 

Av. “Alta Tensão” 

Ildefonso / Arco-Íris Inexistente Implantar   X 

Arco-Íris 1 pista asfalto 
Ligar c/ Arco 
Baleno 

X   

Arco-Íris / Liberdade Inexistente Implantar   X 

Liberdade 1 pista asfalto    X 

Liberdade / Obelisco Inexistente Implantar   X 

Obelisco 1 pista uni-stein    X 

Ildefonso / Arco-Íris Inexistente Duplicar   X 

Arco-Íris 1 pista asfalto Duplicar   X 

Arco-Íris / Liberdade Inexistente Duplicar   X 

Liberdade 1 pista asfalto Duplicar   X 

Liberdade / Obelisco Inexistente Duplicar   X 

Obelisco 1 pista uni-stein Duplicar   X 

Av. Antônio Peres 

“Alta Tensão”/ Obelisco 1 pista uni-stein Pavimentar 2ª pista  X  

Obelisco / Ferreira Viana Sem pavimento Pavimentar  X  

Obelisco / Ferreira Viana Sem pavimento Duplicar   X 

Av. Ary Alcântara Moradas / “Alta Tensão” Inexistente Duplicar (privado) X   

Rua Magda Costa 

Sotero dos Reis / Iseu Barbosa 
+100m 

Sem pavimento Pavimentar X   

Iseu Barbosa +100m / “Alta Tensão” Inexistente Implantar X   

Rua Herbert de Souza 
J. G Nogueira / Iseu Barbosa +100m Sem pavimento Pavimentar X   

Iseu Barbosa +100m / “Alta Tensão” Inexistente Implantar X   

Rua José Laroque 
Domingos de Almeida/F. Viana Sem pavimento Pavimentar  X  

Domingos de Almeida/F. Viana Sem pavimento Duplicar   X 

Av. Cidade de Rio Grande 

JK /M. Meneghetti 2 sem pavimento Pavimentar  X  

M. Meneghetti / Darcy Vargas 1 sem pavimento Pavimentar  X  

Darcy Vargas / S. Fco de Paula 1 pavimentada Duplicar   X 

S. Fco de Paula / Bento Gonçalves Sem pavimento Pavimentar   X 

M. Meneghetti / Darcy Vargas 1 sem pavimento Duplicar   X 

S. Fco de Paula / Bento Gonçalves Sem pavimento Duplicar   X 

Av. São Francisco de Paula 
Elgar Hadler /Bento Gonçalves 1 pista asfalto Duplicar (privado) X   

Bento / Cidade de Rio Grande Sem pavimento Pavimentar  X  

Av. Arthur de Souza Costa 
JK/M.Meneghetti 2 pistas pedra Pavimentar X   

M.Meneghetti/Bento 1 pista asfalto Duplicar X   

Av. Bento Gonçalves Rua 29 de Julho/S Fco de Paula 1 pista uni-stein Duplicar X   

Rua Elgar Hadler 
Parque UNA 1 pista asfalto Duplicar(privado) X   

Parque UNA/Bento Inexistente Duplicar(privado) X   

Estrada do Engenho 
Bento / Ferreira Viana Sem pavimento Pavimentar   X 

Bento / Ferreira Viana Sem pavimento Duplicar   X 

Av. Adolfo Fetter 
J. Maria da Fontoura / Amazonas 1 pista asfalto Duplicar  X  

Amazonas / Ceará Sem pavimento Pavimentar   X 

Av. Alfredo Assumpção (R. 
Projetada 2) 

Adolfo Fetter/ Arroio Pelotas Inexistente Implantar   X 

Fonte: PlanMob, 2019. 

6. Resolver os cruzamentos e retornos do sistema arterial 

Esta ação dedica-se ao planejamento, a propor soluções preventivas, dos cruzamentos e 

retornos do sistema arterial e está dividida em duas atividades:  

a) Elaborar prioridades de intervenção para elaboração de projetos conforme os cenários 

propostos; 

b) Elaborar propostas, no nível de anteprojeto. 

7. Complementar o Contorno Central 

Estudar vias para compor o contorno da área central. Proposta inicial está apresentada na Figura 

22, e consiste de retirar estacionamentos de trechos com pequeno gabarito, adequar geometria 

viária, listadas na ação 8 e identificadas na Figura 23, complementar e adequar a pavimentação 

(o pavimento sugerido para todo contorno é concreto asfáltico), sinalizar contorno (horizontal, 

vertical e semafórica), implantar iluminação diferenciada (indicada na ação 16), implantar pontos 
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de segurança viária ao ciclista, pedestre e PCDs. O contorno urbano proposto possui 

comprimento total de vias igual a 22,05 quilômetros e comprimento de vias a complementar em 

pavimentação asfáltica de 3,82 quilômetros. 

8. Resolver as interseções do Contorno Central com o Sistema Arterial. 

Para implementação do Contorno Central, além das medidas previstas na ação 7, está proposto 

melhoria ou implantação de nova solução geométrica para as interseções com o sistema arterial, 

identificadas na Figura 24. A seguir interseções propostas. 

1. R. Saturnino de Brito, R. Manduca Rodrigues, R. Santos Dumont, R. Tamandaré e R. 

Uruguai; 

2. R. Manduca Rodrigues, R. Rua D. Pedro II, R. Marcílio Dias e Largo de Portugal: estudar 

alternativas para melhorar conversões a esquerda; 

3. R.  Marcilio Dias, Praça Vinte de Setembro. R. Baltazar Brum, R. Lobo da Costa e R. Marcilio 

Dias; 

4. Av. Bento Gonçalves e R. Marcílio Dias: Estudar alternativas para melhorar conversões a 

esquerda por meio de uso de vias laterais; 

5. R. Marcílio Dias e R. Antônio dos Anjos; 

6. Av. Dom Joaquim e Av. Fernando Osório; 

7. Av. Dom Joaquim e Av. República do Líbano; 

8. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e Av. Dom Joaquim: executar rótula; 

9. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e Av. Ferreira Vianna. 
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Figura 22- Trajeto proposto para o Contorno Central 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 23- Pavimentação existente no trajeto proposto para o Contorno Central 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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Figura 24- Interseções propostas para intervenção com o Contorno Central 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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9. Resolver as interseções do Contorno Central com as vias preferenciais do 
sistema viário central. 

Para implementação do Contorno Central, além das medidas previstas na ações 7 e 8, está 

proposto melhoria ou implantação de nova solução geométrica para as interseções com as vias 

coletoras preferenciais, identificadas na Figura 24. A seguir interseções propostas: 

1. R. Manduca Rodrigues e R. Gomes Carneiro; 

2. Av. Dom Joaquim e R. Armando Sicca; 

3. Av. Dom Joaquim e Av. Guilherme Wetzel; 

4. Av. Dom Joaquim e R. General Osório; 

5. Av. Dom Joaquim e R. Anchieta; 

6. Av. Dom Joaquim e R. Gonçalves Chaves; 

7. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e R. Pinto Martins; 

8. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e R. Rafael Pinto Bandeira; 

9. Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e R. Tiradentes. 

 

10. Complementar o Sistema Viário Coletor. 

Nesta ação está prevista duas atividades para completar o sistema coletor: 

a) Melhorar ou pavimentar vias consagradas e 

b) Complementar com abertura de vias. 

Tabela 12 – Proposta e complementação de vias coletoras 

Via Trecho Condição Ação 2024 2028 
Pós 
2028 

Rua Gomes Carneiro Deodoro / Manduca Rodrigues Sem pavimento Pavimentar X   

Rua Santa Tecla 
Benjamim / Uruguai Pedra irreg. / tapapó Pavimentar X   

Uruguai / 3 de Maio Sem pavimento Pavimentar X   

Rua Gen. Argolo 150m até a JK Sem pavimento Pavimentar X   

Rua Álvaro Chaves 200m até a Argolo Inexistente Implantar X   

Rua Domingos Guedes Cabral CohabDuque / Imp. Pedro I Pedra irregular Pavimentar  X  

Rua Antônio Leivas Leite 
Duque / Sen. R. Correa + 50m Pedra irregular Pavimentar   X 

Sen. R. Correa + 50m / Imp. Pedro I Inexistente Implantar   X 

R. Bernardo de Souza Guilhobel / Guabiroba Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Alberto Bento 
Carmen Miranda / P. Z. da Cruz Pedra irregular Pavimentar   X 

Carmen Miranda/Fco. N de Souza Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Ramon Hallal Fco. N de Souza/ P. Z. da Cruz Pedra Pavimentar   X 

Av. 4 (V. Princesa) Br116 / Alfredo Born Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua 18 Vila Princesa Br116 / Rua 4 Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Abrilino Cardoso Arthur Raubach / fim do S. Floresta Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Arthur Raubach Abrilino Cardoso / fim do S. Floresta Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Ormindo da Silva Sítio Floresta Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua 21 (Pestano) L. Brod / R. 27 Pestano Sem pavimento Pavimentar  X  

Rua 7 (BGV) R. 27 Pestano / R. 20 BGV Sem pavimento Pavimentar  X  

R. 14 (BGV) L. Brod / R. 20 BGV Sem pavimento Pavimentar  X  

Av. 4 (BGV) R 7 BGV / R. 14 BGV Sem pavimento Pavimentar  X  

Rua 20 (BGV) R 7 BGV / R. 14 BGV Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua 10 (Pestano) R. 19 / L. Brod Sem pavimento Pavimentar  X  

Av. 1 (Pestano) Zeferino / R. 14 Pestano Sem pavimento Pavimentar  X  

Rua 6 (Pestano) R. 14 Pestano / R. 10 Pestano Sem pavimento Pavimentar  X  



II Propostas 

40 

 

Via Trecho Condição Ação 2024 2028 
Pós 
2028 

Rua 14 (Pestano) Av. 1 Pestano / L. Brod Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Projetada 5 Fernando Osório/ Zeferino C. Inexistente Implantar   X 

Rua Rudi Bonow Fernando Osório/ Projetada Oeste Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Projetada 3” F. Osório + 200 m / Projetada Oeste Inexistente Implantar   X 

Rua Félix Caputo Fernando Osório/ Benjamim Dias Sem pavimento Pavimentar   X 

Av. Ernani Osmar Blaas  Cohab Lindoia / Projetada Oeste Inexistente Implantar  X  

Rua Dr. Romano Padre J. Maurício / A. Soares Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Fernandes Braga 
A. Castro / A. Soares Sem pavimento Pavimentar   X 

R. São Paulo/R. São Geraldo Pedra Pavimentar   X 

Rua Projetada 4 25 de Julho / L. Brod Inexistente Implantar   X 

Rua Joana Levien 25 de Julho / Barragem Sem pavimento Pavimentar   X 

Barragem Joana Levien / João Goulart Inexistente Implantar   X 

Rua Olegário Mariano Moradas / Joana Levien Inexistente Implantar   X 

Rua Santiago Dantas Moradas / Joana Levien Inexistente Implantar   X 

Rua 1 Lot. Bairro Quartier L. V. F. Canguçu / R. Dr. Ger. Treptow Sem pavimento Pavimentar X   

Rua Dr. Geraldo Treptow Rua 1 Lot. Bairro Quartier / F. Caruccio Inexistente Implantar X   

Av. Thomás Flores Cel. A Carvalho / Manoel Lima Pedra irregular Pavimentar   X 

R. Manoel Lima Visc. De Pelotas / Thomás Flores Sem pavimento Pavimentar   X 

Rua Leopoldo S. Soares Alfredo Satte Alam / Thomás Flores Pedra irregular Pavimentar   X 

Rua Cel A. Carvalho Visc. De Pelotas / C. dos Santos Pedra irregular Pavimentar   X 

R. Um -100m Liberdade / R. Laud. Gomes Ribeiro Inexistente Implantar  X  

R. Alcides Veleda Ilma Chagas + 100m / R. Um Inexistente Implantar   X 

R. Cinco (Res. Acácia) Ary Alcãntara / Manoel Peres Sem pavimento Pavimentar  X  

R.1 Lot. Darcy Ribeiro Manoel Peres / F. Silva Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Luís Alves Pereira Sotero dos Reis / “Alta Tensão” Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Pereira de Vasconcelos F. Silva / L. Alves Pereira Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Dr. Nery S. Sias U. Guimarães / A. Peres Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Rev. João Alves Mário Peiruque / R. G. Guimarães  Sem pavimento Pavimentar   X 

R. 9 (Dunas) R. G. Guimarães/ Antônio Peres Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Jorn. Guerreiro Vitória M. Peiruque / R. Ant. Peres Sem pavimento Pavimentar  X  

R. Jorn. Nei Paiva S. Fco de Paula / João Haical Sem pavimento Pavimentar   X 

R. João Haical Nei Paiva / R. 21 Sem pavimento Pavimentar   X 

R. 21 (Bom Jesus) João Haical / M. Peiruque Sem pavimento Pavimentar   X 

R. 26 (Bom Jesus) S. Fco de Paula / R. 38 Sem pavimento Pavimentar   X 

R. 38 / R 33 (Bom Jesus) R.26 / R.38 Sem pavimento Pavimentar   X 

R.36 (Bom Jesus) R. 33 / M. Peiruque Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Visconde de Ouro Preto D. Almeida / Ferreira Viana Pedra Irregular Pavimentar  X  

Av. República D. Almeida / Ferreira Viana Pedra Irregular Pavimentar   X 

R. Álvaro Barcellos D. Almeida / R Pinto Bandeira Pedra Irregular Pavimentar   X 

R. Anchieta Bandeirantes / S. Fco de Paula Sem pavimento Pavimentar  X  

R. Gonçalves Chaves S. Fco de Paula / JK Pedra Irregular Pavimentar   X 

R. Gago Coutinho JK / Armando Fagundes Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Barata Ribeiro D. Almeida / R Pinto Bandeira Pedra Irregular Pavimentar   X 

Av. Pernambuco Av. Alagoas / Pç. Aratiba Sem pavimento Pavimentar   X 

Av. Ceará A. Fetter / Pç. Aratiba Sem pavimento Pavimentar   X 

Av. Espírito Santo 
Pinheiro Machado / J. A. Assumpção Sem pavimento Pavimentar   X 

Rio Grande do Sul / Rio Grande Sem pavimento Pavimentar  X  

R. Rio Grande Espírito Santo / Canoas Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Canoas 
Rio Grande / Jaguarão Sem pavimento Pavimentar   X 

Jaguarão / Alfredo Assumpção Inexistente Implantar   X 

R. Santo Ângelo 
Rio Grande do Sul / Jaguarão Sem pavimento Pavimentar   X 

Jaguarão / Alfredo Assumpção Inexistente Implantar   X 

R. Alfredo Assumpção A. A. Assumpção / A. Fetter Sem pavimento Pavimentar   X 

R. Cidade de Aveiro A. Fetter / Cidade de Bragança Sem pavimento Pavimentar X   

R. Cidade de Bragança Cid. De Aveiro / Cidade de Viseu Sem pavimento Pavimentar X   

R. 29 de Julho Barão de Cotegipe / Parque Una Inexistente Implantar  X  

R. Lázaro Zamenhof A. de Souza Costa / Cid. R. Grande Pav. ruim Pavimentar  X  

R. Darcy Vargas A. de Souza Costa / JK Sem pavimento Pavimentar   X 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 25- Mapa de vias coletoras com e sem pavimento e propostas 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 26- Mapa de vias coletoras- Proposta de intervenção 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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11. Elaborar estudo dos cruzamentos das vias arteriais com as vias coletoras 

Elaborar estudo das interseções do sistema coletor com as vias arteriais visando nestes pontos: 

a) permitir entrada e saída as vias coletoras e 

b) criar possibilidades de travessias transversais e de retorno nas vias arteriais. 

12. Implantar rede de Faixas Exclusivas do Transporte Coletivo. 

Esta ação está apresentada nas ações para o modal Transporte Coletivo. 

13. Implantar Rede Cicloviária 

Esta ação está apresentada nas ações para o modal Transporte por Bicicleta. 

14. Buscar a completude da rede de passeios públicos urbanos 

Esta ação está apresentada nas ações para o modal Transporte a Pé. 

15. Propor e implementar medidas de segurança viária– educação, esforço legal 
e engenharia de tráfego 

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, conforme expõe o Relatório do PlanMob, 

realiza atividades de fiscalização do trânsito sistematicamente, entre as quais se destacam o 

controle de alcoolemia (“balada segura”) e o controle de velocidade com radares móveis. Agentes 

de trânsito com dedicação exclusiva atuam em atividades de educação para o trânsito, com 

escola de trânsito itinerante, palestras e campanhas. Além disso a STT, atua com regularidade 

na implantação, manutenção e correção da sinalização em conjunto com ajustes e melhorias na 

geometria viária. 

Essa proposta de ação prevê a elaboração de Estudo para equipar a STT de pessoal e 

equipamentos necessários para sistematizar e intensificar as ações de esforço legal (fiscalização 

e controle), educação e engenharia de tráfego desenvolvidas pela secretaria. 

Esse Estudo deve prever Departamento Técnico lotado na STT, capacitado a proporcionar o 

adequado suporte aos departamentos de sinalização e de transportes em medidas cotidianas 

e/ou emergenciais. O Departamento Técnico, consta em proposta elencada no item 1.4 - 

“Transporte Coletivo por Ônibus”. 

O Estudo deve prever, também, os recursos materiais, humanos e financeiros necessários para 

a sistematização das ações de educação para o trânsito e para as ações de fiscalização já 

citadas. 

16. Estabelecer critérios para política de Pavimentação 

Com o fim de estabelecer orientação na especificação do tipo de pavimento em função da 

classificação da via, foi considerado os critérios adequação do pavimento ao tipo de tráfego, 

capacidade de manutenção do Município e legibilidade viária, indica-se os pavimentos conforme 

Tabela 13. 
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Tabela 13- Tipo de pavimento por classificação de via 

Classificação da via Pavimentação indicada 

Arterial  Concreto, Concreto asfáltico 

Coletora Preferencial Concreto asfáltico 

Coletora Concreto asfáltico, Bloco de concreto, Pedra regular 

Coletora do centro 
As vias coletoras, não preferenciais do centro, no interior do contorno central 
devem manter a pavimentação em pedra. 

Locais Pedra regular, Bloco de concreto 

Vias Arteriais Principais, Coletoras e Locais das Praias – Laranjal, 
Balneário dos Prazeres e Z3 

Bloco de concreto e Pedra  

Fonte: PlanMob 2019. 

As vias do entorno da Praça Coronel Pedro Osório e Largo 7 de Julho, exceto trecho entre as 

ruas Andrade de Neves e Quinze de Novembro, tem o pavimento preservado em pedra regular, 

independentemente de sua classificação viária. O trecho de via que compõe o lado norte da 

Praça Coronel Pedro Osório é indicado a restituição do pavimento em pedra regular com a 

retirada do pavimento em asfalto. 

17. Estabelecer critérios para política de Iluminação 

A proposta de iluminação pública está definida a partir dos critérios: estabelecer diferentes níveis 

de iluminamento conforme o uso da via e a iluminação como auxiliar na legibilidade da hierarquia 

viária. Ainda está indicado para destacar, com maior nível de iluminamento, cruzamentos com 

maiores índices de acidentalidade. A Figura 27, apresenta o sistema viário proposto com cinco 

níveis de iluminamento para a área urbano do município e as figuras a seguir demostram o 

sistema de iluminamento proposto por Região Administrativa: a Figura 28 apresenta o sistema 

de iluminamento proposto para a Região Central, a Figura 29 para a Região do Fragata, a Figura 

30 mostra o nível de iluminamento proposto para a Região das Três Vendas e a Figura 31 para 

as Regiões Administrativas do Areal, Laranjal e São Gonçalo. 
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Figura 27- Níveis de iluminamento indicado para o sistema viário da Área Urbana. 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 28- Níveis de iluminamento indicado para a Área Central 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 29- Níveis de iluminamento indicado para o Fragata 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 30- Níveis de iluminamento indicado para as Três Vendas 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 31- Níveis de iluminamento indicado para o Areal, o Laranjal e o São Gonçalo 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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18. Realizar diagnóstico e tratar pontos críticos de acidentes de trânsito 

Essa ação trata-se de processo contínuo e consiste de manter atualizada estatística de acidentes 

por endereço, devendo classificar e ponderar por gravidade os acidentes, para de posse dessas 

informações estudar e propor medidas de intervenção específicas para os pontos com grau de 

maior acidentalidade. Para efetivar esta ação o município deve manter setor de estatística 

trânsito e de Engenharia de Tráfego estruturados com capacidade de responder a demanda. 

Estas ações são de caráter físico como melhorias e adequações na geometria viária, 

pavimentação e sinalização. 

19. Identificar interseções e trechos de vias com congestionamento e propor 
soluções 

Nesta ação estão identificadas (Figura 32) as interseções com maiores problemas de 

congestionamento por ordem de importância, classificadas em três grupos. Como as medidas 

para mitigação podem depender de reestruturação e/ou complementação do sistema viário geral, 

redesenho da geometria, sinalização ou ajuste de tempo da sinalização semafórica. Assim, é 

indicado estudo individualizado a cada interseção para elaboração de conjunto de medidas. 

Grupo 1 

a) Avenida Bento Gonçalves entre as Ruas Marcilio Dias e Avenida Almirante Barroso; 

b) Avenida Fernando Osório com Avenida Salgado Filho; 

c) Avenida República do Líbano com Avenida Salgado Filho; 

d) Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com Avenida Ferreira Vianna; 

Grupo 2 

e) Rua Vinte e Cinco de Julho com Rua Jacob Bainy; 

f) Avenida Francisco Caruccio com Avenida João Goulart 

g) Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com Avenida Domingos de Almeida; 

h) Avenida Dom Joaquim com Rua Anchieta. 

Grupo 3 

i) Avenida Fernando Osório com Rua Santa Clara; 

j) Avenida Fernando Osório com Avenida Dom Joaquim; 

k) Avenida Fernando Osório com Avenida Francisco Caruccio; 

l) Avenida Dom Joaquim com Avenida República do Líbano; 

m) Avenida Ferreira Vianna com Barros Cassal; 

n) Rua Theodoro Muller com Rua Carlos Gotuzzo Giacoboni. 
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 Figura 32- Interseções e trechos de vias com congestionamento 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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20. Criar binário Leste-Oeste nas ruas Dr Amarante e Antônio dos Anjos 

Esta ação visa complementar a ligação Leste-Oeste na área central da cidade, atualmente 

realizada pela Avenida Bento Gonçalves com limitações. A seguir estão indicadas as principais 

medidas para a implementação. 

a) prolongar as vias Dr Amarante e Antônio dos Anjos até Rua Almirante Guilhobel; 

b) duplicar a Avenida João Goulart entre Avenida Bento Gonçalves e o prolongamento da Rua 

Antônio dos Anjos (BR 392); 

c) implantar rótulas nas interseções com Avenida João Goulart e Rua Almirante Guilhobel (BR 

392). 

Figura 33- Proposta para binário Leste-Oeste central 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 1,3,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19 SEPLAG-1,3,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19 

SGCMU 1,3,5,6,7,8,9,10,11;15,16,17,18,19 SQA- 1,3,5,6,7,8,9,10,11;15,16,17,18,19 

DNIT-2,4  
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1.2 Transporte a Pé e de PCD 

A. Objetivo 

Criar condições mínimas de circulação do pedestre e PCD em toda a cidade. 

B. Diretrizes: 

Adaptar para PCDs e qualificar calçadas nas áreas de maior movimento de pedestres no centro 

da cidade. 

Adaptar para PCDs e qualificar calçadas nas áreas de maior movimento de pedestres nas 

regiões administrativas da cidade. 

Planejar, ampliação concêntrica de expansão da qualificação e adaptação a PCDs da área 

central até integrar com áreas dos bairros. 

Dotar de calçadas, sendo estas adaptadas a PCDs, áreas urbanas desprovidas. 

Criar áreas caminháveis na interface do canal São Gonçalo e Lagoa dos Patos com a Cidade. 

Qualificar centralidades de bairros como área de pedestres. 

Qualificar áreas de pedestre com foco na segurança pessoal. 

Qualificar área de circulação do pedestre com foco na segurança no trânsito. 

Dotar de calçadas, sendo estas adaptadas a PCDs, todas as obras novas públicas ou privadas. 

C. Embasamento 

A necessidade de deslocamento a pé de um ponto a outro da cidade, seja para lazer, trabalho 

ou outra atividade, necessita de infraestrutura adequada para tal finalidade. Uma das 

possibilidades é a adequação de calçadas que permitam que as pessoas com ou sem algum tipo 

de limitação de locomoção possam cumprir os percursos necessários. Para isso, uma análise 

das condições da pavimentação dos passeios públicos e uma padronização da execução desses 

espaços é necessária. 

Nas consultas diretas a comunidade, na fase de diagnóstico da mobilidade, o problema com a 

caminhabilidade foi destacado como o principal limitador da mobilidade e acessibilidade da 

população. De forma sucinta, os principais problemas relatados foram a falta de pavimentação, 

falta de manutenção nas calçadas, alagamento das vias, falta de iluminação/segurança, 

travessias inseguras, impossibilidade da circulação de PCDs. Já na consulta a comunidade por 

meio virtual os problemas identificados foram semelhantes, mas os problemas relacionados 

circulação geral foram considerados mais importantes. 
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No seminário dedicado a este tema, além de ressaltar que os deslocamentos seguros e 

confortáveis a pé são fundamentos para acessibilidade universal, também foi reafirmado a 

necessidade do vínculo das atividades urbanas com o passeio e a via como orientação da política 

de desenvolvimento urbano. 

No levantamento da infraestrutura do pedestre, a partir da Figura 34 é possível identificar que a 

localização de passeios sem calçamento está concentrada em regiões afastadas do perímetro 

central da cidade. Seus quantitativos lineares de passeios públicos com e sem pavimentação 

podem ser obtidos na Tabela 14 e por Região Administrativa na Tabela 15. 

Embora muitas calçadas possuam revestimento, nem sempre ele é o mais adequado e, muitas 

vezes, está degradado e necessitando de manutenção. Além disso, alguns passeios possuem 

largura insuficiente para a circulação dos pedestres e apresentam obstáculos como postes, 

lixeiras, árvores de porte inadequado, placas de sinalização, mercadorias de comércios, entulhos 

de obras, desníveis acentuados e rampas de acesso para veículos. Também pode ser destacado 

o baixo percentual de passeios adaptados a PCDs e a falta de continuidade entre estes. 

Para elaboração das propostas para o transporte a pé está adotado como critério identificar as 

vias com maior circulação - a partir de fatores como: vias destinadas à circulação de transporte 

coletivo, vias coletoras, acesso a polos geradores de tráfego -, as regiões com maior densidade 

demográfica e as regiões com menor renda média por domicílio. Além disso, uma análise da 

cidade, por meio das macrorregiões, auxilia na determinação das zonas de intervenção. Na 

Figura 35 é possível identificar os bairros das macrorregiões que apresentam maior densidade 

demográfica e na Figura 36 e Tabela 16 pode-se identificar quais as macrorregiões que 

apresentam menor renda média por domicílio. 

Tabela 14 – Áreas urbanas com e sem calçada 

 Calçada Km % 

1 Com Pavimentação 532,57 31,17 

2 Sem Pavimentação 1.176,00 68,83 

Total 
 

1.708,57 100 

Fonte: PlanMob, 2018. 

Tabela 15 – Áreas urbanas com e sem calçada por Região Administrativa 

Região Administrativa Percentual Km 

Centro 6,09% 71,60 

Fragata 14,41% 169,50 

Três Vendas 34,71% 408,20 

Areal 17,53% 206,10 

São Gonçalo 7,54% 88,70 

Barragem 3,49% 41,00 

Laranjal 16,23% 190,90 

Total 100,00% 1.176,00 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 34 – Vias com e sem calçadas 

Fonte: PlanMob, 2018. 
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Figura 35 – Regiões com maior densidade demográfica 

 

Fonte: PlanMob, 2018. 

Figura 36 – Regiões com menor renda média por domicílio 

Fonte: PlanMob, 2018. 
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Tabela 16 – Microrregiões com maior densidade e menor faixa de renda 

Microrregião Macrorregião 

Cohab Guabiroba Fragata 

Pestano Três Vendas 

Cohab Pestano Três Vendas 

Getúlio Vargas Três Vendas 

Cohab Lindóia Três Vendas 

Dunas Areal 

Navegantes São Gonçalo 

Balsa São Gonçalo 

Fonte: PlanMob, 2019. 

D. Ações Prioritárias 

1. Pavimentar calçadas das áreas periféricas, priorizando os trajetos do 

transporte coletivo e acessos a polos atratores 

Para elaborar plano de ação para pavimentar as calçadas das áreas periféricas, e com o fim de 

estabelecer prioridades, está adotado como critério de prioridade: vias com circulação de 

transporte coletivo, vias coletoras, acesso a polos geradores de tráfego, regiões com maior 

densidade demográfica e regiões com menor renda média por domicílio. 

Ao comparar os dados referentes à maior densidade demográfica e à baixa renda média, 

observa-se que os locais onde estas informações ocorrem simultaneamente são as 

macrorregiões Fragata, Areal, Três Vendas e São Gonçalo. Sendo assim, elas estão 

selecionadas como prioritárias nas primeiras ações de pavimentação dos passeios, 

considerando as vias pelas quais circula o transporte coletivo. 

As demais macrorregiões, Centro, Barragem e Laranjal, as ações ocorrem nos anos posteriores 

às primeiras ações. 

As porcentagens de vias de circulação do transporte coletivo e os valores lineares sem 

calçamento por macrorregião estão apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17- Quilometragem e percentual de vias sem calçada no trajeto do TC 

Região Administrativa Km Km TC Percentual TC 

Centro 71,60  11,44 6,09% 

Fragata 169,50  32,35 14,41% 

Três Vendas 408,20  100,09 34,71% 

Areal 206,10  36,58 17,53% 

São Gonçalo 88,70  14,05 7,54% 

Barragem 41,00  19,22 3,49% 

Laranjal 190,90  35,98 16,23% 

Total 1.176,00 249,71 100,00% 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Horizonte de 6 anos- Intervenções nas macrorregiões Fragata, Areal, Três Vendas e São 

Gonçalo. 

Região administrativa do Fragata 

Figura 37 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Fragata 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 18 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Fragata 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 169,50 100 

Proposta 32,35 19,08 

Fonte: PlanMob, 2019.  

Tabela 19 – Vias do transporte coletivo na macrorregião Fragata 

Via Via Via 

Av. Brasil R. Bernardo José de Souza R. Dr. Antônio Leivas Leite 

R. Saturnino de Britto R. Campos Sales Av. Pinheiro Machado 

Av. Visconde da Graça R. Carlos Gotuzzo Giacoboni R. Gal. João N. Silva Tavares 

Av. Imperador D. Pedro I R. Lindolfo Malaquias de Borba R. Manoel Gomes da Costa 

R José Lins do Rego R. Armando da Silva Ferreira R. Domingos Pastorello 

R. Cel. Manuel Lucas de Oliveira R. Frontino Vieira R. Dr. Miguel Souza Soares 

R. Ulysses Batinga Av. Theodoro Müller R. Dr. André Dreyfus 

Av. Duque de Caxias R. Maj. Francisco Nunes de Souza Av. Cidade de Lisboa 

Pça. 20 de Setembro R. Alm. Landim R. Prof. Felisberto Machado Júnior 

Av. Presidente Joao Goulart R. Caetano Gotuzzo Av. Ramon Jorge Hallal 

Av. Bento Gonçalves R. Rodrigues Alves R. Atahualpa Gonçalves Dias 
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Via Via Via 

Av. Guabiroba R. Vereador Paulo Vignolo da Silveira R. Carmen Miranda 

Av. Almirante Guilhobel R. Saturnino Arruda R. Alberto Bento 

R. Gonçalves Ledo R. Cruz Secco Av. Herbert Hadler 

Fonte: PlanMob, 2019 

Região Administrativa do Areal 

Figura 38 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Areal 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 20 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Areal 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 206,10 100 

Proposta 36,58 17,75 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Tabela 21 – Vias do transporte coletivo na macrorregião Areal 

Via Via Via 

Av. Ferreira Viana Av. Domingos José de Almeida Av. Pery Ribas 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira R. Rafael Pinto Bandeira R. Dr. Orlando Correa Azevedo 

Av. Adolfo Fetter R. Dr. Claudio Manoel da Costa Av. Prof. Agustin Agapito Franco 

R. Com. Rafael Mazza Av. Pinheiro Machado R. Dr. Orlando Correa Azevedo 

R. Joaquim Vieira da Cunha Av. São Francisco de Paula Av. Dr. Guilherme Minssen 

R. Gen. Vasco Alves R. Felipe dos Santos R. Felinto Rodrigues 

R. Casimiro de Abreu R. Gonçalves Chaves R. João C. Gomes 

Av. Domingos de Almeida R. Pe. Anchieta R. Ceslau M. Biezanko 

Av. João Gomes Nogueira R. Bandeirantes R. João Haical 

Av. Augusto de Saint Hilare Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes R. Jorn. Guerreiro Vitória 

Av. Br. de Corrientes R. Prof. Mario Peiruque R. João Cavalheiro da Cunha 

Av. Luiz Alves Pereira R. Dr. Arnaldo Mesquita de Menezes R. Cláudio J. P. Coelho 

R. Magda da Costa R. Dr. Henrique Camarim R. Nery Demar Sias 

R. Dr. Vicente Martins Real R. Dr. Juvenal Müller R. Élbio Abreu 

R. Dr. Francisco Ribeiro da Silva Av. Ulisses Silveira Guimarães R. Yolanda Pereira 

R. Teotonio Vilela R. Cidinei Alves Dias Av. Pref. Ary Alcântara 

R. Claro Vieira Veiga R. Alcides Velleda  

R. Gomercindo Carvalho R. Ilma Araujo Chagas  

Fonte: PlanMob, 2019 
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Região Administrativa da Três Vendas 

Figura 39 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Três Vendas 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 22 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Três Vendas 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 408,20 100 

Proposta 100,09 25,52 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Tabela 23 – Vias do transporte coletivo na macrorregião Três Vendas 

Via Via Via 

Av. Fernando Osório R. Rudi Bonow R. Sete Lot. Jardim do Prado 

Av. D. Joaquim Ferreira de Mello R. Prof. Egídio Zanotta R. Oito Lot. Jardim do Prado 

Av. Theodoro Müller R. Arthur Fiss R. Clio Fiori Druck 

R. João Jacob Bainy R. Arthur Rabach R. Leopoldo Brod 

Av. 25 de Julho R. Helmuth Hardt R. Um Ltm. Mun. Cr. do Pestano 

R. Sta. Clara R. Dr. Izaias Lockschim R. Olírio Santos dos Santos 

Av. São Jorge R. Eng. Sylvio Edemar Potenza R. Alice Valerão da Silva 

R. São Paulo R. Abrilino Ferreria Cardoso R. Dezoito Ltm. Mun. Cor. Do Pestano 

R. São Luiz R. Ormindo da Silva R. Ildo Dallmann 

R. Açores R. Benvinda Rossales R. Vinte Ncl. Res. Antonio Manoel Pestano 

R. Dois Ltm. Rota do Sol R. Dona Sinhá Costinha R. Vinte e Um Ncl. Res. Ant. Manoel Pestano 

R. Plácido de Castro R. Zola Amaro R. Vinte e 7 Ncl. Res. Ant. Manoel Pestano 

R. Br. De Tramandahy R. Povoas Junior R. Sete Ltm. Getúlio Vargas 

R. Dr. Francisco Ferreira Veloso R. Dr. Abadie Faria Rosa Av. Quatro Ltm. Getúlio Vargas 

R. Dr. Fernandes Braga R. Dr. Nunes Vieira R. Três Ltm. Getúlio Vargas 

R. Dr. Romano R. Prof. Paulo Marcant Gonçalves Av. Alfredo Theodoro Born 

R. Alm. Alexandrino de Alencar R. Luiz Penafiel Corredor Quatro Av. Ildefonso Simões Lopes 

R. Rev. Alfredo Simon Av. República do Líbano Corredor Dois da Estrada dos Maricás 

R. Nei Domingues Rodrigues Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes Av. Quatro Vila Princesa 

R. Sadi Escouto Leal Av. Guadalajara R. Quinze Vila Princesa 

R. Ernani Osmar Blaas R. Luciano Gallet R. Alfredo Etchalus Filho 

R. José Rizzolo R. Moacyr Mac Donough Dias R. Treze Vila Princesa 

Av. Dr. Félix Antônio Caputo R. Leopoldo de Souza Soares  

R. Eduardo da Silva Lopes Av. Zeferino Costa  

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Região Administrativa do São Gonçalo 

Figura 40 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião São Gonçalo 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 24 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião São Gonçalo 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 88,70 100 

Proposta 14,05 15,84 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 25 – Vias do transporte coletivo na macrorregião São Gonçalo 

Via Via Via 

Av. Cidade de Rio Grande R. Baldomero Trápaga Av. Ferreira Viana 

R. Pedro Machado Filho R. Graça Aranha R. Osvaldo Aranha 

R. Tiradentes R. Dr. Emílio Leão R. Barros Cassal 

R. João Thomas Munhoz R. Dr. Mário Meneghetti R. Br. De Cotegipe 

R. Pedro Osório de Brito R. Aldrovando Lino Iturriet R. Tristão de Alencar 

R. Paulo Guilayn R. Oito Ltm. Nsa. Sra. Dos Navegantes Av. Adolfo Fetter 

Est. do Engenho R. Lázaro Zamenhoff R. Profa. Izabel Maria Pereira Satte Alam 

R. Cel. Gomes Carneiro Av. Bento Gonçalves  

Av. Arthur de Souza Costa Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira  

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Horizonte de 10 anos: intervenção nas macrorregiões Laranjal, Barragem e Centro 

Região Administrativa do Laranjal 

Figura 41 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Laranjal 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 26 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Laranjal 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 190,90 100 

Proposta 35,98 18,85 

Fonte: PlanMob, 2019 
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Tabela 27 – Vias do transporte coletivo na macrorregião Laranjal 

Via Via Via 

Av. Alagoas R. Arroio Grande R. Encantado 

Av. Pernambuco Av. José Maria da Fontoura R. Gramado 

Av. Ceará R. Irmã Amabile R. Paulo de Souza Lobo 

R. Torres R. Cinco Ltm. Colina Verde R. Esteio 

Pça. Aratiba R. São Borja R. Veranópolis 

Av. Amazonas Av. Espírito Santo R. Viamão 

R. Campinas do Sul Av. Rio Grande do Sul R. Canoas 

Av. Adolfo Fetter Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção R. Sto. Ângelo 

R. Rosário do Sul Av. Joaquim Augusto de Assumpção  

R. Passo Fundo R. Lajeado  

Fonte: PlanMob, 2019. 

Região Administrativa da Barragem 

Figura 42 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Barragem 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 28 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Barragem 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 41,00 100 

Proposta 19,22 46,88 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Tabela 29 – Vias do transporte coletivo na macrorregião Barragem 

Via Via 

Av. Cidade de Lisboa Av. Herbert Hadler 

R. Lauro Ribeiro Av. Pres. João B. M. Goulart 

R. Giusepe Mattea Av. 25 de Julho 

R. Um Vila Governaço R. Prof. Egídio Zanotta 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Região Administrativa do Centro 

Figura 43 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Centro 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Tabela 30 – Proposta de pavimentação de passeios na macrorregião Centro 

Calçada Km % 

Sem Pavimentação 71,60 100 

Proposta 11,44 15,98 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 31 – Vias do transporte coletivo na macrorregião Centro 

Via Via 

R. Br. De Mauá R. Três de Maio 

R. Gal. Osório R. Marcílio Dias 

R. Br. De Santa Tecla Av. Bento Gonçalves 

R. Conde de Porto Alegre Av. Theodoro Müller 

R. Alm. Tamandaré Av. Pres. João B. M. Goulart 

R. Benjamin Constant Av. D. Joaquim Ferreira de Mello 

R. Francisco Xavier Ferreira Av. República do Líbano 

R. Cel. Gomes Carneiro Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Horizonte geral para 6 anos 

Figura 44 – Vias com e sem calçadas em 6 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 32 – Quadro Resumo em 6 anos 

Situação Inicial Após 6 anos 

Sem Pavimentação 1.176 Km 984,53 Km 

Com Pavimentação 532,57 Km 724,04 Km 

 Fonte: PlanMob, 2019. 
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Horizonte geral para 10 anos 

Figura 45 – Vias com e sem calçadas em 10 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 33 – Quadro Resumo em 10 anos 

Situação Após 6 anos Após 10 anos 

Sem Pavimentação 984,53 Km 765,41 Km 

Com Pavimentação 724,04 Km 943,16 Km 

 Fonte: PlanMob, 2019.
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Horizonte após 10 anos com intervenções nas macrorregiões 

Figura 46 – Vias com e sem calçadas pós dez anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 34 – Quadro Resumo além dos 10 anos 

Situação Após 10 anos 
Além dos 10 

anos 

Sem Pavimentação 765,41 Km 0 Km 

Com Pavimentação 943,16 Km 1.708,57 Km 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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2. Elaborar plano para qualificar calçadas da área central por meio de fiscalização 

e por investimento público nas interseções e travessias 

Está ação propõe que as calçadas da Região Central e a interligação com as principais vias da 

cidade recebam intervenções de qualificação de forma compartilhada e escalar, conforme 

cenários do PlanMob, entre o Município e os proprietários de imóveis. Ao Município cabe as 

ações de estímulo e fiscalização ao proprietário e a execução de obras nas interseções e 

travessias de vias e canteiros. Aos proprietários cabe a adequação do passeio de seu imóvel. 

Embora 31,17% das calçadas da cidade de Pelotas possuam pavimentação, muitas delas 

apresentam problemas quanto a sua construção e manutenção. Em muitos casos, os materiais 

e projetos não são adequados, as superfícies são irregulares e há problemas com a manutenção. 

Como a macrorregião Centro possui a maior concentração de passeios públicos pavimentados 

e rotas com grande concentração de circulação de pedestres (identificado na Figura 29 do 

Relatório do Inventário), para ela está proposta as primeiras ações de adequação. 

As intervenções estão propostas em períodos distintos, iniciando pelo Centro e expandindo-se 

para os eixos de ligações aos bairros, para horizontes de 2, 6, 10 anos e após 10 anos. Para 

nortear as intervenções, alguns polos atratores como os de educação, saúde, entretenimento e 

comércio estão utilizados para traçar as rotas pelas quais os pedestres se deslocam na área 

central. 

Horizonte para 2 anos 

Nos primeiros dois anos, a adequação das calçadas se dá de modo a interligar diversos prédios 

de universidades, escolas de ensino fundamental e médio e também equipamentos de saúde e 

entretenimento. Se desenvolve por ruas como Andrade Neves, XV de Novembro, Padre 

Anchieta, Félix da Cunha, Cassiano, Lobo da Costa, D. Pedro II, Três de Maio, Gomes Carneiro, 

Alm. Tamandaré e os entornos das praças Cel. Pedro Osório e José Bonifácio, no total de 17 

Km. O trajeto está apresentado na Figura 47. 

Horizonte para 6 anos 

Para o período 2021 a 2024 de intervenção, a abrangência de ruas que deverão ter suas 

calçadas qualificadas aumentará de forma que mais polos sejam atendidos. A abrangência de 

equipamentos de uso público localizados dentro do contorno central será ampliada. As vias 

podem ser identificadas na Figura 48 e correspondem a 50,41 Km de calçadas. 

Horizonte para 10 anos 

Para o período 2025 a 2028 está previsto que os polos atratores de tráfego de pedestre que 

norteiam as intervenções na área central da cidade, em sua maioria, estarão interligados. 

Também no período de até 10 anos vias mais importantes como: Av. Bento Gonçalves, Av. 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Av. Domingos de Almeida, Av. Ferreira Viana, Av. Fernando 
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Osório, R. Prof. Araújo e Pça. 20 de Setembro/ Av. Duque de Caxias estão abrangidas. As vias 

podem ser identificadas na Figura 49 e correspondem a 99,50 Km de calçadas. 

Horizonte para além de 10 anos 

Com a implementação das propostas até 10 anos, ainda restará, para além de 10 anos, a 

requalificação de 156,84 Km de calçadas conforme mostra a Figura 50. 
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Horizonte para 2 anos 

Figura 47 – Intervenções nas calçadas em 2 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 35 – Quadro Resumo das intervenções em calçadas em 2 anos 

Local Até 2 anos 

Centro 
Comprimento de Calçadas Nº de Cruzamentos 

17,00 Km 80 

 Fonte: PlanMob, 2019 
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Cenário 6 anos 

Figura 48 – Intervenções nas calçadas em 6 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 36 – Quadro Resumo das intervenções em calçadas em 6 anos 

Local Após 2 anos Até 6 anos 

Centro 
Comp. de Calçadas Nº de Cruzamentos Comp. de Calçadas Nº de Cruzamentos 

17,00 Km 80 50,41 Km 137 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Cenário 10 anos 

Figura 49 – Intervenções nas calçadas em 10 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 37 – Quadro Resumo das intervenções em calçadas em 10 anos 

Local Após 6 anos Até 10 anos 

Centro e vias importantes 
Comp. de Calçadas Nº de Cruzamentos Comp. de Calçadas Nº de Cruzamentos 

67,41 Km 217 99,50 Km 202 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Cenário + 10 anos 

Figura 50 – Intervenções nas calçadas após 10 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Tabela 38 – Quadro Resumo das intervenções em calçadas além dos 10 anos 

Local Após 10 anos Além dos 10 anos 

Centro e vias importantes 
Comp. de Calçadas Nº de Cruzamentos Comp. de Calçadas Nº de Cruzamentos 

166,91 Km 419 156,84 Km 256 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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3. Criar áreas exclusivas de pedestre em centralidades de Bairro 

Esta ação tem por objetivo qualificar, com foco no pedestre, centralidades de bairro, por meio 

ações como: melhorar e ampliar os pavimentos, adaptar a área a PCD, implantar medidas 

moderadoras de tráfego, implantar iluminação, equipamentos e paisagismo vegetal, e realizar 

obras de drenagem. 

Os locais inicialmente propostos por Região Administrativa, estão identificados na Figura 51, e 

são:  

a. Centro – Doquinha (1) e Rua Alberto Rosa com Rua Benjamin Constant (2); 

b. Fragata – Av. Duque de Caxias (3), Cohab Fragata (4) e Cohab Guabiroba (5); 

c. Três Vendas - Praça Rachel Mello [acesso ao Aeroporto] (6), Av. Fernando Osório da 

Agrícola até Av. Salgado Filho (7), Loteamento Getúlio Vargas (8), Loteamento Pestano (9) 

e Cohab Pestano (10); 

d. Areal – Av. Domingos de Almeida x Av. São Francisco de Paula (11); Loteamento Dunas 

(12) e Areal Fundos (13); 

e. São Gonçalo – Navegantes (14), Ambrósio Perret e Balsa (15), Estrada do Engenho (16); 

f. Praias – Ligação Laranjal até o Balneário dos Prazeres, Totó e Z3 (17). 
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Figura 51- Áreas exclusivas para pedestre em centralidades de bairro 

 

Fonte: PlanMob 2019 
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a) Centro – R. Alberto Rosa com R. Benjamin Constant 

A proposta para Rua Alberto Rosa com Benjamin Constant, Campus Porto da UFPel, prevê 

modificações no desenho urbano dos seguintes trechos de vias: 

Trecho 1: R. Alberto Rosa, entre Benjamin Constant e Alm. Tamandaré; 

Trecho 2: R. Alberto Rosa, entre Benjamin Constant e Conde de Porto Alegre; 

Trecho 3: R. Benjamin Constant, entre Alberto Rosa e Álvaro Chaves; 

Trecho 4: R. Benjamin Constant, entre Alm. Barroso e Alberto Rosa; 

Trecho 5: R. Alm. Barroso, entre Benjamin Constant e Conde de Porto Alegre; 

Figura 52 - Áreas exclusivas para pedestre nas ruas Alberto Rosa e Benjamin Constant 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

b) Fragata – Canteiro central da Av. Duque de Caxias 

A proposta prevê intervenção em alguns trechos do canteiro central da Av. Duque de Caxias 

descritos a seguir: 

Trecho 1: entre a Av. Pinheiro Machado e a R. José Álvares de Souza Soares Sobrinho; 

Trecho 2: entre as ruas José Álvares de Souza Soares Sobrinho e Ten. Lira; 

Trecho 3: entre as ruas Ten. Lira e Frontino Vieira; 

Trecho 4: entre a as ruas Frontino Vieira e Campos Sales; 
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Figura 53- Áreas exclusivas para pedestre na Av. Duque de Caxias 

 

Fonte: PlanMob 2019 

c) Areal – Rótula da Av. Domingos de Almeida x Av. São Francisco de Paula 

Figura 54- Áreas exclusivas para pedestre na Av. Domingos de Almeida 

 

Fonte: PlanMob 2019 
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d) Três Vendas – Qualificação das calçadas da Av. Fernando Osório entre Av. Dom 

Joaquim e Salgado Filho 

Mudar as áreas de intervenções para locais onde ocorra concentração de pessoas em função 

de escolas e universidade. Em frente à Escola Ministro Fernando Osório, ampliar as calçadas e 

executar faixas elevadas para auxiliar na travessia entre os dois lados da Av. Fernando Osório. 

O mesmo tratamento deverá ser feito em frente à Faculdade Anhanguera. Em ambos os casos, 

os passeios públicos da Av. Fernando Osório ficarão alinhados e permitirão uma travessia 

segura. Para executar a proposta, vagas de estacionamento deverão ser retiradas. Considerar 

existência da proposta da faixa exclusiva do transporte coletivo proposta para o trecho. 

Figura 55- Áreas exclusivas para pedestre na Av. Fernando Osório 

 

Fonte: PlanMob 2019 
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e) Três Vendas – Praça do aeroporto. 

A área tem caráter mais comercial que residencial. A proposta é de requalificar da praça, com 

definição de calçadas no seu entorno, melhoria de iluminação, colocação de equipamentos 

urbanos, poda de árvores ou plantio ou supressão de algumas (aumento de luminosidade e 

sensação de segurança), traçado de caminhos para induzir as pessoas a transitarem pelo centro 

da praça. A ação abrange o canteiro central, por onde passa a ciclovia, para auxiliar na travessia 

de pedestres no local. 

Figura 56- Áreas exclusivas para pedestre na Pça. Rachel Mello 

 

Fonte: PlanMob 2019 

f) Centro – Tratamento do entorno do Quadrado 

Existem dois projetos propostos um elaborado pela SGCMU, no ano de 2015, e outro pela 

SAGRES em 2017. 

A localização contempla a região conhecida como Quadrado, que fica no final da Rua Alberto 

Rosa e às margens do Canal de São Gonçalo. 

Obras propostas pelo projeto da SGCMU: pavimentar da Rua Cel. Alberto Rosa desde a Rua 

Conde de Porto Alegre, executar calçadas, implantar ciclovia, colocar iluminação, implantar 

equipamentos- bancos, lixeiras, churrasqueiras e pergolados, qualificar a quadra esportiva e o 

playground. No projeto, carros, bicicletas e pedestres poderiam se aproximar do Canal do São 

Gonçalo e uma faixa seria destinada a um calçadão exclusivo para pedestres. 



II Propostas 

83 

 

A empresa Sagres Agenciamento Marítimos está executando atualmente um projeto similar ao 

proposto pela SGCMU e qualificando o Quadrado. 

Área de intervenção: 13.000 m² 

Figura 57- Área exclusiva para pedestre nas Doquinhas (Quadrado) 

 

Fonte: PlanMob 2019 

g) Estrada do Engenho 

Há um projeto elaborado pela SGCMU que contempla a restauração ecológica da área 

degradada e a criação do Parque da Estrada do Engenho como área de lazer e contemplação 

para o Município. O projeto prevê a implantação de caminho para pedestres, ciclovia, mobiliário 

urbano, passarelas de madeira para acesso ao canal, paisagismo, quadras poliesportivas e 

quiosques. Está previsto a relocação da população que vive à beira do canal para a implantação 

do Parque. Área de intervenção: 1.000 m de extensão. 
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Figura 58- Área exclusiva para pedestre na Estrada do Engenho 

 

Fonte: PlanMob 2019 

 

h) Praias – Interligação entre o Laranjal e Arroio Totó 

Esta obra tem como objetivo a ligação, para pedestres e ciclistas, da área de pedestres do 

laranjal ao Balneário dos Prazeres e o Arroio Totó. 

Tabela 39 – Quadro Resumo Pista de Caminhada 

Trecho Material Situação 

Trecho 1 Bloco intertravado Existente 

Trecho 2 Bloco intertravado Existente 

Trecho 3 Bloco intertravado permeável Proposto 

Trecho 4 Madeira Proposto 

Trecho 5 Bloco intertravado permeável Proposto 

Trecho 6 Bloco intertravado Existente 

Trecho 7 Bloco intertravado permeável Proposto 

Trecho 8 Bloco intertravado permeável Proposto 

 

Fonte: PlanMob 2019 
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Figura 59 – Pista de caminhada pela orla da Laguna dos Patos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 60 – Trechos e materiais propostos para pista de caminhada 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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4. Alargar calçadas na área central em trechos onde a circulação de pedestres e 

PCD’s é inviabilizada por dimensão ou locação de equipamentos urbanos. 

Algumas ruas da área central possuem passeios públicos estreitos e que, muitas vezes, possuem 

grande parte de sua largura ocupada por postes e outros equipamentos urbanos. Isso acaba por 

dificultar o deslocamento de pedestres e impossibilitar o de PCD’s. A proposta para estas vias é 

de que as calçadas sejam alargadas e o espaço dos veículos seja diminuído. 

Entre as ruas que necessitam intervenção podemos listar a Gal. Argolo, Dr. Miguel Barcelos, 

Pça. José Bonifácio, Sen. Mendonça, Gal. Argolo, Major Cícero, Gal. Neto, Gonçalves Chaves, 

Félix da Cunha, Pe. Anchieta e Andrade de Neves. 

As ações propostas estão classificadas em: 

Ampliar calçadas e deslocar postes; 

Ampliar calçadas e proibir estacionamentos; 

Ampliar calçadas, deslocar postes e ciclofaixas e proibir estacionamentos; 

Ampliar calçadas, deslocar postes e delimitar estacionamentos; 

Ampliar calçadas, deslocar postes e proibir estacionamentos; 

Proibir estacionamentos 
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Figura 61 – Calçadas que necessitam intervenção para alargamentos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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5. Revisar legislação sobre calçada 

A legislação sobre calçadas do município está contemplada em três legislações que são: o 

Código de Posturas, o Código de Obras e o Plano Diretor de Pelotas. Esta ação sugere revisão 

e complementação da legislação existente. 

Entre os itens considerados importantes está a necessidade de dotar todos os novos 

empreendimentos de parcelamento de solo de pavimentação nos passeios e não apenas em 

áreas verdes e institucionais, conforme Art. 188 do Plano Diretor (Lei 5502/2008) e elaborar 

regramento para construção novas calçadas. 

6. Reavaliar a cartilha de orientação sobre construção, manutenção e 

competências das calçadas com plano de intervenção. 

Está ação consiste de elaboração de cartilha para ser disponibilizada por meio físico (papel) e 

eletrônico e divulgada na mídia. Essa deverá conter, além de orientações sobre a construção e 

manutenção das calçadas, material de divulgação do plano municipal de recuperação de 

calçadas da área central e áreas periféricas. Contendo especialmente cronograma de 

implantação. 

7. Elaborar plano ações para segurança de pedestres na área central e 

principais eixos de circulação 

Elaborar estudo sobre pontos de maior insegurança e níveis de acidentalidade com o pedestre 

e propor intervenções mediante classificação de risco e para os cenários previsto no PlanMob. 

Padrões de intervenções sugeridos: 

Tipo 1: permitir a ligação entre os lados da via, passando por ilha de proteção de pedestres. 

Tipo 2: permitir a ligação entre os lados da via, passando por canteiro. 

Tipo 3: permitir a ligação entre os lados da via, passando por canteiro e ilha de proteção de 

pedestres. 

Tipo 4: permitir a ligação entre os lados da via, passando por canteiro e rótula. 

Tipo 5: permitir a ligação entre os lados da via, passando por canteiro, rótula e ilha de proteção 

de pedestres. 
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Figura 62 – Cruzamentos a ser implantado travessia segura de pedestre 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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8. Plano de arborização de calçadas 

Está ação é composta de estudo sobre a necessidade de arborização para diferentes áreas 

urbanas em função de suas peculiaridades, e de Plano de implantação. 

Elaborar estudo para arborização de calçadas considerando as orientações gerais: 

a. criar zoneamento urbano em função das características físicas e históricas; 

b. criar tipologia de implantação de vegetação considerando: finalidade, orientação solar, 

largura da via, largura da calçada, altura permitida para as construções, existência de rede 

de energia e outros equipamentos urbanos; 

c. elaborar relação de espécies vegetais indicadas para cada situação. 

d. Elaborar plano municipal de arborização de calçadas considerando os cenários previsto no 

PlanMob. 

9. Elaborar Plano de iluminação para vias das regiões periféricas em função de 

trajetos mais utilizados e de polos geradores de tráfego 

Esta ação acompanha a ação de número um, do Transporte a Pé, e propõe que a via que receber 

implantação de calçada seja implantado iluminação conforme especificado na ação dezesseis 

do Sistema Integrado de Mobilidade. 

10. Estudar, planejar e implantar rotas de caminhabilidade e acessibilidade de 

PCD’s em Parques, Praças, Canteiros centrais de Avenidas e Áreas Verdes 

Esta ação tem como objetivo dotar as áreas verdes da cidade de infraestrutura que permita a 

acessibilidade universal e constitui-se de três momentos: 

a. identificar as áreas de ação, descrever as condições de acessibilidade do pedestre e PCD 

de cada área, identificar a demanda ou potencial de uso e criar ordem de prioridade de 

investimento; 

b. selecionar e priorizar as áreas para intervenção e elaborar projetos executivos; 

c. executar as obras mediante recursos disponíveis. 

A seguir está identificado na Figura 63 as áreas verdes da cidade e na Tabela 40 sugestão inicial 

de áreas prioritárias para investimentos. 
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Figura 63- Áreas verdes no perímetro urbano 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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Tabela 40- Sugestão de área verdes a serem dotadas de acessibilidade universal 

Nº Descriminação Nº Descriminação 

01 Parque da Baronesa 04 Praça Cipriano Barcelos 

02 Parque Dom Antônio Zátera 05 Parque Coronel Pedro Osório 

03 Praça Cipriano Barcelos 06 Praça Raquel Mello 

Fonte: PlanMob 2019. 

11. Elaborar estudo para orientação e normatização para projetos públicos 

Elaborar estudo para orientação de desenvolvimento de projetos de obras públicas destinadas 

ao pedestre, a ser utilizado por órgãos públicos ou por empresas terceirizadas, propondo 

materiais, equipamentos e características geométricas. 

12. Realizar campanha educativa visando a segurança do pedestre. 

Elaborar plano publicitário, com foco na proteção e conduta do pedestre, para as diversas mídias 

de forma contínua, por meio de ações próprias da Prefeitura e/ou por meio de parcerias com a 

iniciativa privada. 

E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 SEPLAG-1,2,3,4,7,8,10,11 

SGCMU –1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 SQA- 5,6,8,11 
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1.3 Transporte por Bicicleta 

A. Objetivo 

Tornar a cidade ciclável e aumentar a participação do modal no universo de viagens 

urbanas. 

B. Diretrizes 

Conectar todas as centralidades urbanas através da malha cicloviária. 

Garantir o espaço do ciclista nas vias. 

Criar rede cicloviária em toda a zona urbana, através de rotas seguras, coerentes, diretas, 

atrativas e confortáveis. 

Integrar a modalidade aos demais modos de transporte. 

Criar estrutura de apoio ao modal. 

C. Embasamento da proposta 

A Lei nº 12.587/2012 garante a prioridade do transporte não motorizado sobre o transporte 

individual motorizado, independentemente do tamanho da cidade, e o incentivo ao uso da 

bicicleta está entre os princípios e diretrizes constantes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, 

podendo-se destacar: a prioridade aos modos não motorizados sobre os motorizados, a 

equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e, a mitigação dos custos 

ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. 

Nas consultas à comunidade realizadas nos bairros e nas sugestões enviadas pelo site da 

mobilidade (http://www.pelotas.rs.gov.br/plano-mobilidade), durante o período da construção do 

inventário da mobilidade, existiram manifestações a respeito do sistema cicloviário, 

principalmente no que tange à falta de conexão ou extensão, a necessidade de qualificar as 

ciclovias existentes e de melhorar a segurança. 

O Seminário temático realizado debateu possibilidades de incentivo ao ciclista, formas de 

financiamento e questões relativas à infraestrutura e equipamentos, mas principalmente 

ressaltou a importância do modal como meio de transporte para cidade contemporânea e do 

futuro especialmente por ser acessível a toda a população e ambientalmente de baixo impacto. 

O inventário, na caracterização da mobilidade urbana, apresentou a malha cicloviária existente, 

paraciclos, levantamento fotográfico, variações de largura e tipos e qualidade de pavimento. Hoje 

o sistema cicloviário possui 55Km lineares de ciclovias e ciclofaixas e 132 paraciclos, 

representados na Figura 64.  

http://www.pelotas.rs.gov.br/plano-mobilidade
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Figura 64 - Mapa sistema cicloviário existente, em projeto e proposto pelo PlanMob.  

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Entre os problemas encontrados na rede cicloviária existente está a falta de continuidade, a 

insegurança na travessia de cruzamentos; as larguras na maioria abaixo da mínima estipulada 

para ciclovias/faixas de dois sentidos, separadores insuficientes entre os fluxos de veículos e 

bicicletas, a descontinuidade na regularidade do pavimento, iluminação insuficiente em sua 

maioria, falta de estrutura de apoio, como informações e bicicletários, e, ausência de dispositivos 

de segurança como fradinhos e distância entre estacionamento e ciclofaixa. 

Considerado o sistema cicloviário atual de 55 Km, os 969 Km de vias e a estimativa da população 

de 345.285 habitantes (IBGE, 2018), Pelotas possui 5,68% de malha cicloviária em relação a 

malha viária total e 6.278 habitantes por quilômetros lineares de ciclovia. 

A pesquisa OD, realizada em outubro de 2019, detectou um percentual de 5,52 de viagens por 

bicicleta, na distribuição modal das viagens urbanas (Figura 65). Essa mesma pesquisa 

diagnosticou um tráfego maior de viagens internas dentro dos bairros que bairro a bairro, 

certamente em função das distâncias menores. 

Entre os bairros, a Três Vendas apresenta o maior percentual de viagens internas (1,45%), 

seguido do Fragata (0,90%) e Areal (0,67%). O Centro com 0,15%, o Laranjal e o São Gonçalo 

são pouco representativos nas viagens internas por bicicleta na divisão modal. O maior 

deslocamento de ciclistas bairro a bairro se dá no eixo Fragata-Centro. As viagens entre o Centro 

e o Areal e após entre o centro e o bairro Três Vendas possuem na sequência os maiores 

deslocamentos bairro a bairro (Figura 66). 

A participação das viagens por bicicleta tem espaço para crescer substancialmente em Pelotas, 

em função da sua topografia e da cultura de uso. Um investimento necessário menor que outros 

modais, para dotar a cidade da infraestrutura adequada aliado a políticas públicas de incentivo 

podem contribuir para atingir o objetivo proposto, para tanto estão propostas as medidas a seguir. 

Figura 65 - Participação da bicicleta na distribuição modal 

 

Fonte: PlanMob/SER, 2019. 
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Figura 66 – Distribuição das viagens de bicicleta na cidade 

 

Fonte: PlanMob/SER,2019. 

D. Ações Prioritárias  

1. Conectar e ampliar a malha cicloviária urbana 

Visando obter rotas diretas com o mínimo de interferências, infraestrutura coerente em relação 

a sinalização e largura, conforto em relação a superfície e atratividade em relação aos trajetos 

traçados, está proposto 155 Km de malha cicloviária nova para complementar a existente e em 

projeto. 

O mapa da Figura 67 apresenta o sistema cicloviário (ciclovias e ciclofaixas) existente em Pelotas 

(55 Km), a parte já prevista em projetos do Poder Público (aguardando processo de licitação) ou 

realizados pela iniciativa privada (loteamentos em execução ou contrapartidas) (26 Km), e a 

proposta do Plano de Mobilidade Urbana (155 Km). Contemplando assim, o total de 236 Km de 

extensão e 183 cruzamentos, conforme Tabela 41. 

Tabela 41 – Quantitativo sistema cicloviário 

Sistema Cicloviário Km 

Existente 55 

Em projeto 26 

Proposta PlanMob 155 

Total 236 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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A parte já prevista em projetos e proposta pelo Plano de Mobilidade está dividida em cronograma 

com três prazos: 2 anos (até 2020, final do atual mandato municipal), 6 anos (de 2021 até 2024, 

durante a próxima gestão) e 10 anos (de 2025 até 2028), conforme quantitativos da Tabela 42 e 

Figura 68. 

Tabela 42 – Quantitativo do cronograma do sistema cicloviário. 

Prazos Km Cruzamentos 

2020 – 2 anos 19 30 

2024 – 6 anos 84 88 

2028 – 10 anos 79 44 

Total 182 162 

Fonte: PlanMob, 2019. 

Assim, nos próximos dois anos (Figura 69), os 19 Km previstos são trechos em ruas já 

pavimentadas para ligar alguns trechos existentes ou facilitar rotas de maior uso. Outros trechos 

são referentes a execução de projetos já em processo de licitação ou loteamentos em fase final 

de implantação. A sinalização de 30 cruzamentos também está prevista nesta fase e a 

localização de paraciclos e/ou bicicletários deve ser proposta a partir de análise da localização 

de equipamentos públicos e pontos de transporte público. 

Até 2024, os 84 Km são trechos em projeto da PMP, ciclofaixas previstas em loteamentos 

privados em execução e conexões importantes em vias arteriais e já pavimentadas. A Figura 70 

também apresenta os 88 cruzamentos a serem tratados para garantir a segurança e o correto 

direcionamento do ciclista. Os paraciclos e/ou bicicletários próximos a estes trechos também 

devem ser analisados visando a proximidade de polos atratores. 

Por fim, para os próximos 10 anos ou mais, os 79 Km previstos estão demarcados trechos em 

vias mais periféricas, sem pavimentação ou até mesmo inexistentes, apenas previstas em 

diretrizes viárias do município. Estes trechos, que podem ser observados na Figura 71, 

possibilitam a ligação de bairros mais periféricos e trechos atrativos devido seu entorno natural, 

como o prolongamento da ciclofaixa na orla da Laguna dos Patos, sobre a Estrada da Costa ao 

longo dos acessos das charqueadas, próximos às margens da Barragem, Canal São Gonçalo e 

Arroio Pelotas. Esta etapa possui 44 cruzamentos de vias para serem projetados e devem ter 

localizações de paraciclos e/ou bicicletários a serem avaliadas. 
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Figura 67 – Mapa sistema cicloviário existente, em projeto e proposto pelo PlanMob 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 68 – Sistema cicloviário geral. 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 69 - Mapa sistema cicloviário proposto para os próximos 2 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 70 - Mapa sistema cicloviário proposto para os próximos 6 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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Figura 71 - Mapa sistema cicloviário proposto para os próximos 10 anos 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 
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2. Melhorar as condições da malha cicloviária existente em segurança e conforto 

Através do levantamento da malha cicloviária existente, o diagnóstico constatou a inadequação 

de alguns trechos de diferentes vias, como pavimento inexistente, largura e delimitação 

insuficiente, ausência de aparatos de segurança, iluminação insuficiente, sinalização horizontal 

sem manutenção e insuficiente, drenagem deficiente e obstáculos sobre a via. 

Assim, esta ação analisa e propõe medidas corretivas nas ciclovias existentes, no mínimo, 

quanto aos itens: largura mínima, pavimentação, delimitação e separadores, aparatos de 

segurança, complementação de iluminação, sinalização, drenagem, obstáculos. 

Tabela 43 – Quantitativo do levantamento do sistema cicloviário existente. 

Via Tipo Trecho 
Largura 

(m) 
Comprimento 

(km) 
Pavimento Condição 

Lot. Parque Una compartilhada 
Rua Um, Dois, Cinco e Seis do Lot. 
Parque Una 

2,10 – 3,27 1,6 asfalto Ótima 

Lot. Danúbio ciclovia 
Av. Um, R. Um,  
R. Dois e R. Três do Lot. Danúbio 

1,94 - 2,13 4,0 bloco concreto Boa 

Rua Gomes Carneiro ciclofaixa 
R. Silveira Calheca -  
R. Félix da Cunha 

1,89 – 2,13 1,6 asfalto Boa 

Rua Félix da Cunha/ R. XV 
de Novembro 

ciclofaixa 
R. Gomes Carneiro - Av. Bento 
Gonçalves 

1,95 - 2,00 1,9 Asfalto/ pedra Boa 

Av. Bento Gonçalves compartilhada R. Marcílio Dias - Av. João Goulart 1,23 - 1,70 1,1 saibro Ruim 

Rua Andrade Neves ciclofaixa 
Av. Bento Gonçalves- Av. Dom 
Joaquim 

1,75 - 2,20 1,5 asfalto Boa 

Av. Dom Joaquim ciclovia 
R. Andrade Neves- 
Av. Fernando Osório 

2,5 0- 2,56 1,3 bloco concreto Ótima 

Av. Fernando Osório ciclovia 
R. Prof. Araújo- 
Av. Um do Lot. Danúbio 

1,25 - 3,04 7,8 bloco concreto/ saibro Ruim 

Av. Domingos de Almeida compartilhada 
R. Gonçalves Chaves- R. 
Comendador Rafael Mazza 

1,80 – 2,48 3,9 asfalto/ cimento Ótima 

Av. República do Líbano compartilhada 
Av. D. Joaquim-  
Av. Salgado Filho 

0,49 - 3,19 1,2 saibro Ruim 

Av. Salgado Filho ciclovia 
Av. Fernando Osório- Av. República 
do Líbano 

0,84 - 2,50 1,7 cimento Boa 

Av. Engº Ildefonso Simões 
Lopes 

ciclovia 
Av. Salgado Filho- R. Laudelino G. 
Ribeiro 

1,97 1,4 asfalto Ruim 

ciclofaixa 
Av. Leopoldo Brod – Av. Alfredo T. 
Born 

2,29 2,2 asfalto Boa 

Av. Duque de Caxias ciclovia 
R. Prof. Francisco P. A. Fonseca – 
Av. Pres. João Goulart 

3,19 4,3 concreto Ótima 

Praça 20 de Setembro ciclofaixa 
Av. Pres. João Goulart - R. Prof. 
Araújo 

2,11 0,9 Asfalto/cimento Ótima 

Rua Prof. Araújo ciclofaixa 
Av. Fernando Osório - R. Mal. 
Floriano 

2,33- 2,40 1,6 asfalto Boa 

Av. Juscelino K. de 
Oliveira 

ciclovia 
R. Br. Butuhy –  
Av. Domingos de Almeida 

2,35– 2,39 1,6 cimento Ótima 

ciclovia 
Trechos em frente a prédios 
multifamiliares 

2,07 – 2,31 0,4 
Cimento/ 
bloco de concreto 

Boa 

Av. Ferreira Viana ciclofaixa 
R. Barros Cassal -  
R. Cap. Nelson Pereira 

1,45– 2,48 3,2 
Asfalto/ 
concreto 

Ruim 

Av. Adolfo Fetter ciclofaixa 
R. Cap. Nelson Pereira -  
Av. Amazonas 

2,15-3,12 7,5 Asfalto/ saibro Ruim 

R. Lisboa ciclofaixa 
Av. Adolfo Fetter – R. Cidade de 
Faro 

2,02 0,3 Asfalto Boa 

Av. Dr. Antônio Augusto de 
Assumpção Jr. 

ciclofaixa 
R. Paulo de Souza Lobo – Av. José 
Maria da Fontoura 

1,89 1,9 bloco concreto Boa 

Av. Zeferino Costa ciclofaixa 
Av. Salgado Filho– 
Av. Assis Brasil 

2,13– 2,29 1,3 asfalto Boa 

R. Dois Lot. Novo Arco-íris ciclofaixa 
R. Um Lot. Novo Arco-íris – limite 
do loteamento 

2,20 0,4 Bloco concreto Ruim 

Total    54,6   

Fonte: PlanMob, 2018 
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3. Definir áreas urbanas não recomendáveis aos ciclistas 

Estudar, propor, mapear e implantar sinalização de alerta de áreas com grande risco à circulação 

de ciclistas, como: trechos de corredores de ônibus ou com grande trânsito de caminhões. 

Inicialmente sugere-se os trechos: 

a) Rua Marechal Deodoro entre ruas dom Pedro II e Guilherme Wetzel; e, 

b) Rua General Osório entre Rua Dom Pedro II e Avenida Dom Joaquim. 

Figura 72 – Demarcação corredores exclusivos de ônibus e contorno central 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

4. Implementar medidas visando tornar todas as vias cicláveis 

Vias cicláveis são vias de tráfego compartilhado com uso seguro e confortável para bicicleta, não 

possuindo nenhuma delimitação física entre o espaço destinado as bicicletas e os outros modais. 

O compartilhamento deve ocorrer em vias com pavimentação adequada e baixo fluxo de veículos 

motorizados, podendo ser incorporadas ao sistema cicloviário, com sinalização horizontal, 

vertical e alguns cuidados nos cruzamentos, para garantir preferência e segurança do ciclista. 

Esta ação visa estudar e propor vias locais e coletoras, ou vias arteriais em caráter provisório, 

conjunto de ações visando tornar as vias cicláveis, sugere-se as ações: 
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a) medidas moderação de tráfego;  

b) melhorias na pavimentação; 

c) demarcação de ciclorrotas em vias com concentração de ciclistas e/ou que interliguem 

vias com ciclovias ou ciclofaixas. 

5. Integrar viagens de bicicleta e transporte coletivo 

Estudar e propor formas de integrar as viagens realizadas através de bicicletas e transporte 

coletivo, para tanto sugere-se inicialmente duas formas: 

a) propor bicicletários dentro ou sob controle de instituições públicas ou privadas próximas 

às linhas troncos do transporte coletivo 

b) transportar bicicletas no ônibus através da utilização de ”bike racks”. 

6. Regulamentar a instalação de paraciclos e bicicletários 

Criar e avaliar legislação e regulamentos para implantação de paraciclos. Para tanto sugere-se: 

a) regulamentar a instalação de bicicletários e/ou paraciclos em polos atratores de tráfego 

novos e existentes. Incluindo a avaliação da Lei nº 5.528/2008 (alterada pela Lei nº 

6.624/2018), seção VIII: código de obras; 

b) criar regramento geral para implantação de paraciclos em área ou equipamento público; 

c) incluir nas obrigações da empresa operadora do estacionamento rotativo a implantação e 

manutenção de paraciclos dentro da zona azul; 

d) elaborar plano de fiscalização do cumprimento da Lei Municipal nº 6.079, que determina aos 

estacionamentos particulares de veículos automotores de Pelotas a disponibilizarem vagas 

para bicicletas; 

e) estudar intermodalidade entre bicicleta privada – transporte público – bicicleta 

compartilhada, para que se proponha paraciclos e/ou bicicletários próximos aos pontos de 

transporte coletivo nos bairro; 

7. Regulamentar o sistema de compartilhamento de bicicletas 

A experiência internacional tem apontado a bicicleta pública como um importante aliado no 

estabelecimento de cidades cicláveis. Muito do sucesso desse projeto se dá pela facilidade de 

dispor de bicicletas em múltiplos pontos do território para usuário não habitual desse modo. Tal 

fato facilita em muito os deslocamentos curtos, como também aqueles complementares às 

viagens realizados por modos motorizados. 
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O município receberá as primeiras unidades de bicicletas compartilhadas sem estação física, 

apenas com áreas virtuais para estacionar as bicicletas. Estas áreas são circunferências de 20, 

30, 40 e 60 metros, conforme indica o mapa da Figura 73. Assim está sugerido avaliar o sistema 

em implantação e estudar as possibilidades de regulação do uso compartilhado de bicicletas, 

definindo localização de estações, formatos e operações de responsabilidade das empresas. 

Figura 73 – Mapa de localização das estações virtuais 

 

Fonte: PlanMob, 2019. 

8. Implantar equipamentos para planejamento da malha cicloviária 

Em virtude da falta de dados sobre o uso da bicicleta na cidade e com fim de avaliar os estímulos 

ao uso do modal sugere-se a aquisição e implantação de equipamentos (contadores) que 

auxiliem o planejamento do sistema cicloviário. Sugere-se a implantação de contadores nos 

principais eixos da rede cicloviária. Como alternativa para aquisição e implantação dos 

equipamentos propõe-se que as empresas de compartilhamento de bicicletas, que se instalarem 

na cidade, contribuam para aquisição, instalação e manutenção de contadores. 

9. Implementar passeios turísticos de bicicleta 

Estudar formas de implementar parceria entre órgãos públicos ou público-privada oferecendo 

gratuitamente passeios turísticos por bicicletas- “Bike Tour Pelotas”. 
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O “Bike Tour Pelotas” é um passeio gratuito de bicicleta pelas ruas da cidade, acompanhado por 

monitor, utilizando a malha cicloviária e alguns trechos necessários em vias compartilhadas de 

tráfego mais calmo (vias cicláveis), por roteiros turísticos, históricos e temáticos. 

10. Criar formas de facilitar a aquisição de bicicletas 

Estudar formas de estímulo financeiro ou sistema de financiamento para aquisição de bicicletas. 

11. Analisar a possibilidade de criar estímulos financeiros à utilização de bicicletas 

como modo de transporte casa-trabalho 

Criar estímulo financeiro com fim de compensar o usuário de bicicleta para os deslocamentos 

para o trabalho, semelhante ao vale do transporte coletivo. 

12. Promover campanha de estímulo ao uso da bicicleta e educativa baseada em 

legislação existente e em iniciativas de outras cidades 

Elaborar plano publicitário para as diversas mídias, de forma contínua, por meio de ações 

próprias da Prefeitura e/ou por meio de parcerias com a iniciativa privada. Propõe-se a seguir 

sugestões para compor o Plano: 

a) aprimorar e colocar em prática a legislação existente, como a Lei municipal nº 6.492/2017 

que dispões sobre a criação da “Semana Municipal do Ciclista”. 

b) Criar “Cartilha para Orientação da circulação em Via Pública” (pedestres, ciclistas e 

motoristas), divulgando o que há na legislação existente nacional (Lei nº 9.503/1997), 

estadual e municipal, como por exemplo: Lei nº 4.971/2003 (regulamenta a sinalização de 

bicicletas). 

c) informar à iniciativa privada e estipular incentivos de acordo com a Lei municipal nº 

6.233/2015, que institui o “Programa Vou de Bicicleta” e o “Selo Amigo do Ciclista”. Bem 

como, construir emenda para aprimorar lei em vigor; 

d) Realizar o “Desafio Intermodal” em Pelotas aos moldes do Desafio Intermodal anual 

realizado pelo Detran- RS em Porto Alegre. 

e) criar aplicativo que proponha acúmulo de pontos aos usuários que percorrerem trajetos de 

bicicleta, a pé ou com transporte coletivo, em troca de prêmio no comércio conveniado. O 

aplicativo também registra dados sobre os deslocamentos dos ciclistas. 

f) Criar totens com mapas do sistema cicloviário e informações de apoio ao ciclista.  
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E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 12; DNIT- 01 e 02; 

SGCMU – 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09 e 12; SECULT- 06, 07 e 09; 

SQA- 02 e 12 SDET - 06, 07, 09, 10, e 11. 

SEPLAG- 01, 02 e 04; UFPel - 09 

 

 



II Propostas 

110 

 

1.4 Transporte Público por Ônibus  

A. Objetivo 

Aumentar a participação das viagens por meio do transporte coletivo por ônibus. 

B. Diretrizes 

Estruturar o planejamento operacional do transporte. 

Buscar a eficiência da operação. 

Buscar o conforto do usuário. 

Qualificar a infraestrutura. 

Buscar a modicidade da tarifa. 

Captar novos e fidelizar usuários. 

Remodelar a imagem do serviço. 

Comunicar e informar o usuário. 

Diminuir o impacto ambiental da modalidade. 

C. Embasamento 

O Sistema de Transporte Coletivo – TC por ônibus em Pelotas foi reestruturado, sistematizado e 

passou a ser fiscalizado e controlado efetivamente pelo órgão gestor da Prefeitura a partir do 

processo licitatório ocorrido em 2016. O novo contrato de concessão, regular e legal, 

proporcionou uma renovação de frota importante (mais de 50% da frota operante) e uma 

fiscalização mais eficaz por parte da Prefeitura e do Consórcio, por meio de câmeras, bilhetagem 

eletrônica e sistema de GPS instalado nos veículos. Outro instrumento disponível é o aplicativo 

CittaMobi, que permite informar ao usuário, através de site e telefones celulares, horários, 

itinerários, conexões e tempo de espera nos pontos de ônibus. 

Apesar dessa transformação, acompanhada de correções em itinerários e horários e implantação 

de novas linhas, o usuário do sistema segue fazendo reclamações do serviço prestado como 

superlotação, de alterações do serviço sem aviso prévio e também por anseios de retorno de 

linhas suprimidas ou modificadas. Essas reclamações foram constantes nas consultas realizadas 

nos bairros da cidade, sistematizadas no Relatório do Inventario da Mobilidade. 

O seminário temático que tratou do tema “transporte coletivo por ônibus” apresentou um 

panorama do serviço no país e em Pelotas, e tanto neste como naquele foi diagnosticada uma 

perda constante no volume de passageiros no sistema – em Pelotas reduziu de 3.455.000 
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passageiros em 2002 para 3.121.000 em 2017, por diversas razões já conhecidas, entre as quais 

o incentivo ao transporte individual, o encarecimento da tarifa e a falta de conforto do transporte. 

No entanto, concordam todos, que o transporte coletivo é fundamental para o bom funcionamento 

das cidades e, portanto, é necessário um esforço do poder público e da concessionaria para 

reverter essa tendência. 

A pesquisa Origem-Destino (OD), realizada em outubro de 2018 diagnosticou que, do total de 

viagens realizadas na cidade, 24,20% são realizadas através de transporte coletivo. 

Figura 74 - Percentual de participação do modal Transporte Coletivo no total de viagens 

 

Fonte: PlanMob/SER, 2019 

Quanto ao trajeto das linhas, são basicamente radiais, centro-bairro e, portanto, o deslocamento 

dos usuários se dá nesses eixos. Algumas viagens são realizadas entre os bairros, utilizando a 

integração tarifária ou a linha interbairros, única que permite esse tipo de movimento, mas 

correspondem a percentuais bastante pequenos se comparados aos movimentos bairro-centro. 

Historicamente, a área administrativa das Três Vendas apresenta um percentual maior de 

usuários de transporte coletivo. Esse histórico ainda se constata através dos números levantados 

no sistema. Por esses números, a quantidade de usuários de transporte coletivo das Três Vendas 

representa um terço a mais que os usuários da região administrativa do Fragata. Esse fenômeno 

pode ser explicado pelo binômio distância/renda, que faz com que os moradores do bairro Três 

Vendas, mais distante e com menor poder aquisitivo utilizem mais maciçamente o transporte 

coletivo. Dados Operacionais apresentados na Tabela 44. 

A pesquisa OD apresenta dados proporcionais à população, resultado da distribuição das 

entrevistas. Por esses resultados a região administrativa do Fragata apresenta o maior volume 

de viagens por ônibus, o que não se verifica nos números históricos e atuais dos dados do 

sistema. 
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Tabela 44- Dados operacionais transporte coletivo 

Dados operacionais transporte coletivo 

São Gonçalo - Centro Integral Estudante Total % 

Totais parciais 179.887 24.945 204.832 9,80 

     

Laranjal Integral Estudante Total % 

Totais parciais 141.065 11.184 152.249 7,30 

     

Três Vendas Integral Estudante Total % 

Totais parciais 646.091 67.170 713.261 34,15 

     

Areal Integral Estudante Total % 

Totais parciais 284.260 27.730 311.990 14,94 

     

Fragata Integral Estudante Total % 

Totais parciais 448.269 42.721 490.990 23,51 

     

Interbairros Integral Estudante Total % 

Totais parciais 196.511 18.376 214.887 10,30 

     

Total 1.896.083 192.126 2.088.209 100 

Fonte: CTCP/STT, 2018. 

A Figura 75 apresenta o percentual de viagens centro – bairro aferido na pesquisa OD. Esse 

mapa aponta a importância de dotar de facilidades – faixas exclusivas - para o transporte coletivo 

nos eixos viários representados pela Avenida Duque de Caxias (em implantação), nas avenidas 

Fernando Osório e República do Líbano/Eng. Ildefonso Simões Lopes, e mais futuramente na 

Avenida Domingos de Almeida. 

O sistema de transporte coletivo possui uma boa cobertura espacial e apenas algumas zonas da 

área administrativa do Laranjal não estão contempladas com linhas a menos de 200m de 

distância.  

O sistema viário utilizado pelo ônibus está sem pavimentação em 18% do total e as paradas de 

ônibus são contempladas com abrigos em mais de 50% dos locais sinalizados. Existem ainda, 

faixas exclusivas implantadas nas ruas Gal. Osório e D. Pedro II e Praça 20 de Setembro, e em 

processo de implantação na Rua Mal. Deodoro e na Avenida Duque de Caxias. 

Há necessidade de monitoramento permanente das condições de trafegabilidade do sistema 

viário pavimentado e um programa de pavimentação das vias sem pavimentação, levando em 

consideração o volume de viagens e a renda/densidade da região. Também, são necessários 

investimentos na qualidade do acesso às paradas, dos abrigos implantados e um programa de 

abrigos a implantar. Estão previstas ações para implantação de mais faixas exclusivas para o 

transporte coletivo, além de facilidades para o ônibus nas interseções, acessos e saídas dos 

principais eixos de transporte. 
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Figura 75- Percentual de viagens por TC centro/bairro aferido na pesquisa OD 

 

Fonte: PlanMob/SER, 2019 

O objetivo a ser alcançado, seguindo as diretrizes traçadas e analisando a situação existente 

remete às ações prioritárias elencadas a seguir. 
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Figura 76 - Pavimentação das vias do Transporte Coletivo 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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Figura 77 – Pontos de paradas TC 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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D. Ações Prioritárias  

1. Estruturar o planejamento operacional do transporte 

Dotar a STT de Departamento Técnico, principalmente no que tange a pessoal, que proporcione 

suporte ao Departamento de Transporte e aos outros departamentos da Secretaria. 

2. Avaliar e realizar as alterações necessárias nos itinerários 

Realizar ampla análise do sistema e propor novas linhas, alterações de itinerários e reformulação 

de operação, visando legibilidade, conforto, rapidez e racionalidade. 

3. Elaborar estudo para implantação de linhas tronco-alimentadoras em eixos de 

transporte 

Elaborar estudo para a implantação de linhas troncais em eixos de transporte como a Avenida 

Fernando Osório e o eixo da Avenida Adolfo Fetter/Avenida Ferreira Viana com veículos de maior 

capacidade e/ou melhor qualidade abastecidas por linhas alimentadoras mais ágeis e rápidas, 

operadas por micro-ônibus ou vans dependendo da demanda. 

4. Elaborar estudo para utilização de micro-ônibus em horários noturnos e de 

entrepico 

Elaborar estudo para a utilização de micro-ônibus em períodos de baixa ocupação de usuários, 

visando a economia do sistema e o conforto do usuário, já que o diagnóstico do Plano e a análise 

do comportamento do movimento de passageiros sinalizam para uma baixa ocupação dos 

veículos nos horários noturnos (pós 20h) e em menor escala nos períodos entrepico. Atentar 

para o número de micro-ônibus disponíveis. 

5. Estudar a possibilidade de utilizar veículos menores para operar em laços 

eventuais no trajeto e tornar itinerário mais legível e constante 

Elaborar estudo para a utilização de micro-ônibus ou vans para executar pequenos trechos de 

linhas em que o itinerário básico é alterado em alguns horários durante o dia, para atendimento 

de baixas demandas específicas. Atentar para o número de micro-ônibus disponíveis. 

6. Reformular o sistema de transporte coletivo por micro-ônibus 

Propor novo sistema de transporte coletivo por micro-ônibus, com novos itinerários que não 

façam competição com o transporte coletivo convencional e atendam o interesse de 

deslocamento de novos possíveis usuários. Atentar para o número de micro-ônibus disponíveis. 

7. Elaborar estudo para implantação de horários expressos 

Retirar alguns horários de linhas extremamente carregadas e que servem núcleos habitacionais 

de grande densidade populacional e transformar esses horários em “horários expressos”, com 
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duas ou três paradas no bairro e duas ou três paradas na área central, proporcionado eficiência 

e conforto ao usuário. 

8. Elaborar proposta de qualificação dos veículos utilizados no sistema 

Elaborar plano de renovação da frota que contemple melhoria na qualidade do veículo utilizado 

no sistema. Esses veículos seriam destinados em um primeiro momento, para os horários 

expressos e para linhas troncais. 

9. Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Sistema 

Geral 

Elaborar proposta de rede de faixas exclusivas para o transporte coletivo, estabelecendo as 

prioridades de implantação. As propostas de implantação imediata serão tratadas em ações 

específicas. Essa rede deve prever a implantação de faixas nos eixos Ildefonso Simões 

Lopes/República do Líbano e Adolfo Fetter/Ferreira Viana e suas conexões com as faixas nas 

ruas Gal. Osório e Mal. Deodoro (Figura 78). 

10. Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Avenida 

Fernando Osório  

Elaborar proposta para implantar faixa exclusiva para ônibus na Avenida Fernando Osório, 

principal eixo de transporte coletivo da cidade. Dividindo a via em trechos com gabarito e 

geometria similares e a proposta dá prioridade aos trechos com maiores problemas de trânsito e 

de lentidão no transporte coletivo (Figura 79). Trechos: 

1. Avenida Dom Joaquim – Avenida Salgado Filho; 

2. Rua Pinto Martins – Avenida Dom Joaquim; 

3. Avenida Salgado Filho – Rua Gal. Abreu e Lima; 

4. Rua Gal. Abreu e Lima – Avenida Leopoldo Brod; 

5. Avenida Leopoldo Brod – BR 116. 

O trecho prioritário é que se encontra entre as avenidas Dom Joaquim e Salgado Filho, sendo 

que o gabarito já permite a implantação da faixa, apenas com a retirada do estacionamento. A 

pista centro-bairro antes da Av. Dom Joaquim e a pista bairro-centro antes da Avenida 25 de 

Julho, assim como as duas rotatórias nesses cruzamentos devem prever preferência para o 

transporte coletivo. 
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Figura 78 – Proposta de Rede Exclusiva do Transporte Coletivo 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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Figura 79 - Proposta de faixa exclusiva na Avenida Fernando Osório 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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11. Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Ruas Pinto 

Martins e Rafael Pinto Bandeira 

Estudar a implantação de faixa exclusiva junto ao meio fio nos trechos da Rua Pinto Martins (Rua 

General Osório – Avenida Fernando Osório) e da Rua Rafael Pinto Bandeira (Rua Professor 

Araújo e Rua Mal. Deodoro). Esses dois trechos ligam o principal eixo de transporte da cidade – 

a Av. Fernando Osório com as faixas exclusivas recentemente implantadas nas Rua Gal. Osório 

e Marechal Deodoro. A previsão para esses trechos é de retirada dos dois estacionamentos com 

a implantação da faixa para ônibus e duas faixas de rolamento.  

Figura 80 - Proposta de faixa exclusiva para ruas Pinto Martins e Rafael Pinto Bandeira 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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12. Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Ruas Mal. 

Floriano e Lobo da Costa 

A Rua Mal. Floriano já possui recursos destinados à sua qualificação e a Rua Lobo da Costa 

possui gabarito adequado e pavimentação em parte passível de ser destinada a faixa exclusiva. 

Essas duas vias fazem a conexão da área central com as faixas exclusivas da Praça 20 de 

Setembro/ Avenida Duque de Caxias. 

Figura 81 - Proposta de faixa exclusiva para Ruas Lobo da Costa e Marechal Floriano 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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13. Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Estudar, 

propor e implantar a conexão necessária entre a Av. República do Líbano e o 

binário R. Gal. Osório/R. Mal. Deodoro 

Essa conexão é fundamental para a fluidez dos ônibus que trafegam pelo eixo da Avenida 

República do Líbano/Eng. Ildefonso Simões Lopes. A Avenida Guilherme Wetzel e a Rua 

Armando Sica devem proporcionar essa conexão. 

Figura 82- Proposta de conexão do eixo Rep. do Líbano ao binário Mal Deodoro/Gal Osório 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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14. Estabelecer plano de prioridades para a pavimentação de vias utilizadas pelo 

transporte coletivo 

Propor com base no Inventário da Mobilidade Urbana de Pelotas as prioridades para 

pavimentação nas vias utilizadas pelo transporte coletivo, considerando a sua importância dentro 

do sistema viário, a quantidade de ônibus que trafegam, a densidade populacional e a faixa de 

renda da população do entorno. Propor, também, qualificação de vias pavimentadas para 

melhoria do conforto do usuário do transporte coletivo, especialmente as vias pavimentadas com 

pedra irregular. 

Tabela 45 – Pavimentação da rede de transporte coletivo 

Tipos de pavimento Comprimento em Km Área estimada m² % 

Pavimentado 249,15 2.491.554 75% 

Pedra 24,16 241.601 7% 

Sem pavimentação 61,93 619.251 18% 

    

Total não pavimentado 86,09 860.852 25% 

Total 335,24 3.352.406 100% 

Fonte: PlanMob, 2018 

  



II Propostas 

124 

 

Figura 83 – Vias do Transporte Coletivo a pavimentar 

 

Fonte: PlanMob, 2019 
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15. Propor medidas corretivas para pontos de estrangulamento no trânsito que 

interferem no transporte coletivo 

Identificar problemas de congestionamento ou lentidão no tráfego geral que interferem na 

velocidade do veículo e consequentemente no conforto do usuário e propor medidas corretivas. 

As áreas com lentidão no tráfego nas horas de pico estão identificadas no item 2.1- Sistema 

Integrado de Mobilidade e os trechos com menor velocidade na rede do transporte coletivo estão 

identificadas no Inventario da Mobilidade Urbana de Pelotas. 

16. Propor medidas corretivas na geometria viária e nas conexões viárias para dar 

preferência ao transporte coletivo 

Identificar problemas nos itinerários que interferem na velocidade do veículo e no conforto do 

usuário devido a questões geométricas das vias e propor plano de medidas corretivas 

estabelecendo prioridades. Os principais problemas a serem identificados são, entre outros: 

a. depressões em cruzamentos em função de drenagem; 

b. dificuldades em conversões; 

c. localização de paradas e estacionamentos. 

17. Elaborar plano para melhoria do acesso aos pontos de parada e dos abrigos 

Segundo levantamento realizado no Inventário da Mobilidade Urbana foi encontrado cinco tipos 

de abrigo para os usuários do transporte coletivo. Sendo 731 pontos de parada com o 

equipamento boas condições, 304 em má condições e 886 pontos sem abrigo. Esta ação propõe 

elaborar prazos para: 

a. equipar com abrigo 886 pontos de paradas faltantes; 

b. realizar manutenção em 731 abrigos existentes; 

c. consertar os 304 abrigos existentes diagnosticados como em más condições no inventário. 

Para os novos abrigos deve-se estudar um padrão tipo para ser implantado, que possa ter a 

flexibilidade de trabalhar em módulos. Os quais tenham dimensões mínimas apara atender um 

ponto de bairro e em paradas de maior demanda serem utilizados mais unidades deste mesmo 

padrão para atender a demanda. Considerar ainda as questões de durabilidade, facilidade de 

manutenção, custo e especialmente a adequação climática.  

A Figura 84 apresenta os 1.617 pontos de parada do transporte coletivo classificados pela 

existência ou não de abrigo. 
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Figura 84 – Pontos de parada do TC 

 

Fonte: PlanMob, 2018. 
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18. Elaborar plano de medidas para incremento do uso do cartão PRATI tendo 

como meta futura a exclusividade de cartão para acesso ao transporte coletivo  

O plano de medidas deve prever redução no valor da tarifa pela utilização do cartão, redução de 

tarifa na compra de um número determinado de passagens, possibilidade de compra de passe 

livre em períodos determinados (mensal/semanal) e possibilidade de redução de tarifa para 

viagens nos horários entrepico. Esta proposta visa alterar o horário de viagem do usuário que 

não necessita viajar nos horários de pico e as demais visam impulsionar o usuário a comprar 

passagens para obtê-las à disposição, captando e fidelizando passageiros. Em curto prazo a 

meta é retirar em definitivo a utilização de dinheiro para pagar o transporte coletivo.  

19. Sistematizar o envio de informações na forma de notícias para a imprensa 

sobre o funcionamento do transporte coletivo 

Sistematizar o envio de informações sobre transporte coletivo em dois formatos. O primeiro 

formato é o de notícias acerca do funcionamento do sistema e possíveis alterações em função 

de obras ou eventos, e o segundo formato é o de notícias com mais conteúdo, mas sem urgência, 

sobre números e estatísticas do funcionamento do sistema, tratando de cumprimento de viagens 

e horários, lotação, veículos, acidentes e outras informações pertinentes, visando proporcionar 

cada vez mais credibilidade no sistema. Os veículos de comunicação são a mídia tradicional 

(jornais, rádios e televisão) através da ASCOM. 

20. Propor campanha publicitária com o objetivo de aprimorar a imagem do 

transporte coletivo 

Elaborar campanha publicitária para alavancar a imagem da viagem por ônibus. Essa campanha 

pode utilizar o próprio veículo e os abrigos para usuários como instrumento das mensagens 

publicitárias, como outros mecanismos de mídia tradicional. 

21. Implantar nas paradas centrais sistema de informação de linhas e horários 

através de painéis eletrônicos 

Elaborar processo licitatório para concessão onerosa de instalação de painéis eletrônicos de 

monitoramento do TC com exploração de publicidade. Inicialmente instalando nos principais 

pontos como as localizadas na Rua Gal. Osório entre as ruas Três de Maio e Dr. Amarante e na 

Rua Mal. Floriano entre as ruas Gal. Osório e Barão de Santa Tecla. 

22. Estudar e implantar sistema de informações do transporte coletivo nas 

paradas de ônibus 

Elaborar proposta para dotar os pontos de ônibus de conjunto de informações referentes às 

linhas que circulam por aquele ponto de parada. Nos pontos com abrigo, deverão ser informadas 

as linhas, itinerários e horários de circulação e nos sem abrigo deverá ser informado, através de 

placa, o número da linha que para no ponto sinalizado. 
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23. Aprimorar e sistematizar as informações nas páginas virtuais do Consórcio de 

TC e da PMP  

Atualizar e sistematizar de forma constante as informações acerca de itinerários e horários do 

sistema de transporte coletivo nos sites da Prefeitura e do Consórcio do TC. 

24. Elaborar e sistematizar canal de comunicação nas redes sociais para 

informação e comunicação com o usuário do transporte coletivo 

Sistematizar canal de comunicação nas redes sociais e através dele informar, de maneira 

compatível com esse canal, as notícias encaminhadas para a mídia tradicional. 

25. Implantar linha telefônica exclusiva no departamento de transportes da STT, 

com ampla divulgação para os usuários, para facilitar a comunicação 

Implantar linha telefônica exclusiva no Departamento de Transportes da STT, no formato de 

ligação gratuita, de três dígitos, para comunicação da população usuária do transporte coletivo. 

Esse número deve constar em todos os veículos e abrigos e placas de sinalização de parada de 

ônibus, além dos sites e redes sociais. As reclamações ou pedidos devem gerar protocolo e ser 

sistematizada com a resposta fornecida. Esse canal de comunicação deve gerar arquivo com as 

reclamações ou pedido de informações recebidos e ser acompanhado pelo departamento para 

possíveis estudos de alterações. 

26. Integrar viagens de bicicleta com viagens de transporte coletivo 

Ação prevista no PlanMob em transporte por bicicleta. 

E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 01 a 26 SEPLAG- 09 a 16 

SGCMU – 09 a 17 ASCOM – 19 a 25 

SMOP – 14 e16  
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1.5 Transporte Motorizado Individual 

A. Objetivo 

Não estimular o uso de transporte motorizado individual. 

Reduzir congestionamentos e acidentes que interferem negativamente em todos os modais. 

B. Diretrizes 

Taxar o uso do automóvel e utilizar o recurso para capacitar a infraestrutura de outros modais. 

Melhorar a fluidez do trânsito em trechos de vias e cruzamentos problemáticos. 

Diminuir a acidentalidade no trânsito. 

Tornar o sistema viário da cidade legível ao cidadão e informá-lo através de sinalização 

adequada. 

Qualificar o serviço de transporte remunerado individual. 

C. Embasamento 

O PlanMob Pelotas propõe o aumento da participação modal do transporte coletivo e do 

transporte por bicicleta, através de diversas medidas já elencadas. Esse aumento, se pretende, 

deve advir da diminuição da opção pelo transporte motorizado individual. Assim, além das 

diversas medidas que estimulam o transporte por ônibus e por bicicleta, o plano propõe medidas 

de desestímulo ao transporte motorizado individual, mas ao mesmo tempo pretende buscar 

solução para os problemas de baixa fluidez do trânsito, que dificultam os deslocamentos não só 

do usuário do transporte motorizado individual, mas também dos outros modais. 

A população em Pelotas tende à estabilização, assim como o índice de motorização – hoje 0,34 

automóvel/habitante e 0,12 moto/habitante, segundo os dados levantados no IBGE e DETRAN-

RS constantes no Inventário sobre a Mobilidade Urbana. Essa estabilidade permite à Prefeitura 

a identificação e a busca da melhor solução para os problemas diagnosticados. 

O sistema viário de Pelotas possui vias arteriais de bom gabarito, mas com poucas rotas 

alternativas. Assim, há acúmulo de veículos nesses eixos viários, ocasionando 

congestionamentos ou lentidão. Os trechos e cruzamentos onde isso ocorre foram 

diagnosticados no minisseminário com os agentes de trânsito e também nas inúmeras reuniões 

em bairros. 

Outro vetor de ação do plano para o transporte motorizado individual é a diminuição do número 

de acidentes. Pelotas teve uma redução substancial no número de mortes em acidentes de 

trânsito nos últimos dois anos, mas a busca por redução é objetivo constante, assim por meio do 
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conhecimento dos locais, gravidade e tipo de acidentes o órgão competente pode realizar os 

estudos necessários à correção de problemas, ao mesmo tempo deve ser buscada a 

manutenção e intensificação da fiscalização da velocidade e da direção com embriaguez. 

As reuniões técnicas internas e minisseminários com representantes dos taxistas, mototaxistas 

e motoristas de aplicativos apontam para avaliação da legislação existente, controle, fiscalização 

e regulamentação dos serviços existentes, em função de questões de segurança e atendimento 

do serviço.  

A posição no PlanMob é favorável a atividade do Transporte por Aplicativos e outras novas 

tecnologias. 

D. Ações Prioritárias Operacionais 

1. Estabelecer rotas preferenciais e alternativas para deslocamentos centro-bairro 

e bairro a bairro. 

2. Complementar o sistema viário arterial. 

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 

3. Resolver os cruzamentos e retornos do sistema arterial. 

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 

4. Complementar o Contorno Central. 

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 

5. Resolver os cruzamentos do Contorno Central com o sistema arterial. 

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 

6. Resolver os cruzamentos do Contorno Central com as vias preferenciais do 

sistema viário central. 

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 

7. Resolver os cruzamentos das vias arteriais com as vias coletoras  

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 

8. Identificar cruzamentos e trechos de vias com congestionamento e propor 

soluções. 

Ação prevista no Item 2.1- Sistema Integrado de Mobilidade 
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9. Realizar diagnóstico e tratar pontos críticos de acidentes de trânsito. 

10. Intensificar fiscalização para controle de velocidade e “lei seca”. 

11. Avaliar a legislação sobre o serviço de táxis implantada em 2018. 

12. Estudar regulamentação sobre o transporte individual por aplicativos. 

13. Regulamentar e controlar o serviço de moto-táxi. 

14. Estudar alteração na lei que regulamenta o IPTU para aumentar alíquota 

sobre imóveis destinados garagens particulares comerciais, revendas de veículos, 

postos de gasolina e outros usos preponderante pelo automóvel. 

15. Estudar alteração no contrato do estacionamento rotativo para incluir 

sobretaxa com fim de subsidiar obras destinadas ao pedestre e ciclistas na área 

central. 

16. Estudar taxação dos táxis por ocupação de vaga pública. 

E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 1 a 16  SEPLAG-1 a 10 

SGCMU –1 a 10,14  
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1.6 Transporte de Carga 

A. Objetivo específico 

Compatibilizar a circulação dos veículos de cargas e a carga/descarga com a circulação 

viária, com as demais atividades urbanas e com o meio ambiente. 

B. Diretrizes 

Melhorar a legibilidade dos acessos e trajetos dos veículos de cargas na cidade; 

Reduzir a circulação de veículos de carga de grande porte na área central e em áreas 

residenciais; 

Compatibilizar a carga/descarga com as demais atividades urbanas; 

Desestimular o uso das vias públicas como área de estacionamento de veículos de carga; 

Dotar a cidade de áreas e serviços de apoio a atividade de cargas; 

Reduzir o impacto ambiental da atividade. 

C. Embasamento da proposta 

A seguir está caracterizada de forma sucinta o transporte de cargas na área urbana. 

Existem dois tipos de cargas que circulam na malha viária: as completas e as fracionadas. 

O fracionamento das cargas atualmente é realizado nas sedes das empresas de cargas, no pátio 

de outras empresas como postos de abastecimento ou em via pública. 

O município apresenta uma particularidade quanto as cargas completas destinadas a indústria 

do arroz, que pode ser característica por: ser sazonal, demandar grande número de viagens no 

período de safra, realizar a regulagem do estoque de veículos de algumas empresas em via 

pública ou em áreas privadas urbanas, transitar em vias locais. 

Existe restrição a circulação de veículos de cargas maiores que 10 metros em parte da área 

central. 

Existe 325 transportadoras de cargas completas e 136 de cargas fracionadas localizadas na área 

urbana (dados de 2018). 

A carga/descarga na área azul é realizada em vaga paga e atende à demanda atual; 

A carga/descarga fora da área azul é realizada em vagas demarcadas em área de 

estacionamento público; 
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O município não possui “porto seco” destinado ao estacionamento ou regulagem do estoque de 

veículos de cargas. Algumas empresas realizam esta atividade em área própria na zona urbana 

ou em área periférica a esta. 

A cidade não possui acessos e rotas claramente identificados e adequados a circulação de 

veículos de cargas. 

O município não está estruturado para realizar fiscalização e controle quanto a poluição 

ambiental e peso dos veículos de carga. 

D. Ações Prioritárias  

1. Implantar sinalização no contorno rodoviário e nas vias arteriais da cidade 

orientando acessos e trajetos mais convenientes a circulação dos veículos de 

cargas. 

Ações nas rodovias: definir acesso preferencial, por meio de sinalização, em função das zonas 

urbanas de destino das cargas (fazer demanda junto ao DNIT). 

Ações nas vias arteriais estruturantes e principais: orientar trajetos, por meio de sinalização, em 

função das regiões urbanas de destino das cargas. 

Figura 85- Contorno rodoviário urbano e acessos à cidade 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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2. Viabilizar a implantação de acesso da BR 392 a zona sul da cidade. 

Viabilizar a implantação de acesso a Zona Sul da cidade permitindo acesso direto ao contorno 

central e especialmente a zona portuária. A ação consiste em a) elaborar estudo urbano do 

trajeto, estudo preliminar do conjunto de obras e estimativa de custo; b) desenvolver projeto 

executivo e orçamentário; c) captar recursos. 

Figura 86- Proposta de trajeto acesso da BR 392 a zona portuária 

 

Fonte: PlanMob 2019. 

3. Implantar o contorno central. 

Esta ação descrita no item 2.1- Sistema Viário Integrado. 

4. Adequar o sistema viário arterial a circulação de veículos de transporte de 

carga: geometria e pavimentação. 

Elaborar estudo com o fim de identificar locais com problemas de geometria viária para 

caminhões de grande porte. Gerar alternativas de solução e estabelecer prioridades de 

execução. Implantar as adequações ao sistema viário. Sistema viário arterial apresentado no 

item 2.1- Sistema Integrado da Mobilidade. 
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5. Regulamentar a circulação de veículos de carga na área central. 

Implantar sinalização restringindo a circulação de veículos de carga, maiores que 10 metros de 

comprimento, no interior do Contorno Central, em horário a ser estudado (horário sugerido das 

7:30 h às 19:30 h, já praticado atualmente). A restrição não se aplica a Av. Fenando Osório entre 

rua Pinto Martins e Avenida Dom Joaquim. O Contorno Central e a área com restrição estão 

identificados na Figura 87. 

6. Ampliar fiscalização sobre os veículos de cargas. 

Ampliar fiscalização sobre os veículos de carga especialmente quanto: ao peso, as condições 

de armazenamento da carga e a emissão de poluentes. 

Treinar agentes de trânsito e adquirir equipamentos para medir emissão de poluentes produzida 

pelos veículos de cargas. 

7. Equacionar a carga e descarga no interior do contorno central. 

Regulamentar a carga/descarga no interior do Contorno Central considerando este em duas 

regiões: a) área abrangida pelo estacionamento pago em área pública, área azul e b) área 

abrangida pelo estacionamento público gratuito (Figura 88). 

Na área Azul não está previsto demarcação de reserva de estacionamento para a 

carga/descarga, devendo este ser efetuado nas vagas demarcadas mediante pagamento. 

Na área abrangida pelo estacionamento público gratuito deverá ser demarcado reserva de 

estacionamento para a carga/descarga. Elaborar estudo criando critérios para implantação 

destes. 

8. Criar, “Porto Seco”, área de estacionamento e regulagem de cargas destinada 

a atender a demanda dos transportadores de carga fracionada e completas 

com origem ou destino à área urbana do Município. 

Para implantar o “Porto Seco” esta sugerido as orientações a seguir: 

Localização urbana: A área de regulagem deve possuir acesso direto a rede rodoviária federal e 

ser próxima a rede ferroviária e a hidrovia (canal São Gonçalo), e especificamente de fácil acesso 

a área portuária. A localização também deve ter fácil acesso a área urbana e em especial as 

industriais de beneficiamento de arroz. A região urbana sugerida para esta atividade está 

demarcada na Figura 89. 

Área estimada: para cargas integrais- 20 hectares e para cargas fracionadas-10 hectares. 

Atividades sugeridas: estacionamento de caminhões, estocagem de caminhões para regulagem 

de carga e descarga na área urbana, fracionamento e transbordo de cargas, abrigar sedes de 

transportadoras e áreas administrativas, localizar equipamentos de apoio aos veículos e 
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caminhoneiros, tais como: postos de serviços e abastecimento, vestiários, restaurantes, oficinas 

mecânicas. 

Forma de implantação: Estudar em conjunto com o setor de transporte de cargas a forma de 

viabilizar o empreendimento. Indica-se inicialmente a parceria público privada para implantação 

e operação. 

E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 1,2,3,4,5,6,7,8 SETCESUL-4,5,7,8 

SGCMU –2,3,4,8 DNIT- 1,2 

SQA- 5 SEPLAG- 2,3 
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Figura 87- Área com restrição a circulação de veículos maiores de 10 metros 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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Figura 88- Área de carga/descarga no interior do contorno central 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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Figura 89- Sugestão urbana para estocagem e estacionamento de veículos de carga 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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1.7 Mobilidade Regional 

A. Objetivo específico 

Promover o transporte de pessoas e cargas com qualidade, por diferentes modais, entre 

os Munícipios do AUSUL e COREDESUL. 

B. Diretrizes 

Incorporar os modos ferroviário e hidroviário a mobilidade urbana e regional; 

Promover a integração das modalidades de transporte de passageiros urbanos as modalidades 

de passageiros metropolitanos e interurbanos; 

Pleitear melhor e maior atendimento do modal aéreo; 

Buscar continuamente a melhoria e racionalidade do transporte regional; 

Cuidar da segurança no trânsito na interface da cidade com a rede viária regional. 

C. Embasamento da proposta 

A cidade de Pelotas forma junto com 22 outros municípios o COREDE Sul e junto com 4 compõe 

a AUSUL. Dados sobre população, território, motorização e problemas e propostas existentes 

para essas instancias de planejamento encontram-se melhor explicitados no relatório da 

Mobilidade Urbana de Pelotas e no Capítulo I desse relatório. 

Pelotas e a cidade de Rio Grande formam o principal polo da região concentrando 62 % da 

população do COREDE Sul, e em virtude da proximidade das cidades possuem grande conexão 

e complementaridade nas atividades urbanas o que gera uma grande demanda por viagens. 

No que tange ao transporte de passageiros interurbano por ônibus em Pelotas, no ano de 2017, 

houve a partida de 46.839 veículos transportando 764.544 passageiros, com média de 63.712 

passageiros e 3.903 veículos por mês. Já no transporte metropolitano, que possui linhas para 

Rio Grande e Capão do Leão, no ano de 2017, transportou 2.754.791 passageiros em 100.706 

viagens com média mensal de 229.566 passageiros e 8.392 viagens. 

A região possui diversas formas e possibilidades de conexão, descritas no Inventário sobre a 

Mobilidade Urbana. Assim, esse item sobre a Mobilidade Regional traz propostas para a cidade 

para os diferentes modais: rodoviário, ferroviário, aeroviário e aquaviário, com base no 

diagnóstico e na existência de propostas para o transporte da região. 
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D. Ações Prioritárias  

1. Rodoviário- Implantar acesso sul a cidade a partir da BR 392. 

Ação prevista no item 2.6, Transporte de Cargas. 

2. Rodoviário- Promover travessias mais adaptadas e seguras às características 

dos pedestres e ciclistas na BR 116. 

O contorno urbano (travessia urbana por rodovias) da cidade é constituído por trechos das BRs 

116 e 392, e após ser concluído será composto por via de pista dupla com duas faixas cada, por 

vias vicinais em grande parte da travessia urbana e por nove passagens em desníveis, 

“viadutos”, nos principais acessos a cidade. Rede viária que atende com boa qualidade a 

demanda rodoviária da cidade e da região. Resta como problema a pouca acessibilidade e 

segurança para ciclistas e pedestres, que será amenizada com a previsão da instalação de 

passarelas. Medida que pela experiência e estatísticas de acidentes de trânsito, sabe-se 

insuficiente. Assim, estão sugeridas algumas ações a serem discutidas e demandas junto ao 

órgão federal gestor das rodovias, que visam aumentar a acessibilidade e segurança do trânsito 

na interface urbana com as rodovias (Figura 90). 

a) Melhorar áreas de calçadas, ciclovias e travessias nas interseções em desníveis, “viadutos”; 

b) Criar travessias subterrâneas nas rodovias para passagens de pedestres e ciclistas em 

trechos de maior demanda. 

3. Rodoviário- Equacionar integração do transporte coletivo urbano e de 

automóvel com o transporte metropolitano para Rio Grande. 

O transporte coletivo por ônibus entre Pelotas e Rio Grande está sob a gestão da Metroplan, ou 

seja, é transporte metropolitano. Mesmo assim possui início e fim de linha no terminal rodoviário, 

mas também possui diversas paradas no trajeto dentro da área urbana. Paradas que 

normalmente servem como integração ao modal automóvel e ao transporte coletivo urbano por 

ônibus (Figura 91). Desta forma sugere-se elaborar estudo visando: 

a) criar paradas em função da rede do transporte urbano e seus terminais; 

b) criar local de integração com o automóvel com capacidade de criar área de 

estacionamento. 
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Figura 90- Locais nas BRs sugeridos para melhorar segurança de pedestres e ciclistas 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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Figura 91- Proposta de integração do modal automóvel e TC Urbano com TC interurbano 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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4. Rodoviário- Equacionar trajetos e paradas do transporte metropolitano na área 

urbana. 

Está ação aplica-se especialmente ao transporte metropolitano para o município do Capão do 

Leão, que possui sua rede viária na área urbana de Pelotas sobreposta, em grande parte dos 

seus trajetos, as vias da rede do transporte coletivo urbano, o que é considerado em uma 

primeira análise positivo. Também o transporte metropolitano utiliza seus pontos de paradas nos 

mesmos pontos do transporte coletivo urbano. Já os terminais de linhas possuem pontos 

exclusivos. Atualmente na rua Marechal Floriano, em implantação. Assim é sugerido, 

conjuntamente com a Metroplan, estudar:  

a) a pertinência dos trajetos metropolitanos, especialmente quando não utilizar a rede do 

transporte coletivo urbano; 

b) o impacto das paradas do transporte metropolitano nas paradas da área central; 

c) o uso e impacto do transporte metropolitano nas vias exclusivas do transporte coletivo; 

d) os terminais do transporte metropolitano em implantação na rua Marechal Floriano e área 

para regulagem de horário; 

e) mecanismo de planejamento e gerencia entre o Município e a Metroplan. 
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Figura 92- Rede do transporte metropolitano na área urbana de Pelotas 

 

Fonte: PlanMob 2109. 
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5. Rodoviário- Equacionar trajetos e paradas do transporte intermunicipal na área 

urbana 

O transporte de passageiros interurbano possui sua gestão atrelada ao DAER e em princípio tem 

seu início e fim de linha no Terminal Rodoviário. Para essas linhas o acesso indicado a área 

urbana é através da Avenida João Goulart ou da Avenida Viscondessa da Graça. No entanto, as 

linhas que atendem os municípios próximos possuem caraterísticas de transporte metropolitano, 

ou seja, possuem trajetos variados na área urbana com paradas para subida e descidas de 

passageiros. Na atualidade o Município não possui controle ou participação no planejamento 

desta forma de transporte. Assim sugere-se elaborar estudo conjuntamente com o DAER e 

ETERPEL para definir e regulamentar esta modalidade de transporte de passageiros visando 

definir trajetos e paradas. 

Figura 93- Rede viária urbana sugerida para o transporte de passageiros interurbano 

 

Fonte: PlanMob2019 

6. Rodoviário- Elaborar estudo para melhorar as condições físicas e operacionais 

da rodoviária  

Conforme identificado no inventário da mobilidade a ETERPEL apresenta dificuldade financeira 

na gestão do terminal rodoviário, o que traz como consequência limitações na qualidade do 

serviço prestado, especialmente quanto a infraestrutura. Desta forma está sugerido a elaboração 

de estudo para o Terminal Rodoviário de Pelotas com dois objetivos: 

a) buscar sustentabilidade e autonomia financeira; 
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b) captar recursos para melhoria da infraestrutura. 

7. Ferroviário- Gerar alternativas de baixo custo para reduzir conflitos do 

transporte ferroviário com a área urbana. 

A mobilidade e a acessibilidade da cidade são impactadas negativamente pelo tráfego e 

manobras do transporte ferroviário na área urbana, especialmente pela interrupção do acesso 

sul (Rua Saturnino de Brito, Tiradentes e Lobo da Costa). Para equacionar ou minimizar o 

problema está sugerido algumas opções a serem estudadas conjuntamente com o DNIT e a 

concessionária da rede ferroviária, a empresa RUMO: 

a) construção de novo desvio em outras áreas da cidade, sugestões de áreas na Figura 94; 

b) construção de viaduto sobre a ferrovia na Rua Saturnino de Brito. Solução menos 

indicada. 

Figura 94- Sugestões para nova área de manobra do transporte ferroviário na área urbana 

 

Fonte: PlanMob 2019. 

8. Ferroviário- Manter estudo e demanda para transferência da rede ferroviária 

para trajeto externo a área urbana. 

Existe dois projetos para transferência da rede ferroviária com trajetos externos a área urbana 

de Pelotas, que são: o Contorno Urbano e Ferrovia Norte-Sul. 

A solução indicada para o município de Pelotas, pelo DNIT, Ecoplan Engenharia Ltda., no 

relatório do PROSEFER (Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas)– 
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Volume 1 – Relatório Executivo de 2011, é a construção de Contorno Urbano, com 

aproximadamente 7,2 km de extensão, justificando-se pela melhoria da segurança e da 

qualidade de vida que proporcionará à população e pela melhoria das condições operacionais 

com a redução do tempo de percurso das composições, não havendo necessidade de obras de 

transposição na linha férrea, entretanto exige a construção de Ponte Ferroviária Móvel sobre o 

Canal São Gonçalo. 

Já a previsão da construção da Ferrovia Norte –Sul, que comtempla construção de trecho de 

ferrovia entre as cidades de Chapecó e Rio Grande prevê travessia na cidade de Pelotas 

conforme Figura 95. 

Para essa ação está indicado a manutenção de esforço político e técnico da região para viabilizar 

a execução de uma das propostas existentes. 

Figura 95 – Proposta de travessia da Ferrovia Norte–Sul na área urbana de Pelotas 

 

Fonte: http://www.valec.gov.br/download/GEPROG/EVTEA/2015/ 

9. Ferroviário- Continuar estudo e demanda política para ligação de transporte 

regular de passageiros para o eixo Capão do Leão-Pelotas –Rio Grande;  

O Laboratório de Transportes e Logística – LabTrans da UFSC realizou em 2013 o “Estudo de 

viabilidade técnica, econômica, financeira, social e ambiental do sistema de transporte ferroviário 

de passageiros, de interesse regional, no trecho: Capão do Leão – Pelotas – Rio Grande”. 

O estudo teve por objetivo avaliar a viabilidade de implantação de serviço regular de transporte 

ferroviário de passageiros em um dos trechos selecionados no âmbito do Programa de Resgate 
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do Transporte Ferroviário de Passageiros, integrante do Plano de Revitalização das Ferrovias 

do Governo Federal. A seguir a Figura 96 apresenta o trajeto sugerido. 

O PlanMob reafirma a necessidade de ligação entre Pelotas e Rio grande, bem como cidade 

próximas, por meio de transporte ferroviário de passageiro utilizando a infraestrutura existente. 

Assim essa ação propõe manutenção de esforço político e técnico de caráter regional junto aos 

órgãos federais e estaduais com fim viabilizar meio de transporte. 

Figura 96 - Proposta de traçado para o trem regional 

 

Fonte: Relatório Técnico LabTrans, 2013. 

10. Aeroviário- Melhorar acesso urbano ao aeroporto; 

O Aeroporto de Pelotas possui boa acessibilidade rodoviária para todos os Municípios do 

COREDE Sul e em especial para os da AUSUL. Para melhorar a acessibilidade ao aeroporto 

está sugerido:  
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a) implantar sinalização indicativa na rodovia e na área urbana auxiliando na escolha do melhor 

acesso a cidade e do trajeto na área urbana e  

b) pavimentar de trecho da Rua Zeferino Costa (veja na Figura 97). 

Figura 97- Acessos e trajetos para o aeroporto 

 

Fonte: PlanMob 2019 

11. Aquaviário- Elaborar estudo visando minimizar impacto da atividade portuária 

na zona urbana e de potencializar sua contribuição na qualidade urbana;  

Alguns aspectos da atividade portuária são incompatíveis com algumas atividades urbanas ou 

mesmo degradam a área urbana, como por exemplo: fluxo de cargas pesadas incompatível com 

o pavimento urbano que por vezes causam vibrações e rachaduras em construções, poluição 

sonora, poluição do ar, acúmulo de veículos de cargas estacionados nas vias, atividade portuária 

24 horas por dia. 

Por outro lado, a atividade portuária, além de gerar renda ao município, pode ser promotora de 

qualificação urbana se direcionada também com este fim. Para tanto indica-se, a nível municipal, 

a elaboração de estudo estabelecendo condições para que a atividade portuária seja promotora 

da qualificação urbana. 
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12. Aquaviário- Elaborar estudo de viabilidade para o transporte regular de 

passageiros para o eixo Pelotas- Rio Grande. 

As cidades de Pelotas e Rio Grande possuem ligação aquaviária natural por meio do canal são 

Gonçalo e da Laguna Lagoa dos Patos (Figura 98) que pode ser utilizado para estabelecer linha 

regular de transporte de passageiros. Para isto está indicado a elaboração de estudo de 

viabilidade para implantação. Essa linha poderá atender também demanda de outros municípios 

como Capão do Leão e São José do Norte. 

13. Aquaviário- Manter demanda municipal e regional para implantação da 

Hidrovia do Mercosul. 

O PlanMob reafirma a necessidade da implantação da Hidrovia Mercosul como forma de 

ampliação da matriz do transporte de carga da Região Sul. Assim essa ação propõe manutenção 

de esforço político e técnico de caráter regional junto aos órgãos federais e estaduais com fim 

viabilizar a implantação da Hidrovia do Mercosul. A Figura 99 ilustra a proposta de trajeto 

planejado para hidrovia. 

14. Coordenar demanda política para implantação ou ampliação de órgão de 

planejamento regional. 

Em função de diversos assuntos que envolvem os Municípios do COREDE Sul e da AUSUL, em 

termos de planejamento físico regional e entre eles os de mobilidade, muitos abordados nesse 

item e no inventário da mobilidade urbana, sugere-se que o Município de Pelotas coordene 

demanda para ampliação ou implantação de órgão misto para esse fim, gerido por municípios, 

estado federado e a união. 

E. Órgão responsável e principais envolvidos 

STT- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 METROPLAN – 3,5 

SGCMU –1,2,6,9,10,11,12,13 DNIT- 1,2,7,8,9 

SEPLAG- 2,3 DAER – 5,6 

PORTO – RS – 11,12,13  
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Figura 98- Trajeto aquaviário entre Pelotas e Rio Grande 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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Figura 99- Trajeto planejado para Hidrovia do Mercosul 

 

Fonte: PlanMob 2019. 
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III – IMPLEMENTAÇÃO 

Para implementação do PlanMob está proposta a criação do Comitê Técnico Permanente de 

Planejamento e Mobilidade Urbana, com a finalidade de ser um órgão consultivo, propositivo e de 

acompanhamento do desenvolvimento do Município. 

O cumprimento do que se pretende no PlanMob é um processo contínuo de gestão da mobilidade, 

para tanto é necessário à sua constante atualização, o desenvolvimento de estudos técnicos, o 

detalhamento das ações prioritárias, o desenvolvimento de projetos executivos e orçamentários, a 

elaboração de normas, de decretos e projetos de leis, o acompanhamento das metas, entre outras 

ações que serão desenvolvidas por diversos órgãos municipais, individualmente ou de forma 

compartilhada.  

Várias das secretarias municipais possuem interface direta com o planejamento e gestão da 

mobilidade, entre as principais estão a de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, de Transporte e 

Trânsito, de Planejamento e Gestão e de Qualidade Ambiental.  

1.1 Comitê Técnico Permanente de Planejamento e Mobilidade 

Urbana 

O Comitê Permanente do Plano de Mobilidade possui como objetivo criar instância administrativa 

institucional para coordenar as diversas atividades referente a mobilidade no âmbito da administração 

municipal. E tem as seguintes atribuições: 

a) Planejar e programar as ações necessárias para implementar o Plano de Mobilidade; 

b) Desenvolver, complementar, atualizar e detalhar o Plano de Mobilidade; 

c) Manter sistema de informação sobre a mobilidade urbana, por meio eletrônico, das atividades 

internas e das desenvolvidas nas secretarias afins; 

d) Propor ou gerar soluções sobre a mobilidade mediante demanda das secretarias; 

e) Servir de instância consultiva sobre a mobilidade para todas as unidades do Município; 

f) Assessorar, cooperar e acompanhar o desenvolvimento de projetos executivos referente a 

mobilidade urbana desenvolvidos pelo Município ou por terceirizados; 

g) Assessorar, cooperar e acompanhar a gestão e operação do trânsito e do transporte público; 

h) Assessorar, cooperar e acompanhar a política de parcelamento e uso do solo; 

i) Servir de instância consultiva sobre a mobilidade a Comissão Técnica do Plano Diretor e ao 

Conselho do Plano Diretor; 

j) Participar no desenvolvimento da política de desenvolvimento urbano. 
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1.2 Compatibilização legal do PlanMob com o Plano Diretor 

O III Plano Diretor de Pelotas, Lei 5502/2008, possui diversas referencias quanto a mobilidade que 

precisam ser compatibilizadas, por meio de lei, com as proposições do Plano de Mobilidade. Desta 

forma após institucionalização do PlanMob estas compatibilizações devem ser encaminhadas ao 

legislativo. 

 

1.3 Cronograma de metas 

Nº Ações prioritárias- Sistema Integrado de Mobilidade 2020 2024 2028 +2028 

01 Proposta de Sistema Viário Integrado     

02 Concluir o contorno urbano de Pelotas     

03 Complementar o sistema viário arterial que se conecta com o contorno urbano de Pelotas     

04 Concluir os cruzamentos do Contorno de Pelotas com o Sistema Arterial     

05 Complementar o sistema viário arterial     

06 Resolver os cruzamentos e retornos do sistema arterial     

07 Complementar o Contorno Central     

08 Resolver as interseções do Contorno Central com o Sistema Arterial.     

09 Resolver as interseções do Contorno Central com as vias preferenciais do sistema viário central.     

10 Complementar o sistema viário coletor.     

11 Elaborar estudo dos cruzamentos das vias arteriais com as vias coletoras     

12 Implantar rede de Faixas Exclusivas do Transporte Coletivo.     

13 Implantar Rede Cicloviária     

14 Buscar a completude da rede de passeios públicos urbanos     

15 Propor e implementar medidas de segurança viária– educação, esforço legal e engenharia de tráfego     

16 Estabelecer critérios para política de Pavimentação     

17 Estabelecer critérios para política de Iluminação     

18 Realizar diagnóstico e tratar pontos críticos de acidentes de trânsito     

19 Identificar interseções e trechos de vias com congestionamento e propor soluções     

20 Criar binário Leste-Oeste nas ruas Dr Amarante e Antônio dos Anjos     
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Nº Ações prioritárias- Transporte a Pé 2020 2024 2028 +2028 

01 
Pavimentar calçadas das áreas periféricas, priorizando os trajetos do transporte coletivo e acessos a pólos 
atratores 

    

02 
Elaborar plano para qualificar calçadas da área central por meio de fiscalização e por investimento público nas 
interseções e travessias 

    

03 Criar áreas exclusivas de pedestre em centralidades de Bairro     

04 
Alargar calçadas na área central em trechos onde a circulação de pedestres e PCD’s é inviabilizada por 
dimensão ou locação de equipamentos urbanos 

    

05 Revisar legislação sobre calçada     

06 
Reavaliar a cartilha de orientação sobre construção, manutenção e competências das calçadas com plano de 
intervenção 

    

07 Elaborar plano ações para segurança de pedestres na área central e principais eixos de circulação     

08 Plano de arborização de calçadas     

09 
Elaborar Plano de iluminação para vias das regiões periféricas em função de trajetos mais utilizados e de pólos 
geradores de trafego 

    

10 
Estudar, planejar e implantar rotas de caminhabilidade e acessibilidade de PCD’s em Parques, Praças, 
Canteiros centrais de Avenidas e Áreas Verdes 

    

11 Elaborar estudo para orientação e normatização para projetos públicos     

12 Realizar campanha educativa visando a segurança do pedestre     

 

Nº Ações prioritárias- Transporte por Bicicleta 2020 2024 2028 +2028 

01 Conectar e ampliar a malha cicloviária em curto, médio e longo prazo     

02 Melhorar as condições da malha cicloviária existente em segurança e conforto      

03 Definir áreas urbanas não recomendáveis aos ciclistas     

04 Implementar medidas visando tornar todas as vias cicláveis     

05 Integrar viagens de bicicleta e transporte coletivo     

06 Regulamentar instalação de paraciclos e bicicletários     

07 Regulamentar o sistema de compartilhamento de bicicletas     

08 Implantar equipamentos para planejamento da malha cicloviária     

09 Implementar passeios turísticos de bicicleta     

10 Analisar formas de facilitar a aquisição de bicicletas     

11 
Analisar a possibilidade de criar estímulos financeiros à utilização de bicicletas como modo de transporte casa-
trabalho 

    

12 
Promover campanhas de estímulo ao uso da bicicleta e educativa baseada em legislação existente e iniciativas 
de outras cidades 

    

 

Nº Ações prioritárias – Transporte Público por Ônibus 2020 2024 2028 +2028 

01 Estruturar o planejamento operacional do transporte     

02 Avaliar e realizar as alterações necessárias nos itinerários     
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Nº Ações prioritárias – Transporte Público por Ônibus 2020 2024 2028 +2028 

03 Elaborar estudo para implantação de linhas tronco-alimentadoras em eixos de transporte     

04 Elaborar estudo para utilização de micro-ônibus em horários noturnos e de entrepico     

05 
Estudar a possibilidade de utilizar veículos menores para operar em laços eventuais no trajeto e tornar 
itinerário mais legível e constante 

    

06 Reformular o sistema de transporte coletivo por micro-ônibus     

07 Elaborar estudo para implantação de horários expressos     

08 Elaborar proposta de qualificação dos veículos utilizados no sistema     

09 Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Sistema Geral     

10 Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Avenida Fernando Osório     

11 Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Ruas Pinto Martins e Rafael Pinto Bandeira     

12 Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Ruas Mal. Floriano e Lobo da Costa     

13 
Ampliar e qualificar faixas exclusivas para o transporte coletivo – Estudar, propor e implantar a conexão 
necessária entre a Av. República do Líbano e o binário R. Gal. Osório/R. Mal. Deodoro 

    

14 Estabelecer plano de prioridades para a pavimentação de vias utilizadas pelo transporte coletivo     

15 Propor medidas corretivas para pontos de estrangulamento no trânsito que interferem no transporte coletivo     

16 
Propor medidas corretivas na geometria viária e nas conexões viárias para dar preferência ao transporte 
coletivo 

    

17 Elaborar plano para melhoria do acesso aos pontos de parada e dos abrigos     

18 
Elaborar plano de medidas para incremento do uso do cartão PRATI tendo como meta futura a exclusividade 
de cartão para acesso ao transporte coletivo 

    

19 
Sistematizar o envio de informações na forma de notícias para a imprensa sobre o funcionamento do 
transporte coletivo 

    

20 Propor campanha publicitária com o objetivo de aprimorar a imagem do transporte coletivo     

21 Implantar nas paradas centrais sistema de informação de linhas e horários através de painéis eletrônicos     

22 Estudar e implantar sistema de informações do transporte coletivo nas paradas de ônibus     

23 Aprimorar e sistematizar as informações nas páginas virtuais do Consórcio de TC e da PMP     

24 
Elaborar e sistematizar canal de comunicação nas redes sociais para informação e comunicação com o usuário 
do transporte coletivo  

    

25 
Implantar linha telefônica exclusiva no departamento de transportes da STT, com ampla divulgação para os 
usuários, para facilitar a comunicação 

    

26 Integrar viagens de bicicleta com viagens de transporte coletivo     

 

Nº Ações prioritárias – Transporte Motorizado Individual 2020 2024 2028 +2028 

01 Estabelecer rotas preferenciais e alternativas para deslocamentos centro-bairro e bairro a bairro     
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02 Complementar o sistema viário arterial      

03 Resolver os cruzamentos e retornos do sistema arterial     

04 Complementar o Contorno Central      

05 Resolver os cruzamentos do Contorno Central com o sistema arterial     

06 Resolver os cruzamentos do Contorno Central com as vias preferenciais do sistema viário central     

07 Resolver os cruzamentos das vias arteriais com as vias coletoras     

08 Identificar cruzamentos e trechos de vias com congestionamento e propor soluções     

09 Realizar diagnóstico e tratar pontos críticos de acidentes de trânsito     

10 Intensificar fiscalização para controle de velocidade e “lei seca”     

11 Avaliar a legislação sobre o serviço de táxis implantada em 2018     

12 Estudar regulamentação sobre o transporte individual por aplicativos     

13 Regulamentar e controlar o serviço de moto-táxi     

14 
Estudar alteração na lei que regulamenta o IPTU para aumentar alíquota sobre imóveis destinados garagens 
particulares comerciais 

    

15 
Estudar alteração no contrato do estacionamento rotativo para incluir sobretaxa com fim de subsidiar obras 
destinadas ao pedestre e ciclistas na área central 

    

16 Estudar taxação dos táxis por ocupação de vaga pública     

 

Nº Ações prioritárias- Transporte de Cargas 2020 2024 2028 +2028 

01 
Implantar sinalização nas rodovias e nas vias arteriais orientando acessos e trajetos urbanos mais 
convenientes a circulação dos veículos de cargas. 

    

02 Viabilizar a implantação do acesso da BR 392 a zona sul da cidade.     

03 Implantar o contorno central.     

04 Adequar sistema viário a circulação de veículos de transporte de carga: geometria e pavimentação     

05 Regulamentar a circulação de veículos de carga na área central.     

06 Ampliar fiscalização sobre os veículos de cargas     

07 Equacionar carga/descarga na área central     

08 
Criar área de estacionamento e regulagem de cargas destinada a atender a demanda dos transportadores de 
carga fracionada e integrais. 

    

 

Nº Ações prioritárias- Mobilidade Regional 2020 2024 2028 >2028 

01 Rodoviário - Implantar acesso sul a cidade a partir da BR 392     
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02 
Rodoviário - Promover travessias mais adaptadas e seguras as características dos  pedestres e ciclistas na BR 
116 

    

03 
Rodoviário - Equacionar integração do transporte coletivo urbano e de automóvel com o transporte 
metropolitano para Rio Grande  

    

04 Rodoviário - Equacionar trajetos e paradas do transporte metropolitano na área urbana      

05 Rodoviário - Equacionar trajetos e paradas do transporte intermunicipal na área urbana      

06 Rodoviário - Elaborar estudo para melhorar as condições físicas e operacionais da rodoviária     

07 Ferroviário - Gerar alternativas para reduzir conflitos do transporte ferroviário com a área urbana a curto prazo     

08 Ferroviário - Manter estudo e demanda para transferência da rede ferroviária para trajeto externo a área urbana     

09 
Ferroviário - Continuar estudo e demanda política para ligação de transporte regular de passageiros para o eixo 
Pelotas –Rio Grande 

    

10 Aeroviário - Melhorar acesso urbano ao aeroporto     

11 
Aquaviário - Elaborar estudo visando minimizar impacto da atividade portuária na zona urbana e de potencializar 
sua contribuição na qualidade urbana 

    

12 
Aquaviário - Elaborar estudo de viabilidade para o transporte regular de passageiros para o eixo Pelotas- Rio 
Grande 

    

13 Aquaviário - Manter demanda municipal e regional para implantação da Hidrovia do Mercosul     

14 Coordenar demanda política para implantação ou ampliação de órgão de planejamento regional     
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1.4 Monitoramento e Acompanhamento 

O monitoramento e acompanhamento da implantação das ações propostas no PlanMob deve 

ser efetuado por meio de indicadores gerais, verificados pelo Comitê Técnico Permanente de 

Planejamento e Mobilidade Urbana, excetos os que dependem de pesquisas, e divulgados na 

imprensa local por meio de publicação oficial. Além dos indicadores estabelecidos na Tabela 46- 

Indicadores Gerais de monitoramento de implantação do PlanMob. outros podem ser 

desenvolvidos. 

Tabela 46- Indicadores Gerais de monitoramento de implantação do PlanMob. 

 Indicador 

Transporte coletivo 

Percentual de participação no total de viagens 

Percentual de completude da pavimentação da rede do TC 

Percentual de faixas exclusivas em relação a rede do TC 

Índice de passageiro por quilômetro 

Índice de cumprimento de horário de viagens 

  

Transporte por Bicicleta 

Percentual de Participação no total de viagens  

Percentual de ciclovias  pavimentadas 

Percentual de ciclovias existente sobre projetadas 

  

Transporte a Pé 
Percentual de vias com calçadas 

Percentual de vias Adaptadas a PCD 

  

Circulação geral 

Percentual de rede pavimentado 

Taxa de mortalidade 

Taxa de motorização de automóvel 

  

Automóvel 
Percentual de participação no total de viagens 

Percentual estacionamento pago sobre número de vagas dentro do contorno central 

  

 

1.5 Fontes de recursos e financiamento 

Os recursos financeiros para implantação das ações propostas no Plano de Mobilidade terão 

origem de verbas consignadas em orçamento, verbas federais, emendas parlamentares, 

empréstimos e sempre que possível verbas de receita do Município. 



Glossário 

161 

Glossário 

 

Bicicletário: estacionamentos de longa duração, coberto, com grande número de vagas e 

controle de acesso, podendo ser público ou privado. 

Bike racks no transporte coletivo: os equipamentos serão instalados na parte dianteira dos 

veículos de transporte coletivo e funcionam de maneira semelhante aos racks de automóveis. 

Cada rack pode ter vaga para até duas bicicletas e são ideais para pessoas que percorrem 

grandes distâncias, podendo realizar parte do trajeto de bicicleta e outra de ônibus, além de 

oferecer segurança para imprevistos, como chuvas inesperadas ou problemas mecânicos. 

Carga completa: trata de carregamentos que ocuparão o espaço total do modal, garantindo 

maior exclusividade e segurança dos produtos durante o transporte. 

Carga fracionada: a carga total do veículo é fracionada em pequenas quantidades de remessas 

e encomendas, de diferentes origens para diferentes destinos. 

Ciclo: veículo de pelo menos duas rodas movido à propulsão humana. 

Ciclofaixa: parte contígua a pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, sendo 

dela separada por pintura e/ou elementos delimitadores. 

Ciclorrota: mapeamento das rotas cicláveis e representação in-loco, através de sinalização e 

outros elementos de projeto, como em mapas ilustrativos. 

Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum 

por desnível ou elementos delimitadores. 

Contorno central: composto por vias arteriais estruturantes que circundam a área central. 

Contorno Rodoviário Urbano: canal de distribuição do fluxo das rodovias federais e de vias 

municipais externas à área urbana com o sistema viário arterial urbano. As conexões são bem 

definidas e com geometria viária adequada, proporcionadas pela execução de obras recentes de 

duplicação das rodovias. 

Entrepico: intervalo de horário mais calmo ou lento situado entre os momentos de pico no 

trânsito. 

Espaço compartilhado: espaço viário que permite o fluxo de diferentes modos de transporte, 

dentre motorizados e não motorizados. 

Faixa compartilhada: parte contígua a pista de rolamento destinada à circulação compartilhada 

de veículos individuais e coletivos, sendo dela separada por pintura e/ou elementos 

delimitadores. 
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Faixa exclusiva de transporte coletivo: parte contígua a pista de rolamento destinada à 

circulação de veículos do transporte coletivo (ônibus e micro-ônibus), sendo dela separada por 

pintura e/ou elementos delimitadores. 

Modal de transporte: são as formas de transporte classificados de acordo com o veículo ou 

meio utilizado, podendo ser ferroviário (feito por ferrovias), rodoviário (feito por 

rodovias), hidroviário (feito pela água), dutoviário (feito pelos dutos) e aeroviário (feito de forma 

aérea). Ou classificado como transporte a pé, bicicleta, ônibus e veículo individual. 

Paraciclo: estacionamento para bicicletas em espaços públicos, equipado com dispositivos 

capazes de manter os veículos de forma ordenada, com possibilidade de amarração para 

garantia mínima de segurança contra o furto. Por serem estacionamento de curta ou média 

duração, ter pequeno porte, número reduzido de vagas, sem controle de acesso e simplicidade 

do projeto, difere substancialmente do bicicletário. 

Passeio compartilhado: tipo de espaço compartilhado com uso simultâneo entre ciclistas e 

pedestres, desde que seja sinalizado e não possua qualquer divisão ou separador físico entre o 

tráfego de pedestres e outros. 

Pesquisa de Cordão externo: o estudo engloba todos os movimentos regulares de viagens que 

são importantes no cotidiano da área urbana estudada, circunscrevendo a região com 

movimentos sistemáticos orientados entre a área urbana e demais localidades. Portanto, o 

cordão externo é traçado de modo a conter a grande maioria das viagens pendulares de uma 

área urbana, averiguando a origem, o destino, o sentido da viagem e a motivação do 

deslocamento de motoristas que entram e saem do município.  

Pesquisa OD: a pesquisa origem/destino domiciliar é um instrumento de planejamento da 

mobilidade urbana, fornece um retrato dos principais padrões de deslocamento da população na 

cidade, correspondente a um dia útil típico. 

Sistema binário: sistema que consiste em transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com 

um único sentido e opostos entre si. É visto como solução para dar mais fluidez ao tráfego de 

vias rápidas e muito movimentadas. 

Sistema compartilhamento de bicicletas: serviço automatizado de aluguel temporário de 

bicicletas para pequenos trajetos entre estações físicas ou virtuais, seguindo parâmetros 

estabelecidos pelo Poder Público em relação a distribuição, localização e manutenção dos 

equipamentos. 

Sistema viário central: o sistema viário central da cidade, preponderantemente ortogonal, faz 

com que o fluxo seja distribuído pelas vias conforme o desejo de deslocamento. No entanto, 

algumas características das vias, como o gabarito, conectividade, pavimento e as facilidades de 

circulação (preferencialidade e sinalização semafórica) capacitaram algumas como preferenciais 

para deslocamentos maiores dentro da área central. 

https://portogente.com.br/portopedia/transporte-ferroviario-73385/73385
https://portogente.com.br/portopedia/transporte-rodoviario-73414/73414
https://portogente.com.br/portopedia/transporte-aquaviario-76574
https://portogente.com.br/portopedia/transporte-dutoviario-74920
https://portogente.com.br/portopedia/transporte-aereo-73376/73376
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Sistema viário geral: conjunto de vias urbanas na qual é permitido a circulação de todos os 

modais de forma compartilhada, exceto o pedestre, em se tratando da faixa de rolamento. Esse 

sistema poderá ter restrição a circulação de algum modal por meio de sinalização 

regulamentadora. 

Via arterial estruturante: é a via que realiza a conexão entre as diferentes regiões urbanas da 

cidade. Em geral são vias com pista dupla ou com possibilidades de duplicação. 

Via arterial principal: é a via que conecta duas vias arteriais estruturantes ou um grande pólo 

atrator com via estruturante. Em geral possuem a mesma configuração das vias arteriais 

estruturais. 

Via coletora preferencial: vias com a melhor qualidade de deslocamento. 

Via compartilhada: pista própria compartilhada entre veículos individuais e coletivos, separada 

fisicamente do tráfego comum por desnível ou elementos delimitadores. 

Via exclusiva de transporte coletivo: pista própria destinada exclusivamente à circulação de 

veículos do transporte coletivo (ônibus e micro-ônibus), separada fisicamente do tráfego comum 

por desnível ou elementos delimitadores. 

Via local: distribui o fluxo das vias coletoras ou arteriais ao seu destino mais específico. 

Vias cicláveis: caminhos formados por segmentos viários, ou estruturas mistas, que interligam 

um par de origem e destino, desde que sejam minimamente preparados para garantir a 

segurança de ciclistas. 

Vias coletoras: distribui o fluxo das vias locais às vias arteriais. Devem ter facilidade de conexão 

com o sistema arterial. 
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Mapas 

PMU 01 – Sistema Viário Geral 

PMU 02 – Sistema Viário Geral – Proposta de intervenções 

PMU 03 – Transporte a pé e de PCD - Proposta de intervenções 

PMU 04 – Transporte por bicicleta - Proposta de intervenções 

PMU 05 – Transporte público por ônibus 

PMU 06 – Transporte motorizado individual 

PMU 07 – Transporte de carga e mobilidade regional 

 

Mapas disponíveis em www.pelotas.rs.gov.br/servicos/gestao-da-cidade 

 

http://www.pelotas.rs.gov.br/servicos/gestao-da-cidade

