
 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
 

 

Etapas de desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana - PLANMOB 
Prefeitura de São Jerônimo/RS 
Portaria 14.901 de 16/08/2022 

 

1 

 

ETAPA 03-B 
DEFINIÇÃO ATIVIDADES BÁSICAS E FUNDAMENTAIS 

DO PLANO DE MOBILIDADE, SUGERINDO OS 
SEGUINTES ASPECTOS METODOLÓGICOS  

A SEREM CONSIDERADOS NA FORMULAÇÃO DO 
PLANO DE TRABALHO, RELATIVAS À  

INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ANÁLISES 
 
Dando andamento aos trabalhos de desenvolvimento do processo de elaboração 

do Plano de Mobilidade Urbana, em cumprimento ao cronograma de atividades propostas 
divididas em etapas do processo, o servidor Sr. Eduardo Silveira de Oliveira – Oficial 
Administrativo, Graduado em Gestão de Trânsito com registro no CRA/RS nº TE-003235/O, 
designado através da Portaria nº 14.901 de 16/08/2022, vem apresentar os resultados dos estudos 
da Etapa 03-B, que abrange a definição atividades básicas e fundamentais do Plano de 
Mobilidade, sugerindo os seguintes aspectos metodológicos a serem considerados na formulação 
do plano de trabalho, relativas à instrumentalização das análises, onde já podemos ter uma breve 
leitura com base nas informações obtidas. 

 
Na etapa anterior, denominada como Etapa 03-A, buscamos traçar a definição 

das atividades relativas às pesquisas e levantamentos, de modo a estabelecer a obtenção de 
informações necessárias para elaboração do PLANMOB, especialmente: 

 
a) realização de inventário da infraestrutura viária, com atenção para as 

condições das calçadas e travessias;  
 
b) realização de inventário das condições de segurança de trânsito, sinalização 

viária e dimensões das vias;  
 
c) identificação das demandas de transporte na zona rural;  
 
d) aplicação de pesquisas com ciclistas sobre o uso da bicicleta, incluindo 

origens e destinos, rotas e problemas enfrentados;  
 
e) aplicação de pesquisas de contagem volumétrica de tráfego nos principais 

locais pré-identificados. 
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UTILIZANDO MÉTODOS DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

 
A modelagem é um instrumento consagrado na engenharia de transportes 

utilizado para a análise de alternativas de investimentos. Consiste na utilização de 
programas de computador (modelos de transporte) que simulam as variações nos 
deslocamentos da população decorrentes de modificações propostas na infraestrutura (tal 
como a implantação de novas vias, mudanças no sistema de tráfego, mudanças nas linhas 
de ônibus, etc.), permitindo a previsão de seus impactos, positivos ou negativos. 

 
As bases de informações necessárias para o processo de modelagem são: 
 
• dados socioeconômicos (condicionantes da geração de viagens); 
• matrizes de origem e destino, por modo de transporte (coletivo e 

individual); 
• dados da rede viária com os sentidos de tráfego, velocidades ou tempos 

de percurso, as capacidades de tráfego e as dimensões de seus componentes; 
• contagens de tráfego na rede viária; 
• custos operacionais de transportes; 
• padrão de divisão modal existente (coletivo, individual e modos ativos). 
 
 
Com base nesses dados, podem ser gerados mapas temáticos para análise 

de carregamento de tráfego na rede viária, de carregamento nas linhas de ônibus, de 
simulação de desejos de viagens (origem/destino) ou de definição de caminhos e itinerários 
de viagens. 

 
Os modelos de transporte realizam, em geral, quatro etapas do processo de 

análise:  
 
I - geração de viagens;  
II - distribuição de viagens (matriz origem/destino);  
III – divisão modal (escolha do modo de transporte, privado ou coletivo) e  
IV - alocação de viagens à rede (carregamento da rede viária).  
 
Fornecem ao final do processo as demandas de tráfego ou de transporte 

coletivo nos trechos da rede de transporte, permitindo análises de desempenho das 
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condições de circulação e avaliações de alternativas de investimentos (combinações de 
investimentos em sistemas viários, engenharia de tráfego e de transporte coletivo). 

 
Os resultados obtidos pela modelagem podem ser utilizados para: 
 
• Análise da demanda de tráfego na área de estudo (viagens totais, viagens 

de veículos comerciais, viagens de veículos privados); 
• Dimensionamento das pistas de um eixo viário (número de faixas); 
• Dimensionamento dos serviços de transporte coletivo; 
• Análise dos impactos da implantação das ações na rede viária do entorno; 
• Análise do impacto de ações nas velocidades e nos tempos de viagem; 
• Avaliação dos benefícios da implantação das ações (medidos em termos 

de ganhos em tempos de viagem); 
• Matriz de tempos de viagens (com e sem as ações) que servem de insumo 

para as análises de indução à ocupação do espaço urbano; e 
• Análise da atratividade para empreendimentos. 
 
 

REALIZANDO ESTUDOS DE PROJEÇÃO 
 
O planejamento da mobilidade urbana envolve sempre propostas de ações 

e investimentos em diversos setores públicos ou privados (como transporte coletivo, 
sistema viário, sistemas de controle de tráfego), cujo prazo de maturidade pode envolver 
períodos longos, da ordem de 5 a 30 anos, dependendo do tipo e da magnitude destes 
investimentos. 

 
Para apoio à avaliação das ações e dos investimentos propostos no 

PLANMOB, é conveniente estimar a evolução dos principais componentes da mobilidade 
ao longo do período de maturidade do investimento, principalmente, a evolução da 
demanda, expressa através da matriz origem/destino de viagens. 
 

Os fatores de crescimento do número de viagens geradas em cada zona de 
tráfego (demanda) podem ser estimados a partir de projeções das matrizes de viagens. 
Estima-se primeiro o crescimento em cada zona que, posteriormente, é projetado na matriz 
total de viagens (matriz origem/destino) do ano base, de forma iterativa, até a obtenção de 
uma convergência que resulta nas matrizes origem/destino projetadas para os períodos 
futuros. 
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As estimativas futuras de demanda são resultantes dos chamados 

processos de projeção da demanda, em que se destacam a projeção dos condicionantes da 
demanda e a projeção das séries históricas de demanda. 

 
No primeiro caso, quando não se dispõe de séries históricas de evolução da 

demanda no tempo, as projeções podem ser realizadas a partir da evolução das 
características socioeconômicas da cidade, um dos principais condicionantes da demanda. 
Ou seja, projeta-se para um determinado prazo no futuro (também denominado ano 
horizonte de projeto) a evolução dos dados socioeconômicos, utilizando modelos 
demográficos, que podem considerar cenários alternativos. 

 
No segundo caso, o processo de projeção é facilitado por dispor de séries 

históricas que mostram uma curva (tendência) de evolução da demanda no tempo. Nesse 
caso, a projeção do crescimento do número de viagens geradas em cada zona de tráfego 
pode ser baseada na elasticidade da demanda em relação ao PIB (relações entre quantidade 
de viagens disponíveis nas séries históricas de demanda, e a evolução do PIB também 
obtida a partir de séries históricas), calculada através de um modelo de regressão 
matemática. 

 
A partir da determinação da elasticidade, podem ser inferidos cenários de 

crescimento do PIB (cenário otimista, espontâneo e pessimista) durante o período de 
maturação esperado para o investimento e feita a projeção da demanda para cada cenário. 
 
 
ANALISANDO ALTERNATIVAS 

 
Nos processos básicos para o planejamento da mobilidade urbana, as 

alternativas de investimentos e ações para a reorganização dos sistemas de transportes 
devem ser analisadas e avaliadas para permitir a seleção da melhor a ser adotada. 

 
No processo de avaliação, cada alternativa deve ser analisada quanto à sua 

viabilidade e, a partir daí elas devem ser hierarquizadas dentro de um ranking de 
alternativas. 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 
A análise de viabilidade das alternativas tem pelo menos dois objetivos 

diferenciados:  
 
I - proporcionar elementos para a sociedade e o poder público escolherem a 

melhor alternativa;  
 
II - atender os requisitos dos agentes de financiamento, como o BNDES, 

BID, BIRD, para a obtenção dos recursos necessários para empreender as ações propostas 
no Plano de Mobilidade Urbana. 

 
Os conceitos modernos de avaliação de empreendimentos exigem que a 

análise de viabilidade não se restrinja aos aspectos econômicos, mas inclua o princípio da 
sustentabilidade, ou seja, os empreendimentos precisam ser comprovados como viáveis 
simultaneamente sob três enfoques: econômico, social e ambiental. 

 
A seleção das alternativas do PLANMOB deve, portanto, incorporar 

quatro dimensões: a avaliação técnica, a avaliação socioeconômica, a avaliação financeira 
e a avaliação ambiental. Somente a comprovação da viabilidade nestes quatro aspectos 
garantirá a sustentabilidade do empreendimento ou do conjunto de ações propostas no 
Plano de Mobilidade Urbana. 

 
A avaliação técnica identifica os padrões tecnológicos propostos e 

verifica a aplicação das melhores práticas no contexto técnico atual; seus condicionantes 
são em geral qualitativos, mas podem se basear em indicadores quantitativos. 

 
Na avaliação socioeconômica os investimentos e as ações são 

analisados sob o prisma do retorno do investimento público, incluindo os custos e os 
benefícios sociais. Os custos e os benefícios contabilizados podem ser tangíveis (por 
exemplo, os custos operacionais de transporte) ou intangíveis (custos de acidentes, do 
tempo gasto nas viagens, de contaminação do ar, etc.). O principal objetivo é identificar 
se os custos socioeconômicos serão compensados pelos benefícios. 

 
 
 



 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
 

 

Etapas de desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana - PLANMOB 
Prefeitura de São Jerônimo/RS 
Portaria 14.901 de 16/08/2022 

 

6 

 
A avaliação financeira mede a viabilidade dos empreendimentos do 

ponto de vista dos investimentos privados, com base na análise dos fluxos de caixa de 
custos e receitas tangíveis (exclusivamente monetários). 

 
A avaliação socioeconômica e a financeira utilizam indicadores de 

viabilidade já consagrados na análise econômica: taxa interna de retorno (TIR), relação 
benefício/custo (B/C) e valor presente líquido (VPL). 

 
Por fim, a avaliação ambiental tem por objetivo avaliar os impactos das 

propostas do Plano de Mobilidade no meio ambiente a identificar ações de mitigação dos 
danos ou de compensação ambiental aplicáveis. Nos casos em que é necessário apresentar 
estudos de impacto ambiental, o próprio processo de licenciamento do empreendimento 
incorpora a avaliação e o balanço ambiental. Recentemente, vêm sendo utilizados métodos 
de contabilidade financeira ambiental (CFA) que incorporam critérios de valoração 
ambiental no processo de avaliação econômica tradicional. 

 
 

HIERARQUIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
 
Uma vez identificadas as alternativas viáveis, elas devem ser 

hierarquizadas para identificar as prioridades. Neste caso, não é suficiente comparar os 
indicadores econômicos que precisam ser suplementados pela análise sob o enfoque do 
atendimento aos objetivos preconizados inicialmente pelo PLANMOB. 
 

Usualmente a hierarquização das alternativas baseia-se em métodos 
multicritério de avaliação, com objetivos estabelecidos em três níveis distintos: estratégico, 
tático e operacional. 

 
Os objetivos estratégicos tratam dos aspectos gerais tais como qualidade, 

competitividade e desenvolvimento sustentado, isto é, mostram onde se quer chegar. Para 
cada objetivo estratégico, por sua vez, são relacionados objetivos táticos, que indicam como 
será possível atingi-los, isto é, como chegar onde se pretende. E, por último, precisam ser 
estabelecidos os objetivos operacionais que apontam exatamente o que se vai fazer. 
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Cada objetivo pode ser ponderado com pesos diferentes, de acordo com a 
sua importância; essas ponderações permitem determinar um peso global pelo qual é 
possível hierarquizar as alternativas de ação propostas no Plano de Mobilidade Urbana. 

 
Em resumo podemos traçar as atividades relativas à instrumentalização das 

análises, de modo a estabelecer a avaliação pontual das atuais demandas para elaboração do 
PLANMOB, especialmente: 

 
a) Utilização de métodos de planejamento de transporte; 
b) Realização dos estudos de projeção; 
c) Avaliação de alternativas; 
d) Avaliação de viabilidade; 
e) Hierarquização das alternativas. 
 
Diante dos estudos e análises que puderam ser realizadas até o presente 

momento, podemos verificar que o modelo de transporte público operante não atende 
satisfatoriamente ao público usuário, embora seja uma opção de transporte utilizada pelos 
beneficiários de isenções e também por usuários classificados como de baixa renda ou sem outra 
alternativa de transporte. 

 
Fatores socioeconômicos influenciam a opção pelos modais de transporte, onde 

constatamos uma crescente demanda pelo uso de transporte por aplicativos, ao qual teve seu 
crescimento exponencial durante o período de pandemia de março/2020 a nobembro/2021, ao 
qual neste mesmo período houve a suspensão da operação do transporte coletivo. Destacamos que 
embora houve uma certa estabilização na demanda de transporte por aplicativos, houve ao mesmo 
momento a retomada, do retorno da operação do transporte coletivo, onde mesmo que 
precariamente não demonstra viabilidade técnica e econômica, ao qual cerca de 63% da população 
que não possui meio de transporte próprio, tende a optar pela alternativa de transporte por 
aplicativos, em especial o app UBER popularmente conhecido a nível mundial. Essa escolha de 
alternativa pelo app da UBER se destaca pelo preço, comodidade de esperar o transporte onde 
estiver, praticidade de chamar um veículo pelo smartfone, conforto nos veículos empregados no 
serviço ofertado, segurança pelos critérios de seleção de profissionais motoristas e a transparência 
onde o usuário tem todas as informações necessárias de seus deslocamentos. 

 
Ouvindo os relatos de alguns passageiros de transporte por aplicativos, estes 

manifestaram que não utilizam o transporte coletivo pela sua ineficiência, precariedade, idade da 
frota, falta de conforto e sensação de insegurança, sendo que também pelo preço mais acessível 
fazem a opção pelo transporte pelo app da UBER. 

 



 

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
 

 

Etapas de desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana - PLANMOB 
Prefeitura de São Jerônimo/RS 
Portaria 14.901 de 16/08/2022 

 

8 

Importante destacar que há relatos da existência de transporte clandestino de 
passageiros, ao qual traz prejuízos ao serviço transporte coletivo, serviços de táxi e serviços de 
transporte por aplicativos. 

 
Considerando que a operação dos serviços de transporte coletivo municipal é 

operado de forma precária pela empresa Expresso Vitória, atual é operadora dos serviços de 
transporte intermunicipal, atende parte da demanda de transporte estendendo o itinerário da 
linha intermunicipal entre Charqueadas e São Jerônimo até o Bairro Bandeira Branca, com 
disposição de pouca frequência de horários e itinerários restritos, deixando de atender outras 
regiões da cidade, caracterizando uma modal de transporte atualmente ineficiente.   

 
Contudo, se tratando de mobilidade urbana, não devemos atentar somente aos 

modais de transporte existentes e utilizados atualmente, operados por atividades econômicas 
regulamentadas, pois uma das premissas do Plano de Mobilidade Urbana é justamente traçar 
diretrizes orientando o desenvolvimento do Município, suas alternativas viáveis, buscando o 
equilíbrio e a sustentabilidade num todo, devendo estar atento as mudanças de comportamento 
da sociedade, fazendo uma projeção a curto, médio e longo prazo, em escala de 05, 10, 20 e 30 
anos, portanto para darmos prosseguimento a elaboração ao PLANMOB iremos apresentar na 
sequencia as conclusões obtidas e respectivas orientações visando a aplicação e implantação de 
ações que visem atender demandas urgentes de estruturação de vias que necessitam de ações para 
melhorar a fluidez viária, analisando mapa que represente a hierarquia viária atual, considerando 
com as informações obtidas segundo características homogêneas, como tipo de ocupação, perfil 
social e econômico da população, dados de origem e de destino. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES DA CIDADE 
 
No quadro abaixo observamos a identificação de regiões de aglomerações 

urbanas de São Jerônimo: 

 
(1) – Perímetro Urbano (Centralizado), (2) – Perímetro Urbano (Bairros Afastados), (3) – Porto do Conde, 
(4) – Carvoeira e Estrada Venha Butiá, (5) – Assentamento (frente frigorífico) e (6) – Assentamento (Acesso 
estrada São Jerônimo X Arroio dos Ratos. 

 
No quadro abaixo observamos a identificação da região denominada como 

perímetro urbano do município de São Jerônimo: 

 
(1) – Área central, (2) – Bairro Cidade Baixa, (3) – Bairro Bela Vista, (4) – Bairro São Francisco, (5) – 
Bairro Padre Réus, (6) – Bairro Quininho, (7) – Bairro São Thomáz, (8) – Bairro Fátima, (9) – Bairro 
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Princesa Isabel, (10) – Bairro Cidade Alta, (11) – Bairro Passo da Areia, (12) – Bairro Bandeira Branca e 
(13) – Área Industrial. 

 
Considerando a ilustração acima, observamos que na região denominada como 

perímetro urbano a grande maioria do território é dominado por ocupações de imóveis 
residenciais, com percentual considerável de imóveis comerciais espalhados pelas regiões da 
cidade, mas com presença forte na área central (1), além da existência de área industrial (13). 
Perfil da população residente nesta região é composta por pessoas economicamente ativas, com 
forte mercado de trabalho voltado ao comércio e serviços. 

 

 
(1) – Residencial Bella Vista, (2) – Vila Santa Terezinha, (3) – Bairro Lago Parque Clube, (4) – Bairro 
Lindos Aires. 

 
 
 
Considerando a ilustração acima, observamos que na região denominada como 

perímetro urbano, nos bairros afastados à área central, a grande maioria do território é dominado 
por ocupações de imóveis residenciais, com percentual pequeno de imóveis comerciais espalhados 
pelas regiões da cidade, mas com presença forte na área do Bairro Lindos Aires (4), além da 
existência de área potencial para expansão habitacional às margens da ERS-401 em ambos os 
lados da rodovia.   

 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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No quadro abaixo observamos a identificação da região denominada como Bairro 
Porto do Conde: 

 

 
(1) – Bairro Porto do Conde 

 
Considerando a ilustração acima, observamos que na região denominada como 

Porto do Conde a grande maioria do território é dominado por ocupações por imóveis 
residenciais, com aglomerações urbanas e infraestrutura de urbanização precária.  Perfil da 
população residente nesta região é composta por aposentados, trabalhadores rurais e 
desempregados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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No quadro abaixo observamos a identificação da região denominada como 
Carvoeira e Estrada Velha do Butiá em São Jerônimo: 

 

 
(1) – Carvoeira e (2) – Estrada Velha do Butiá 

 
Considerando a ilustração acima, observamos que na região denominada como 

Carvoeira e Estrada Velha do Butiá a grande maioria do território é dominado pela produção de 
carvão vegetal, com pequena aglomeração urbana com infraestrutura de urbanização precária. 
Perfil da população residente nesta região é composta por trabalhadores rurais com principal 
atividade de extração vegetal, produção de carvão vegetal e agricultura familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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No quadro abaixo observamos a identificação da região denominada como 
Assentamento em São Jerônimo: 

 

 
(1) – Assentamento (defronte ao frigorifico)  

 
Considerando a ilustração acima, observamos que na região denominada como 

Assentamento defronte ao frigorífico as margens da BR-470, a grande maioria do território é 
dominado propriedades rurais, com pequena aglomeração urbana com infraestrutura de 
urbanização precária. Perfil da população residente nesta região é composta por trabalhadores 
rurais e agricultura familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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No quadro abaixo observamos a identificação da região denominada também 
como Assentamento em São Jerônimo: 

 

 
(1) – Assentamento (acesso estrada São Jerônimo X Arroio dos Ratos)  

 
Considerando a ilustração acima, observamos que na região denominada como 

Assentamento no acesso da Estrada entre São Jerônimo X Arroio dos Ratos, a grande maioria do 
território é dominado propriedades rurais, com pequena aglomeração urbana com infraestrutura 
de urbanização precária. Perfil da população residente nesta região é composta por trabalhadores 
rurais com atividades agrícolas e agricultura familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ORIGENS E DESTINOS DAS VIAGENS 
 

 
 
 
Constatamos que a grande maioria expressiva das viagens possuem destinos às 

empresas comerciais e prestadores de serviços, como também buscam a região central da cidade, 
concentrando maior fluxo no período matutino das 08 às 10 horas e vespertino das 16 às 18 
horas, ao qual em horários de pico há uma sobrecarga ao fluxo viário das vias arteriais, na rodovia 
ERS-401 e BR-470. 

 
Destacamos que verificamos que o atual modelo de transporte coletivo não 

atende as necessidades dos usuários, fazendo com que estes optem pelo serviço de transporte por 
aplicativos e/ou serviços de táxi. 

 
 

REPRESENTAÇÃO DA HIERARQUIA VIÁRIA 
 

No quadro abaixo observamos a estrutura viária classificada da seguinte forma: 
 

a) Na cor Azul representando a ERS-401 e BR-470, ambas rodovias assumindo 
papel fundamental de via expressa dos bairros mais afastados da cidade; 

b) Na cor verde representando as vias arteriais importantes para absorção do 
fluxo viário do município ligando regiões da cidade; 

c) Na cor laranja representando as vias coletoras, importantes para distribuição 
do fluxo viário das vias arteriais para as vias locais; 
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d) Não representadas em cores, as demais vias são classificadas como vias 
locais. 

e) Na cor vermelha as estradas de acesso aos bairros e localidades afastadas, e 
também acesso ao Município vizinho de Arroio dos Ratos. 
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Detalhamento das vias compreendidas no perímetro urbano com maior fluxo de 
trânsito: 

 
 

 
ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA  

 
Com base nos estudos e levantamentos realizados, constatamos a necessidade de 

investimentos em projetos estruturais que visem garantir melhorias a mobilidade urbana no 
município de São Jerônimo, onde podemos citar: 

 
a) Padronização dos passeios públicos dentro das normas de acessibilidade 

dispostas na NBR 9050; 
 
b) Viabilização de implantação de sistema cicloviário com o aproveitamento de 

vias existentes adequando a regulamentação de sentido de circulação 
proporcionando a criação de ciclofaixas no mesmo sentido de circulação dos 
veículos; 

 
c) Definição de gabaritos de vias conjugada com a utilização das mesmas, onde 

deverá ser regulamentado sentido de fluxo e restrições de estacionamento em 
vias com largura inferior a 9,00 metros; 

 
d) Verificar a possibilidade de criar bolsões de estacionamento em áreas de 

domínio público, como vias locais, parques, praças e passeios públicos com 
largura superior à 7,50 metros; 
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e) Viabilizar estudos técnicos para implantação de rotatórias nos cruzamentos 
formados por vias arteriais e coletoras; 

 
f) Viabilizar estudos técnicos para implantação de áreas de estacionamento 

rotativo pago e gratuito, dependendo da constatação de demanda nas regiões 
da cidade onde apresentam falta pontual de oferta de vagas de 
estacionamento; 

 
g) Aproveitamento de estrutura existente de vias paralelas que ligam as regiões 

da cidade criando sistemas binários de trânsito garantindo melhor fluidez a 
mobilidade municipal e possibilitando a integração entre os modais de 
transporte a pé, de bicicleta e motorizado; 

 
h) Demarcação de eixo viário com a definição de áreas de estacionamento 

otimizando o espaço público das vagas já existentes.  
 

 
Com base nas constatações acima, onde citamos as necessidades de estruturação 

viária, podemos sugerir a elaboração preliminar para concepção de projetos que visem atender 
demandas urgentes de estruturação da mobilidade, que necessitam de ações para melhorar a 
fluidez viária, onde estas ações poderão ser executadas de forma sincronizada e ao mesmo 
instante. 

 
 

PADRONIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS 
 
Conforme demanda de necessidade de alocar investimentos na padronização dos 

passeios públicos, proporcionando acessibilidade aos usuários da via, existe a possibilidade de 
elaboração de Projeto de Lei que atenda a necessidade do Município de São Jerônimo, ao qual 
poderá desde já ser instituída paralelamente ao desenvolvimento do PLANMOB, seguindo as 
diretrizes diagnosticadas, podendo sofrer alterações futuras atendendo a dinâmica da mobilidade 
urbana.  

 
A proposta de Projeto de Lei poderá criar um programa de acessibilidade para 

todos, incentivando aos proprietários de imóveis a contribuírem para benfeitorias dos passeios 
públicos dentro das normas de acessibilidade disposta pela NBR9050, e em contrapartida o 
Município poderá conceder desconto no IPTU dos respectivos imóveis que tiverem adesão ao 
programa. 
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VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CICLOVIÁRIO 

 
No quadro abaixo observamos possibilidade de implantação de sistema 

cicloviário integrado com o trecho de ciclovia existente (Av. Antônio de Carvalho – trecho da 
Rua Ivo José de Barcelos até fundos da ULBRA), ao qual iremos detalhar na sequência. 

 
 
No quadro abaixo observamos detalhadamente a projeção de traçado da malha 

cicloviária ligando os bairros ao centro do Município de São Jerônimo, ao qual necessita de 
reparos na pavimentação para contemplar a implantação de ciclofaixas. 
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IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS BINÁRIOS DE TRÂNSITO 

 
Conforme já havia sido diagnosticado e orientado em etapas anteriores, existe a 

necessidade urgente de garantir melhor fluidez nas vias do município de São Jerônimo, contudo 
existe a possibilidade de implantar sistemas binários de trânsito em algumas regiões da cidade 
aproveitando a estrutura viária existente e juntamente implantar o modal de transporte por 
ciclovias/ciclofaixas, proporcionando um trânsito mais seguro em todos os aspectos.  

 
No quadro abaixo observamos o sistema binário consolidado formado pelas vias 

Av. Ramiro Barcelos e Rua Cel. SoAires de Carvalho. 
 

 
 
Devemos observar que a viabilidade técnica de implantar sistemas binários além 

de trazer melhores condições de fluidez, também possibilita a implantação de ciclofaixas com 
baixos custos e com satisfatória eficiência em termos de mobilidade urbana, desenvolvendo o 
conceito de ruas completas e disciplinando o trânsito. 

 
O binário de trânsito consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão 

dupla, em vias de sentido único, podendo vir a contribuir no melhor uso do espaço da via e na 
diminuição de conflitos entre veículos, pedestres e ciclistas. 

 
No campo da engenharia temos as soluções operacionais e as estruturais. As 

soluções operacionais dizem respeito ao modo como se dará o tráfego na via, como por exemplo, 
em sentido de mão única ou dupla, permissão ou não para estacionar, proibição ou possibilidade 
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de conversões em ruas adjacentes, programação semafórica e velocidade de operação da via. Por 
sua vez, as soluções estruturais tratam de modificações geométricas na via; asfaltamentos, 
duplicações, construção de viaduto e alargamentos são exemplos de soluções estruturais. 

 
Sempre que possível, é preferível uma intervenção operacional a uma estrutural 

para tornar o trânsito melhor, pois o custo financeiro e o impacto na vizinhança serão 
consideravelmente menores.  
 

No quadro abaixo observamos a possibilidade de implantação de sistema binário 
podendo ser formado pelas vias trecho da Rua João Daisson e trecho da Av. Rio Branco, ambas 
compreendidas entre Rua Flores da Cunha e Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca. 

 

 
 
Adotando essa configuração percebemos a possibilidade de disciplinar o fluxo de 

forma direcionada aos polos atratores de tráfego, como Hospital São Jerônimo, Ministério 
Público, Fórum e IEE São Jerônimo, garantindo a oferta de vagas de estacionamento, integração 
entre os modais de transporte e redução de conflitos nos cruzamentos das vias transversais. 

 
Devido ao fluxo do lado esquerdo da pista, na maioria das vezes os condutores 

são obrigados a pararem seus veículos para efetuar conversões à esquerda, fazendo com que todos 
os veículos subsequentes parem também. Caso a conversão à esquerda em um ponto da via seja 
constantemente realizada, e não houver a possibilidade de passagem do veículo subsequente pela 
direita, têm-se ali um ponto gerador de congestionamento, o que também contribui para 
aumentar as chances de ocorrer acidentes de trânsito. Desta forma o sistema binário se apresenta 
como uma solução eficiente no trecho exemplificado acima. 
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No quadro abaixo observamos a possibilidade de implantação de sistema binário 

podendo ser formado pelas vias trecho da Rua Padre Pinto e trecho da Rua Rafael Athanásio 
Sobrinho, ambas compreendidas entre Rua Sete de Setembro e Rua Sen. Salgado Filho. 
 

 
 
No quadro abaixo observamos a possibilidade de implantação de sistema binário 

podendo ser formado pelas vias Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca e Rua Sen. Salgado Filho, 
ambas compreendidas entre Rua General Osório até o encontro com a Rua Antônio de Carvalho. 
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No quadro abaixo observamos a possibilidade de implantação de sistema binário 
podendo ser formado pelas vias trecho da Rua Luiz Muller Picarelli e Rua Antônio Oliveira 
Pinto, ambas compreendidas entre Rua Bento Gonçalves e Rua Lima e Silva. 

 

 
 
No quadro abaixo observamos a possibilidade de implantação de sistema binário 

podendo ser formado pelas vias trecho da Rua Caetano Bianchi (compreendido entre Rua 
Antônio de Carvalho e Rua Epitácio Pessoa), Rua Epitácio Pessoa e Rua Lima e Silva, todas 
compreendidas entre Av. Ramiro Barcelos e Rua Antônio de Carvalho. 
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No quadro abaixo observamos a possibilidade de implantação de sistema binário 
podendo ser formado pelas vias Rua Antônio de Souza Franco e trecho da Rua Antônio Cândido 
Coutinho, ambas compreendidas entre Rua Luiz Justino Miller e Rua Luiz Muller Picarelli. 

 

 
 
Portanto, dando por concluída esta Etapa 03-B do cronograma proposto, 

acreditando que definimos as atividades básicas e fundamentais do PLANMOB, considerados 
na formulação do plano de trabalho, relativas à instrumentalização das análises, na sequência 
dos trabalhos daremos continuidade ao desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana, ao qual 
iremos desenvolver a Etapa 03-C, que irá abordar a definição atividades básicas e fundamentais 
do PLANMOB, considerados na formulação do plano de trabalho, relativas ao diagnóstico e 
prognóstico. 

 
Sem mais, este é o breve relatório de acordo com o cronograma de atividades 

proposto. 
 

São Jerônimo, 26 de Outubro de 2022. 

 

 
Eduardo Silveira de Oliveira 
Oficial Administrativo - 4168 

Tecnólogo em Processos Gerenciais com 
Complementação em Gestão de Trânsito 

Registro CRA/RS nº TE-003235/O 


		2022-10-27T16:44:38-0300




