
 

 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 

Estudo de Mobilidade Urbana do Centro 
Histórico de Porto Alegre 
Plano de Ação 
Versão 1 – 19/08/2022 

Matricial Engenharia Consultiva 

 

  



Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 
Estudo de Mobilidade Urbana do Centro Histórico de Porto Alegre 
PLANO DE AÇÃO   Matricial Engenharia Consultiva 

2 

FICHA TÉCNICA 

Contratante Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

Contrato 
Nº 11/2020 
Nº 73722 - L.1161-D - PGMCD Nº 3500 - SC / 3525 

Processo Administrativo 20.0.000040981-3 

Objeto do Contrato 

Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas especializadas para 
elaboração de Estudo de Mobilidade Urbana para o Centro Histórico de Porto 
Alegre, constante do Programa ORLA-POA da PMPA com recursos do CAF – 
Banco de Desenvolvimento da América Latina, de acordo com as 
especificações e os detalhamentos constantes no Projeto Básico, integrante 
do presente Contrato 

Fiscal de Contrato 
Eng. João Paulo Cardoso Joaquim – SMIM 
Eng. Vânia Cristina de Abreu - EPTC 

Autoria Matricial Engenharia Consultiva 

Coordenador Eng. André Bresolin Pinto – CREA RS 70.790 

Produto P15 - Plano de Ação 

 

VERSÕES 

Versão Data Descrição 

01 19/08/2022 Entrega da Versão Preliminar 

  



Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 
Estudo de Mobilidade Urbana do Centro Histórico de Porto Alegre 
PLANO DE AÇÃO   Matricial Engenharia Consultiva 

3 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 2.1 – EXEMPLO DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA AHP PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS. ....................................... 22 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1.1 – OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM O PLANO DE AÇÃO. .................................................................... 5 
TABELA 1.2 – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. ................................................................................. 5 
TABELA 1.3 – RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS E DIRETRIZES. ............................................................................................ 5 
TABELA 1.4 – PROBLEMAS IDENTIFICADOS. ................................................................................................................. 6 
TABELA 1.5 – AÇÕES PROPOSTAS. ............................................................................................................................. 9 
TABELA 1.6 – RELAÇÃO ENTRE OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS E AS AÇÕES PROPOSTAS. ............................................ 16 
TABELA 1.7 – RELAÇÃO ENTRE DIRETRIZES E AÇÕES. ................................................................................................ 20 
TABELA 1.8 - AÇÕES DE MAIOR RELEVÂNCIA .............................................................................................................. 21 
TABELA 1.9 - AÇÕES DE MÉDIA RELEVÂNCIA .............................................................................................................. 21 

 

 

  



Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 
Estudo de Mobilidade Urbana do Centro Histórico de Porto Alegre 
PLANO DE AÇÃO   Matricial Engenharia Consultiva 

4 

SUMÁRIO 

1 Formulação das propostas .............................................................................................................................. 5 

2 Avaliação das propostas................................................................................................................................ 22 

ANEXO I – Problemas Identificados ...................................................................................................................... 24 

ANEXO II – Ações Propostas ................................................................................................................................ 25 

  



Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade 
Estudo de Mobilidade Urbana do Centro Histórico de Porto Alegre 
PLANO DE AÇÃO   Matricial Engenharia Consultiva 

5 

1 FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A formulação das propostas, segundo o Termo de Referência que orienta este trabalho, segue uma sequência 
metodológica que correlaciona os objetivos principais e as diretrizes para a mobilidade do Centro Histórico.   
Sendo uma atividade que pretende oferecer um conjunto de soluções de mobilidade, torna-se indispensável 
correlacionar objetivos e diretrizes para identificar e priorizar o conjunto de problemas e ações que serão objeto 
de ação governamental e desenvolvimento de projetos para a implementação do Plano de Mobilidade do Centro 
Histórico. Para o desenvolvimento do conjunto de propostas, além dos levantamentos realizados, o diagnóstico 
e a avaliação de simulações de cenários propostos pelos técnicos da Prefeitura, foi considerada a tipologia dos 
diferentes setores que conformam a área central, o Setor Residencial, o Setor Histórico-Cultural e o Setor 
Comercial. Também foram consideradas as recentes mudanças estruturadoras do centro, tais como: o Plano de 
Reabilitação do Centro, o Projeto Caís Mauá, o projeto da Orla e a permanência da Estação Rodoviária, como 
condicionantes da mobilidade na área central. A Tabela 1.1 apresenta os objetivos propostos e a Tabela 1.2  
organiza as diretrizes. 

Tabela 1.1 – Objetivos a serem alcançados com o plano de ação. 

Código Objetivo 

O01 Estimular os deslocamentos por transporte ativo (a pé e de bicicleta). 

O02 Aumentar a conectividade com a Orla do Guaíba e 4° distrito. 

O03 Priorizar o transporte coletivo. 

O04 Aumentar a acessibilidade à área central. 

O05 Diminuir os impactos negativos da mobilidade na área central. 

O06 Valorizar o ambiente histórico e cultural. 
Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 1.2 – Diretrizes para a elaboração de propostas. 

Código Diretrizes 

D01 Qualificar e ampliar os passeios e equipamentos urbanos. 

D02 
Qualificar a acessibilidade de pedestres, através da remoção de obstáculos, adequação do piso e 
construção de rampas. 

D03 Desenvolver políticas de moderação da velocidade do tráfego. 

D04 Qualificar a acessibilidade para o transporte cicloviário. 

D05 Qualificar a acessibilidade ao transporte coletivo. 

D06 Priorizar o transporte coletivo em relação ao transporte individual motorizado. 

D07 Ampliar o atendimento do transporte coletivo junto à orla da Usina do Gasômetro. 

D08 Reduzir da quantidade de linhas que chegam ao centro. 

D09 Desenvolver ações para desestimular o uso do transporte individual. 

D10 Reduzir o tráfego de passagem na área central. 

D11 Organizar a circulação de veículos de transporte individual. 

D12 Diminuir a interferência das operações de abastecimento na mobilidade. 

Fonte: Elaboração própria. 

A correlação entre objetivos e diretrizes é apresentada na Tabela 1.3, onde são identificadas e organizadas as 
diretrizes segundo o atendimento aos objetivos, permitindo visualizar a relevância das diretrizes em conformidade 
com os impactos produzidos aos objetivos do Plano. Observa-se que os Objetivos de maior relacionamento com 
as diretrizes propõem a valorização do ambiente histórico-cultural e a acessibilidade a área central, sendo as 
diretrizes relacionadas a qualificação e ampliação de passeios e do transporte cicloviário, a moderação das 
velocidades, e a priorização do transporte coletivo, o conjunto de maior relevância aos objetivos do plano. 

Tabela 1.3 – Relação entre objetivos e diretrizes. 
 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 

O01 X X X X         
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O02 X   X   X      

O03     X X X X X    

O04    X X X X   X X X 

O05   X   X  X X X  X 

O06 X X X X    X X X  X 

Contabilização 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 1.4 relaciona os problemas identificados nas etapas anteriores deste trabalho, tendo como referência 
as sugestões apresentadas no Relatório P02 – Participação Social e no Relatório P14 – Estudo da Mobilidade. 
Os problemas foram classificados segundo o modo e tipo de mobilidade e apresentados com uma síntese 
descritiva. O modo agregado foi utilizado como forma de identificação setorial dos problemas e permitirá a 
integração das ações propostas no plano, segundo a natureza da mobilidade a ser atendida, sendo agrupadas 
em quatro grupos: transporte não motorizado, transporte coletivo, transporte de carga e transporte individual. 

Tabela 1.4 – Problemas identificados. 

Código 
Modo 

Agregado 
Modo Tipo Problema 

P01 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres 

Acessibilidade 
Universal 

Falta de padronização nos rebaixos nas travessias 
de pedestres dificulta a circulação de PNE. 

P02 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres 

Acessibilidade 
Universal 

Falta de piso podotátil nos passeios dificulta a 
circulação de PNE. 

P03 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres 

Acessibilidade 
Universal 

Falta de semáforos sonoros dificulta a travessia de 
PNE. 

P04 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Fiscalização 

Presença de vendedores ambulantes nas calçadas 
gera obstáculos para a circulação de pedestres. 

P05 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Fiscalização 

Estacionamento de veículos em locais proibidos, 
áreas de embarque e desembarque, calçadas e 
pedestrovias. 

P06 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Separação inadequada da pedestrovia do tráfego 
de veículos (permite o estacionamento de 
veículos). 

P07 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Largura dos passeios insuficiente para acomodar o 
fluxo de pedestres e PNE. 

P08 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Espaço insuficiente para acomodar o fluxo de 
pedestres e as filas de espera nos terminais de 
transporte coletivo instalados nas vias. 

P09 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Posição de postes de fixação da sinalização 
vertical gera obstáculos na circulação de 
pedestres. 

P10 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Passarela para conexão do centro à rodoviária 
carece de acessibilidade universal e possui 
dimensões inadequadas para atender com conforto 
os pedestres, além de não ter cobertura para 
proteção. 

P11 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Pedestrovias (aumento da área de circulação de 
pedestres por meio de sinalização nas pistas de 
rolamento) com falta de continuidade. 

P12 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Infra 

Falta de sinalização vertical para identificar as 
pedestrovias como espaço reservado para o fluxo 
de pedestres. 

P13 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Manutenção 

Pavimento das calçadas com irregularidades, 
desníveis e buracos. 
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Código 
Modo 

Agregado 
Modo Tipo Problema 

P14 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Manutenção 

Faixas de travessia de pedestre com desgastes 
nas pinturas de sinalização e buracos no 
pavimento. 

P15 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Segurança 

Falta de indicadores de contagem regressiva 
diminui a segurança dos pedestres nas travessias 
de vias largas. 

P16 
Transporte não 

motorizado 
Pedestres Segurança 

A falta de botoeiras ou botoeiras danificadas nas 
travessias semaforizadas em que não há um 
tempo fixo para pedestres diminui a segurança. 

P17 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Fiscalização 

Estacionamento de veículos obstrui a circulação 
nas ciclovias e ciclofaixas. 

P18 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra 

Rede cicloviária incompleta limita o uso seguro da 
bicicleta. 

P19 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra 

Não existe continuidade da rede cicloviária com o 
4º distrito. 

P20 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra 

Conectividade reduzida da rede cicloviária com o 
Bom Fim. 

P21 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra Falta de bicicletário na área central. 

P22 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra 

Quantidade insuficiente de paraciclos na área 
central. 

P23 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra Falta de travessias sinalizadas para bicicletas. 

P24 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Infra 

Sensação de insegurança desestimula a circulação 
de pedestres em algumas áreas do centro. 

P25 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Manutenção 

Sinalização horizontal desgastada nas ciclovias e 
ciclofaixas diminui a segurança dos ciclistas. 

P26 
Transporte não 

motorizado 
Bicicleta Segurança 

Falta de infraestrutura para o tráfego de bicicletas 
gera insegurança para os ciclistas. 

P27 
Transporte não 

motorizado 
Microacessibilidade Infra 

Falta de áreas de embarque e desembarque para 
transporte individual (veículos particulares, Uber, 
99 e Grillo). 

P28 
Transporte não 

motorizado 
Microacessibilidade Infra 

Falta de locais "seguros" para criação de cercas 
virtuais para retirada/devolução dos patinetes e 
outros equipamentos de micromobilidade. 

P29 
Transporte não 

motorizado 
Microacessibilidade Infra/Fiscalização 

Falta de locais adequados para estacionamento de 
veículos de entrega de pequeno porte (motos e 
bicicletas). 

P30 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Urb 

Acessibilidade 
Universal 

Inexistência de sinalização para PNE nas paradas 
e terminais de transporte coletivo. 

P31 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Urb Infra 

Condições inadequadas dos terminais de 
transporte coletivo a céu aberto. 

P32 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Urb Infra 

Falta de faixa exclusiva na Av. Sen. Salgado Filho, 
Av. Borges de Medeiros, Av. Mauá (primeiro 
trecho), Av. Loureiro da Silva e Rua da Conceição. 

P33 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Met Infra 

Infraestrutura deficiente nos terminais (espaço 
restrito, iluminação deficiente, etc.). 

P34 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Met Operacional 

Excesso de Veículos de Transporte Coletivo 
chegando na área central. 
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Código 
Modo 

Agregado 
Modo Tipo Problema 

P35 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Met Operacional 

Concentração de Linhas nos Terminais da área 
central. 

P36 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Met Operacional 

Falta de integração dos sistemas de transporte 
coletivo urbano e metropolitano. 

P37 
Transporte 

Coletivo 
Ônibus Met Operacional 

Realização de transferências entre terminais a céu 
aberto com distâncias de caminhadas longas para 
integração. 

P38 
Transporte 

Coletivo 
Trensurb Infra 

Barreira física do Trensurb e do Muro da Mauá 
restringe o acesso ao Cais Mauá. 

P40 
Transporte 

Coletivo 
Lotação Infra 

Diferença de altura inadequada entre plataformas 
de embarque e desembarque e o acesso aos 
ônibus e lotações. 

P41 
Transporte 

Coletivo 
Lotação Infra 

Falta de informações aos usuários nos terminais e 
pontos de parada. 

P42 
Transporte 

Coletivo 
Catamarã 

Acessibilidade 
Universal 

Inexistência de elevador ou rampa no acesso ao 
terminal do catamarã via túnel. 

P43 
Transporte 

Coletivo 
Catamarã Infra 

Falta de sinalização de orientação para acesso ao 
terminal do Catamarã. 

P44 
Transporte de 

Carga 
Carga Fiscalização 

Falta de lugares reservados para carga e descarga 
em algumas áreas, gerando parada em fila dupla. 

P45 
Transporte de 

Carga 
Carga Fiscalização 

Falta de definição das rotas e horários para 
veículos de Carga e Descarga. 

P46 
Transporte de 

Carga 
Carga Infra 

Falta de regulamentação do tipo de veículos de 
carga usados na área central. 

P47 
Transporte 
Individual 

Aplicativos Fiscalização 
Parada em fila dupla para embarque e 
desembarque de passageiros obstrui a circulação 
de veículos e pessoas. 

P48 
Transporte 
Individual 

Aplicativos 
Identificação do 

usuário 

Falta de identificação dos veículos de aplicativos 
dificulta a sua identificação por usuários e agentes 
de fiscalização. 

P49 
Transporte 
Individual 

Automóvel Fiscalização Estacionamento sem pagamento na Área Azul. 

P50 
Transporte 
Individual 

Automóvel Fiscalização Excesso de velocidade nas vias arteriais. 

P51 
Transporte 
Individual 

Automóvel Fiscalização/Infra 
Bloqueio das vias por manobras de entrada e saída 
em estacionamentos sem área adequada de 
acumulação e manobra. 

P52 
Transporte 
Individual 

Automóvel Infra 

Fluxo de passagem aumenta a circulação de 
veículos na área central e causa 
congestionamentos, aumento na poluição 
(atmosférica e sonora) e risco de acidentes. 

P53 
Transporte 
Individual 

Automóvel Infra 
Entrelaçamento de tráfego em diversos pontos da 
Primeira Perimetral, da Av. Mauá, Rodoviária, Rua 
da conceição, saída do túnel (sarmento leite). 

P54 
Transporte 
Individual 

Automóvel Infra 
Elevada oferta de estacionamentos não estimula o 
uso transporte ativo e público. 

P55 
Transporte 
Individual 

Automóvel Infra 
Falta de estacionamentos próximos diminui a 
acessibilidade ao Mercado Público. 
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Código 
Modo 

Agregado 
Modo Tipo Problema 

P56 
Transporte 
Individual 

Automóvel Infra 
Pavimento com buracos, desníveis, 
escorregamento de asfalto e irregularidade nos 
paralelepípedos. 

P57 
Transporte 
Individual 

Automóvel Operacional 
Tarifa da Área Azul é baixa quando comparado 
com os estacionamentos fora da rua. 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 1.5 apresenta as ações propostas e uma síntese explicativa, de modo a facilitar a compreensão de 
cada ação e permitir o tratamento das soluções a partir da correlação entre os problemas identificados e as ações 
propostas. 

Tabela 1.5 – Ações propostas. 

Código Ação Explicação 

A03 
Programa para qualificação e 
manutenção das calçadas e 
pedestrovias 

O programa tem por objetivo melhorar a qualidade das calçadas, 
aumentar a segurança de pedestres, sobretudo PNE, e garantir a 
manutenção dos passeios. Visa unificar a tipologia dos pavimentos 
nas vias de maior circulação de pedestres do Centro Histórico, 
eliminar barreiras e obstáculos à circulação de pessoas e, 
principalmente, qualificar os passeios com a implantação de piso 
podotátil e sinalização orientadora para PNE. A uniformização dos 
pavimentos oferece maior controle das condições da calçada e 
manutenção com menor custo. A retirada de obstáculos instalados 
nos passeios é uma das ações de maior impacto sobre a circulação 
ativa. O programa orientará os proprietários dos imóveis para a 
redução de obstáculos, tais como totens de propaganda, rampas de 
acesso de veículos, instalação de bancas e mobiliário de exposição 
de produtos etc. Além dessas medidas, contempla a conclusão da 
implantação e qualificação das pedestrovias, além da necessária 
segregação física destas estruturas voltadas a circulação de 
pedestres, uma vez que o processo de fiscalização não tem se 
mostrado eficiente para coibir o estacionamento de veículos nestes 
locais. 

A16 
Programa de qualificação e 
manutenção das travessias de 
pedestres 

O programa de qualificação das travessias de pedestre visa melhorar 
a estrutura de mobilidade ativa, principalmente nas interseções com 
grande volume de pedestres e maior fluxo de veículos, com a 
implantação de lombofaixas, eliminação de desníveis entre a calçada 
e a via de circulação de veículos, além de implantação de sinalização 
para PNE (piso podotátil). Este programa se propõe a garantir a 
circulação segura de pedestres, além de orientar os fluxos de 
priorização da circulação ativa na malha viária do centro histórico. 

A32 
Criação de eixos de conexão do 
Centro Histórico com a Orla 

A implantação do Projeto Cais Mauá constitui um dos grandes 
investimentos para a revitalização do Centro Histórico, com uma nova 
relação entre a cidade e o Lago Guaíba. O setor cultural, por sua 
localização, será o mais integrado a esta nova realidade. A criação de 
eixos de conexão entre o centro e o cais, através das alamedas da 
Av. Sepúlveda e Padre Tomé e a travessa Araújo Ribeiro garantem a 
conexão segura para circulação de pedestres que acessam ao Caís 
Mauá. São incluídas também travessias na Rua dos Andradas e 
Praça Brigadeiro Sampaio, melhorando o acesso ao centro cultural 
da Usina do Gasômetro e ao primeiro trecho da Orla. A proposta é a 
implantação de semáforos e lombofaixas para qualificação das 
calçadas e travessias de pedestres, priorizando as conexões entre o 
setor cultural e a Orla/Cais Mauá e reduzindo a velocidade de 
circulação nas Avenidas Mauá e João Goulart. 

A30 
Implantação de passarelas para a 
transposição do Cais Mauá junto o 
CPC e a Rua Cel. Vicente 

A existência da linha férrea do Trensurb, lindeira à Av. Mauá entre o 
Largo Edgar Koetz e a Praça Revolução Farroupilha, constitui uma 
grande barreira física que limita o acesso ao Cais Mauá impedindo a 
conexão entre o setor comercial e a Orla/Cais Mauá. Para transpor a 
linha férrea e a catenária do Trensurb é proposta a construção de 
duas passarelas, uma conectando o estacionamento do POP Center 
à Orla e a outra ligando a Rua Coronel Vicente à Praça Edgar 
Schneider. 
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Código Ação Explicação 

A31 
Derrubada do muro da Mauá entre a 
Av. Sepúlveda e a Usina do 
Gasômetro 

O acesso físico ao Cais Mauá, no trecho entre a Av. Sepúlveda e a 
Usina do Gasômetro é considerado elemento fundamental para o 
desenvolvimento do projeto de revitalização e vem sendo tratado a 
partir das iniciativas do Governo do Estado e Prefeitura. Como 
competência de controle de cheias e macrodrenagem de Porto Alegre 
está atribuída a organismos federais responsáveis pelo licenciamento 
e instalação do muro, a substituição tecnológica da proteção de 
cheias e a derrubada do muro permitirá maior permeabilidade do Cais 
Mauá e a sua integração com o Centro Histórico, garantindo a 
segurança contra cheias. 

A33 
Implantação de elevador ou rampa 
para acesso ao catamarã 

O Catamarã é um modal metropolitano, gerenciado pela Metroplan. 
Como sistema de transporte que atende basicamente o Centro 
Histórico e os municípios de Guaíba e Eldorado do Sul através do 
Lago Guaíba, não dispõe de infraestrutura qualificada de acesso a 
doca de embarque, através do túnel localizado na praça Revolução 
Farroupilha. Esta proposta visa a instalação de plataformas 
elevatórias que facilitem o acesso de PNE, evitando o acesso 
unicamente através do Portão Central do Cais, o que exige um 
deslocamento extenso e em condições de circulação inadequadas. 

A08 
Implantação de elevador e escada 
rolante na passarela da Rodoviária 

A rodoviária é um equipamento público de grande atração de viagens 
metropolitanas e interurbanas que relacionam o Centro Histórico com 
o interior do Estado. Como concessão estadual requer a articulação 
entre o Governo Estadual e a Prefeitura para melhorar as instalações 
de acesso à rodoviária. O acesso para pedestres através da 
passarela implantada no Largo Edgar Koetz necessita de melhorias 
no acesso vertical com a instalação de escada rolante e elevadores. 
A passarela atualmente possui rampas circulares nas extremidades 
que dificultam o acesso de PNE e reduzem o acesso para pessoas 
com dificuldades de locomoção. Esta ação propõe a instalação de 
equipamentos que permitam o acesso universal à rodoviária. 

A09 
Qualificação da passarela de acesso à 
Rodoviária 

A rodoviária é um equipamento público de grande atração de viagens 
metropolitanas e interurbanas que relacionam o Centro Histórico com 
o interior do Estado. Como concessão estadual requer a articulação 
entre o Governo Estadual e a Prefeitura para melhorar as instalações 
de acesso à rodoviária. A qualificação da passarela, implantada no 
Largo Edgar Koetz, incluindo a ampliação da sua largura e a 
instalação de cobertura e guarda-corpos adequados, melhora a 
sensação de segurança aos pedestres, estimulando a acessibilidade 
e a mobilidade ativa aos usuários. 

A06 
Aumento da fiscalização do comércio 
ambulante irregular 

O Centro Histórico, como local de grande circulação de pedestres, é 
uma área de forte atração do mercado informal, principalmente os 
ambulantes que se instalam sobre as calçadas durante os períodos 
de maior circulação de pessoas. Esta ocupação, normalmente 
irregular, caracteriza-se com um dos principais obstáculos à 
mobilidade ativa no Centro Histórico. Considerando-se as 
irregularidades recorrentes e a forma como operam, a proposta 
sugere o uso de inteligência policial e sistemas de controle de 
imagens para atuar na repressão às atividades irregulares e ilegais e 
liberação dos passeios à circulação de pedestres. Esta situação é 
mais frequente nas proximidades dos terminais e nas vias peatonais 
(Rua dos Andradas e Vigário José Ignácio). 

A07 
Destinação de locais onde as 
calçadas são mais largas à atuação 
de ambulantes 

A dinâmica de circulação de pessoas e mercadorias no centro 
histórico, além das atividades do mercado regular de ambulantes 
requer o planejamento de locais adequados a esta atividade, 
eliminando conflitos e obstruções de passeios nas ruas do centro. 
Esta proposta visa o atendimento do comércio ambulante regular, 
como floristas, bancas de revistas, fruteiras, vendedores de produtos 
autorizados, garantindo sua instalação em locais adequados e 
seguros para a localização e exposição de produtos. Trata-se de 
medida de design das instalações, parklets, bancas e ilhas de 
atendimento em canteiros, garantindo a circulação segura de 
pedestres, sobretudo de deficientes visuais. 
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A02 
Transferência da responsabilidade 
pela manutenção das calçadas do 
proprietário para a Prefeitura 

Como proposta institucional para garantir uniformidade no tratamento 
dos passeios e a viabilidade da implantação de um programa de 
qualificação e manutenção das calçadas, esta ação propõe, através 
de instrumento legal adequado, a transferência da manutenção do 
pavimento dos passeios nas vias de maior circulação, da 
responsabilidade dos proprietários para a municipalidade. Assim, 
será possível uniformizar os pavimentos e realizar de maneira efetiva 
o controle das condições das calçadas, estimulando o deslocamento 
ativo no Centro Histórico. 

A49 Melhoria da iluminação pública 

Sendo a insegurança um dos principais desestímulos ao uso de 
transportes não motorizados e coletivos, a melhoria da iluminação 
pública nas vias de importante circulação de pedestres, ciclistas e 
ônibus mostra-se primordial para o incentivo a estes modos e a 
redução do uso do automóvel. Além disso, essa medida torna o 
Centro Histórico mais acessível e permite uma nova dinâmica de 
circulação e mobilidade, qualificando e promovendo uma relação 
harmoniosa entre pedestres, ciclistas e veículos. 

A01 
Alargamento de passeios com retirada 
de áreas de estacionamento ou 
circulação de automóveis 

As melhorias no Centro Histórico, com a qualificação de passeios e 
implantação do projeto quadrilátero, promovem uma nova dinâmica 
de circulação que estimula o deslocamento ativo e o uso de 
bicicletas. Esta proposta consiste na conversão de áreas destinadas 
ao estacionamento ou circulação de veículos automotores em 
alargamento de passeios. Trata-se de um programa de investimento 
público, com base nos eixos de maior circulação de pedestres, tendo 
como foco prioritário o estímulo à mobilidade ativa, a redução dos 
conflitos identificados e o aumento da segurança em relação ao fluxo 
de veículos automotores. Serão implementadas medidas como a 
supressão de faixas de estacionamento, execução de sinalização 
horizontal e vertical e medidas de traffic calming nas interseções 
semaforizadas, com redução da área de contato entre pedestres e 
veículos e aumento da segurança nas travessias. 

A17 

Programa para implantação e 
manutenção das ciclovias previstas 
para área central e sua conexão com 
os bairros vizinhos 

O Plano Diretor Cicloviário estabelece o conjunto de vias e condições 
de circulação segura de bicicletas no município de Porto Alegre. O 
Centro Histórico necessita implementar a rede de conexões com o 4º 
Distrito, os bairros vizinhos e a Orla, como elementos fundamentais 
de estímulo ao uso da bicicleta como modal de acesso ao centro 
histórico. Eliminar as descontinuidades de ciclovias e ciclofaixas e 
assegurar o tratamento adequado nas interseções semaforizadas, 
garantirá a utilização deste modal na região, reduzindo o número de 
veículos automotores no centro e estimulando os deslocamentos 
ativos. Além disso, é essencial manter as ciclovias existentes em 
boas condições para promover a segurança dos ciclistas. 

A19 
Programa de implantação de 
paraciclos e estacionamentos de 
patinetes compartilhados 

Esta ação visa estruturar uma rede de apoio à circulação de bicicletas 
no Centro Histórico, oferecendo novos locais de estacionamento de 
bicicletas, facilitando e estimulando o uso deste modal. Atualmente, 
somente é possível estacionar as bicicletas nos paraciclos instalados 
majoritariamente sobre os passeios, não havendo regulamentação 
adequada para este tipo de equipamento na cidade. A proposta 
consiste em aumentar a oferta de paraciclos, além de estimular os 
estabelecimentos comerciais a instalar vagas para bicicletas em suas 
áreas de influência e promover locais seguros para o estacionamento 
de patinetes compartilhados. 

A46 
Diminuição da oferta de 
estacionamento na via para 
implantação de ciclovias 

Esta proposta consiste na conversão de áreas destinadas ao 
estacionamento em ciclovias, priorizando e estimulando a mobilidade 
ativa, enquanto o uso de automóveis é desestimulado pela redução 
da oferta de estacionamento. Serão implementadas medidas como a 
supressão de faixas de estacionamento, execução de sinalização 
horizontal e vertical e medidas de traffic calming nas interseções 
semaforizadas. 
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A18 
Implantação de bicicletários próximo 
ao Mercado Público e próximo à Orla 

A qualificação da mobilidade no centro histórico está orientada para o 
estímulo aos deslocamentos não motorizados e a mobilidade ativa. 
Desta forma, o uso de bicicletas no acesso ao centro requer 
condições de infraestrutura para o estacionamento seguro. No 
diagnóstico elaborado, observa-se o uso de bicicletas com 
predominância para o motivo lazer e com oferta através da locação 
por aplicativos como BikePoa. A implantação do bicicletário nas 
proximidades do Mercado, além de estimular o uso de bicicletas 
privadas, garantirá o estacionamento seguro e duradouro para este 
modo no Centro Histórico, estimulando o uso diário e para outros 
motivos, como trabalho e estudo e reduzindo assim a afluência de 
outros modais. 

A20 

Implantação de balizadores e outros 
elementos para impedir o 
estacionamento e o tráfego de 
veículos motorizados sobre ciclovias e 
ciclofaixas. 

O maior impeditivo ao uso de bicicletas na área central é a 
insegurança do ciclista para circular em vias onde o tráfego de 
veículos automotores e ônibus é mais carregado. Esta situação se 
agrava na medida em que as ciclovias e ciclofaixas são 
frequentemente ocupadas por veículos que param ou estacionam 
sobre a faixa de circulação. Esta ação propõe a instalação de 
balizadores flexíveis que segreguem a ciclovia dos veículos e 
impeçam a parada e o estacionamento sobre as faixas, permitindo a 
fluidez segura das bicicletas e evitando que ciclistas sejam obrigados 
a manobras fora da ciclovia para prosseguir seu deslocamento. 

A24 
Implantação de um sistema integrado 
para o transporte coletivo urbano e 
metropolitano 

A implantação de um sistema integrado de transporte urbano e 
metropolitano, além de possibilitar maior racionalidade na oferta de 
viagens, é fundamental ao Plano de Mobilidade Urbana do Centro 
Histórico. Atualmente, e principalmente no setor comercial, a 
circulação excessiva de ônibus resulta numa deterioração do 
ambiente urbano, com o desgaste da infraestrutura e dos níveis de 
poluição ambiental. Como interfere com serviços concedidos e 
autorizados pelo município e pelo governo estadual, esta proposta 
requer a colaboração entre os governos do estado e do município na 
promoção de ações institucionais convergentes à gestão integrada 
dos sistemas. 

A25 
Eliminação dos terminais na área 
central com a implantação de linhas 
diametrais de BRT 

Os terminais na área central, principalmente os localizados nas 
Avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, constituem um dos 
problemas de maior impacto na mobilidade urbano no centro 
histórico. O conflito entre os terminais, com o acúmulo de usuários de 
transporte coletivo para embarque, e os passeios, resultam em 
prejuízos ao comércio local e desestimulam a circulação de pedestres 
e ciclistas. Esta situação deteriorada, nas avenidas centrais, é 
agravada pela circulação excessiva de veículos automotores que 
utilizam as mesmas vias como tráfego de passagem para destinos 
não relacionados ao centro histórico. A eliminação de terminais neste 
setor requer uma mudança operacional do sistema de transporte 
coletivo com a implantação de tronco-alimentação, onde são maiores 
as frequências de viagens e reduzidas as linhas que acessam ao 
centro. Esta proposta, no âmbito do município, poderá ser executada 
de forma parcial envolvendo os consórcios de transporte coletivo 
municipal, basicamente os corredores leste e sul que possuem 
terminais localizados nestes trechos da área central. Implantando 
linhas diametrais que facilitariam as operações de transferência de 
passageiros entre terminais. 

A04 

Retirada de uma faixa de circulação 
para alargamento das calçadas e 
implantação de plataformas de 
embarque e desembarque 

O conflito existente entre usuários de transporte coletivo e pedestres, 
principalmente nas avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, 
requer uma ação de design urbano que permita harmonizar os 
espaços e possibilitar uma revitalização adequada do Centro 
Histórico. Esta ação propõe a eliminação de uma faixa de rolamento 
para o alargamento dos passeios, permitindo assim, separar a 
circulação de pedestres e o local de embarque dos usuários de 
transporte coletivo. Embora restringindo a circulação de veículos 
(tráfego de passagem), permitirá uma melhoria de acesso ao 
comércio local, liberando a circulação e a visibilidade destes locais. 
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A26 
Programa de qualificação dos 
terminais e paradas de ônibus e 
lotação 

A Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Parcerias e 
Mobilidade Urbana, firmou recente contrato de concessão com 
empresa especializada, a fim de prover uma ampla reforma das 
paradas de transporte coletivo no município. Neste sentido, o 
programa de requalificação dos terminais e paradas será atendido 
pelo contrato vigente entre o município e o concessionário dos 
serviços. Entre as necessidades elencadas estão medidas de 
elevação das plataformas, sinalização podotátil, cobertura e maior 
conforto aos usuários para acessar os veículos.  Especificamente na 
área central, a implantação de plataformas permite a separação entre 
os espaços ocupados pelos usuários do sistema e os pedestres, 
eliminando o conflito existente na situação atual. Além da estrutura 
física, é proposta a implantação de painéis informativos para orientar 
os usuários da sequência de chegadas dos veículos e mapas 
explicativos de linhas e terminais existentes no Centro Histórico para 
facilitar a localização e reduzir os trechos de caminhada dos usuários 
para acessar o transporte coletivo. 

A50 
Programa de qualificação, 
recuperação e manutenção do 
pavimento das vias da área central 

Esta ação, embora parte do processo de gestão permanente da 
cidade, visa estabelecer um critério de valorização do Centro 
Histórico e melhoria das condições de acesso e mobilidade. 
Considerando-se que o Centro Histórico é o maior gerador de 
viagens na RMPA, com grande volume de viagens de transporte 
coletivo e veículos particulares, além de táxis e aplicativos, é proposto 
um programa específico de qualificação do pavimento das vias da 
área central, com a definição de padrões de pavimentação, a troca de 
pavimento onde este não estiver conforme, a constante manutenção 
e a implantação de faixas exclusivas de ônibus em pavimentos 
rígidos, sobretudo nas proximidades das paradas. 

A28 

Implantação de sistema de informação 
aos usuários integrado para todas as 
modalidades de transporte coletivo 
urbano e metropolitano 

Ampliação do sistema de informação já existente para o serviço de 
ônibus urbano de forma a abranger também as lotações, Trensurb e 
o catamarã, além de aumentar a abrangência de GPS nos veículos 
existentes. A proposta é criar um sistema integrado de informação 
online e a implantação de painéis digitais para a orientação dos 
usuários e o uso otimizado da infraestrutura do transporte público no 
Centro Histórico. 

A27 
Implantação de faixa exclusiva para 
transporte coletivo 

A priorização do transporte coletivo é uma das medidas de maior 
relevância para a mobilidade no Centro Histórico. A proposta de 
implantação de faixas exclusivas nas avenidas Salgado Filho, Borges 
de Medeiros, Loureiro da Silva e Rua da Conceição são medidas de 
qualificação que necessitam de mudanças no modelo operacional do 
sistema de transporte coletivo. Com a instalação de faixa exclusiva 
será necessário racionalizar o sistema, reduzindo o número de linhas 
e implantando o modelo tronco-alimentado a fim de aumentar a 
frequência das linhas no corredor e garantir a eficiência da operação. 
Atualmente, com o número de linhas e o volume de circulação de 
ônibus existente, a eliminação de ultrapassagens e o conflito com os 
terminais resultará em congestionamentos e atrasos que inviabilizam 
a iniciativa. 

A34 
Regulamentação do serviço de 
transporte individual por aplicativos 
com identificação dos veículos 

Esta proposta está sendo tratada através de convênios entre a 
prefeitura e as empresas de aplicativos e visa agilizar o embarque 
através da identificação dos veículos, além de regulamentar o serviço 
de aplicativos em áreas de maior demanda de viagens. 

A21 
Criação de áreas de embarque e 
desembarque específicas para 
aplicativos 

A implantação de áreas de embarque/desembarque para veículos de 
aplicativos na Estação Mercado está relacionada ao abastecimento 
do setor de turismo na área central e permitirá o acesso dos turistas 
que chegam pelo Aeroporto Salgado Filho através do Trensurb. 
Conforme manifestação do representante do setor, este tipo de 
acesso já é frequente para os passageiros que chegam a Porto 
Alegre com destino a Novo Hamburgo e poderá ser também 
estimulado aos visitantes com destino ao Centro Histórico. Outras 
áreas de embarque e desembarque poderão ser criadas em locais, 
como centro comerciais e shoppings, onde observa-se alta demanda 
por este tipo de transporte. 
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A47 Aumento da tarifa da área azul 

A política de estacionamento rotativo tem como objetivo principal 
ampliar a capacidade de estocagem de veículos nas áreas de grande 
demanda. Esta medida, de natureza econômica, auxilia o poder 
público a melhorar o acesso de veículos ao Centro Histórico. A tarifa 
da área azul precisa ser inserida numa lógica competitiva de valores 
que regule o custo de estacionamento em via pública em relação à 
demanda e ao valor praticado pelos estacionamentos privados. 
Sendo assim, o valor tarifário é fator decisivo para eficácia da política 
de estacionamento rotativo, regulando o tempo máximo e 
desestimulando a longa permanência dos veículos. Essa ação propõe 
uma adequação do valor da tarifa na área azul com o objetivo de 
aumentar a rotatividade e reduzir a ocupação prolongada destes 
espaços. 

A40 
Reformulação da saída do Túnel da 
Conceição na Rua Sarmento Leite 

A proposta consiste na mudança do direcionamento dos veículos que 
saem do túnel da Rua Sarmento Leite para a Av. Osvaldo Aranha. A 
implantação do acesso direto à Av. Osvaldo Aranha, além de eliminar 
o entrelaçamento entre os fluxos de saída do túnel (acesso à cidade) 
e a circulação urbana interna (Av. Independência e Rua Irmão José 
Otão), permitirá a retirada de semáforos e maior fluidez do tráfego, 
melhorando os fluxos gerados pelo Complexo Hospitalar Santa Casa 
de Misericórdia, pelo Colégio Marista Rosário e pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

A38 
Implantação de Zona 30 na área 
central 

A redução da velocidade em vias com grande volume de pedestres e 
ciclistas visa promover um ambiente de segurança para a circulação 
de pessoas. Como consequência, desestimula a circulação de 
veículos que não tenham como destino o Centro Histórico, 
melhorando a acessibilidade aos estabelecimentos comerciais e 
culturais e às áreas residenciais. Com a redução das velocidades 
máximas permitidas haverá também a redução do tráfego de 
passagem na área central. 

A36 
Implantação de lombadas eletrônicas 
em pontos estratégicos nas vias 
arteriais 

O Centro Histórico, contornado pela primeira perimetral, possui dois 
trechos de transição de velocidades para os veículos que entram no 
bairro. Trata-se da conexão entre a Av. Castelo Branco e a Av. Mauá 
e a transição entre a Av. Pres. João Goulart e a Av. Siqueira Campos. 
Nestes trechos, a elevação do fluxo de veículos e as características 
da via e do entorno exigem uma redução de velocidade, a fim de 
garantir a segurança viária de pedestres e ciclistas. Esta ação 
considera o Plano de Recuperação do Centro Histórico, que estimula 
a diversidade de atividades nesse setor, a permanência da 
Rodoviária e a implantação do Projeto Cais Mauá, como fator de 
crescimento no número de viagens de automóveis. 

A41 

Implantação de trincheira na 
rodoviária e fechamento do acesso da 
Rua da Conceição à Av. Castelo 
Branco 

De maneira alternativa à ação A42 – Deslocamento da parada de 
ônibus da rodoviária para o canteiro central, esta proposta visa 
eliminar o entrelaçamento entre os veículos que trafegam pela 
primeira perimetral e aqueles que acessam a saída da cidade. A obra 
consiste em uma trincheira que torna independente os fluxos de 
acesso à BR-290 e os veículos que chegam ou saem da rodoviária 
ou circulam pela primeira perimetral. Esta proposta consiste em obra 
estratégica, condicionada à permanência da rodoviária no local atual, 
e atenderá à cidade de forma abrangente, uma vez que a conexão 
entre o Túnel da Conceição e a Av. Castelo Branco estará totalmente 
segregada do resto do tráfego, eliminando os constantes 
engarrafamentos que ocorrem neste trecho. Esta obra terá impacto 
em outras ruas da malha viária do município, usadas como 
alternativas de acesso à Av. Castelo Branco, tais como as ruas 
Ramiro Barcelos, Dr. Timóteo/Av. Pernambuco e Av. Farrapos. 
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A42 
Deslocamento da parada de ônibus 
da rodoviária para o canteiro central 

A rodoviária é um dos equipamentos urbanos de maior impacto sobre 
a mobilidade do Centro Histórico, tanto pela atração de veículos 
particulares e táxis quanto pelo acesso de usuários de transporte 
coletivo e pedestres. Localizada no extremo da BR-290 e lindeira à 
primeira perimetral, gera um conflito entre os veículos de transporte 
coletivo e os automóveis que acessam a rodovia. O deslocamento da 
parada de ônibus para o canteiro central da Rua da Conceição/Largo 
Edgar Koetz visa eliminar o entrelaçamento dos ônibus com o fluxo 
de saída para a BR-290. Para a efetivação desta ação, será 
necessário estruturar a conexão entre o canteiro central e o passeio 
da rodoviária, através da construção de um túnel de acesso ou com a 
utilização da passarela existente no local com instalação de escadas 
rolantes ou elevadores. 

A48 
Criação de garagem subterrânea sob 
o largo Glênio Peres e terminal 
Parobé 

O Centro Histórico, enquanto área de ocupação mais antiga, 
apresenta uma tipologia de ocupação urbana que não comtempla o 
estacionamento de veículos no interior dos lotes e prédios edificados, 
resultando em ocupação extensiva de veículos nas vias públicas. A 
edificação de garagem subterrânea junto ao Mercado Público, além 
de qualificar o acesso a esse equipamento público, permitirá uma 
nova gestão de estocagem de veículos no Centro Histórico, liberando 
os faixas laterais de estacionamento para uma nova ocupação, seja 
pela implantação de alargamento de passeios ou ciclovias, seja pela 
circulação geral de veículos. 

A15 

Aumento da fiscalização para coibir o 
estacionamento em locais proibidos, 
áreas de carga e descarga, áreas de 
embarque e desembarque, fila dupla 
ou sem pagamento na área azul 

A ação consiste na implantação de câmeras de monitoramento nos 
locais onde há frequente ocupação irregular das vagas destinadas a 
uso especial, em função da dificuldade de uma ação mais efetiva e 
permanente dos agentes controladores. A proposta é efetivar um 
sistema de controle à distância da ocupação correta a que se 
destinam, melhorando também a circulação dos veículos que não 
precisam aguardar por uma vaga para realizar as operações 
autorizadas ou que encontram o fluxo obstruído por veículos parados 
em fila dupla. 

A39 
Implantação das alças de acesso 
faltantes no entroncamento da Nova 
Ponte do Guaíba 

A conexão entre a BR-290 e a terceira perimetral, além de melhorar o 
trajeto dos usuários que têm como origem ou destino os bairros das 
zonas norte e leste da cidade, possui papel importante na redução do 
tráfego de passagem no Centro Histórico dos veículos que chegam a 
Porto Alegre pela BR-290 com destino à zona sul da capital. Apesar 
de tratar-se de obra prevista no complexo da Nova Ponte do Guaíba 
e, portanto, competência do Governo Federal, sua conclusão torna-se 
importante ao Plano de Mobilidade do Centro Histórico, uma vez que 
melhorará as condições de circulação na Av. Mauá e no Túnel da 
Conceição. 

A35 

Proibição do licenciamento de áreas 
de estacionamento sem área de 
acumulação fora da via e espaço 
adequado para manobras dentro do 
lote 

Atualmente, principalmente no quadrilátero formado entre o Largo 
Edgar Koetz, a Praça Revolução Farroupilha e as avenidas Júlio de 
Castilhos e Mauá, é observada a utilização de terrenos e prédios 
desocupados como estacionamento. Esta proposta visa reduzir os 
impactos produzidos pela operação destes estacionamentos, 
condicionando o licenciamento destas atividades à implantação de 
espaços de manobra obrigatória no interior dos estabelecimentos e 
redução de conflitos entre a circulação geral e as constantes 
obstruções de uma faixa de circulação para saída ou entrada de 
veículos. Esta proposta visa reduzir os impactos produzidos pela 
operação de estacionamentos onde as manobras de acesso e 
manejo dos veículos se faz sobre o leito viário (faixa carroçável), 
obstruindo o fluxo de veículos nas vias. Esta realidade é notada 
principalmente no trecho da Av. Mauá e Av. Júlio de Castilhos entre a 
Rodoviária e o Mercado Público. 

A44 
Implantação de novas áreas de carga 
e descarga 

O Centro Histórico, nas condições atuais, oferece vagas para carga e 
descarga em número suficiente para a operação. No entanto, a 
ocorrência de paradas em fila dupla ou mesmo a circulação excessiva 
de veículos em alguns horários e em locais de maior demanda 
(supermercados, centros comerciais, shoppings) justifica a 
necessidade de ampliar as áreas disponíveis para essas operações, 
a fim de eliminar o conflito com a circulação geral. 
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Código Ação Explicação 

A23 

Criação de estacionamentos de curta 
duração para carga e descarga de 
veículos de entrega e coleta de 
pequeno porte 

O incremento do comércio eletrônico, além da expansão das 
atividades de delivery, produziu um novo sistema de abastecimento 
do Centro Histórico. Nas áreas de carga e descarga nas vias públicas 
no centro, ocorrem infrações frequentes, como a parada em fila dupla 
de automóveis e motocicletas que atendem a este tipo de 
encomenda. Esta ação propõe como solução para as operações de 
cargas menores o uso de vagas específicas reguladas por tempo 
máximo de permanência. 

A10 
Regulamentação dos horários de 
carga e descarga 

A inexistência de uma regulamentação para circulação de veículos de 
carga e descarga no Centro Histórico, mesmo considerando regras 
propostas no diagnóstico do Plano de Mobilidade de Porto Alegre, 
requerem uma medida legal que ofereça maior segurança jurídica 
aos agentes fiscalizadores. Atualmente, uma instrução normativa do 
órgão gestor disciplina o tipo de veículo permitido de circular no 
Centro Histórico. Esta ação propõe, além da regulação de veículos, a 
adoção de horários de operação, a exemplo da área de carga e 
descarga do Mercado Público, diminuindo assim o conflito entre os 
veículos de carga e descarga e o fluxo geral que ocorre nos horários 
de pico. 

A45 
Incentivo à criação de locais de carga 
e descarga fora das vias públicas 

O Centro Histórico tem como característica determinante a ocupação 
anterior à expansão da indústria automobilística. Esta realidade tem 
como consequência o fato de que a legislação reguladora da 
ocupação deste setor não contemplou soluções de estocagem de 
veículos no interior das edificações licenciadas (garagens e docas). 
Outro agravante nesta questão é a readequação destes edifícios a 
novas funções, particularmente o incremento das atividades de 
comércio, que potencializou o uso das vias públicas como locais de 
estacionamento dos veículos de carga e descarga. Esta proposta visa 
estimular a instalação de equipamentos de carga e descarga (docas) 
no interior dos estabelecimentos comerciais, reduzindo assim a 
ocupação das vias públicas. 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 1.6 apresenta os problemas e as ações relacionando cada problema com a ação proposta para sua 
solução. Como pode-se observar, cada ação pode corresponder a mais de um problema, o que permitir identificar 
a relevância das ações, na medida em que abrangem a solução de diferentes problemas. 

Tabela 1.6 – Relação entre os problemas identificados e as ações propostas. 

Código Problema Código Ação 

P01 
Falta de padronização nos rebaixos nas travessias de 
pedestres dificulta a circulação de PNE 

A16 
Programa de qualificação e manutenção das 
travessias de pedestres 

P02 
Falta de piso podotátil nos passeios dificulta a 
circulação de PNE 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P02 
Falta de piso podotátil nos passeios dificulta a 
circulação de PNE 

A02 
Transferência da responsabilidade pela 
manutenção das calçadas do proprietário para a 
Prefeitura 

P03 
Falta de semáforos sonoros dificulta a travessia de 
PNE 

A16 
Programa de qualificação e manutenção das 
travessias de pedestres 

P04 
Presença de comércio ambulante ilegal nas calçadas 
gera obstáculos para a circulação de pedestres 

A07 
Destinação de locais onde as calçadas são mais 
largas à atuação de ambulantes 

P04 
Presença de comércio ambulante ilegal nas calçadas 
gera obstáculos para a circulação de pedestres 

A06 
Aumento da fiscalização do comércio ambulante 
irregular 

P05 
Estacionamento de veículos em locais proibidos, 
áreas de embarque e desembarque, calçadas e 
pedestrovias 

A15 

Aumento da fiscalização para coibir o 
estacionamento em locais proibidos, áreas de 
carga e descarga, áreas de embarque e 
desembarque, fila dupla ou sem pagamento na 
área azul 

P05 
Estacionamento de veículos em locais proibidos, 
áreas de embarque e desembarque, calçadas e 
pedestrovias 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P06 
Largura dos passeios insuficiente para acomodar o 
fluxo de pedestres e PNE 

A02 
Transferência da responsabilidade pela 
manutenção das calçadas do proprietário para a 
Prefeitura 
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Código Problema Código Ação 

P06 
Largura dos passeios insuficiente para acomodar o 
fluxo de pedestres e PNE 

A01 
Alargamento de passeios com retirada de áreas 
de estacionamento ou circulação de automóveis 

P07 
Espaço insuficiente para acomodar o fluxo de 
pedestres e as filas de espera nos terminais de 
transporte coletivo instalados nas vias 

A04 
Retirada de uma faixa de circulação para 
alargamento das calçadas e implantação de 
plataformas de embarque e desembarque 

P07 
Espaço insuficiente para acomodar o fluxo de 
pedestres e as filas de espera nos terminais de 
transporte coletivo instalados nas vias 

A26 
Programa de qualificação dos terminais e paradas 
de ônibus e lotação 

P08 
Presença de obstáculos (equipamentos urbanos, 
hidrantes, hidrômetros, acesso a garagens) nas 
calçadas dificulta a circulação de pedestres 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P09 

Passarela para conexão do centro à rodoviária carece 
de acessibilidade universal e possui dimensões 
inadequadas para atender com conforto os pedestres, 
além de não ter cobertura para proteção 

A09 Qualificação da passarela de acesso à Rodoviária 

P09 

Passarela para conexão do centro à rodoviária carece 
de acessibilidade universal e possui dimensões 
inadequadas para atender com conforto os pedestres, 
além de não ter cobertura para proteção 

A08 
Implantação de elevador e escada rolante na 
passarela da Rodoviária 

P10 
Pedestrovias (aumento da área de circulação de 
pedestres por meio de sinalização nas pistas de 
rolamento) com falta de continuidade 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P11 
Falta de sinalização vertical para identificar as 
pedestrovias como espaço reservado para o fluxo de 
pedestres 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P12 
Pavimento das calçadas com irregularidades, 
desníveis e buracos 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P12 
Pavimento das calçadas com irregularidades, 
desníveis e buracos 

A02 
Transferência da responsabilidade pela 
manutenção das calçadas do proprietário para a 
Prefeitura 

P13 
Faixas de travessia de pedestre com desgastes nas 
pinturas de sinalização e buracos no pavimento 

A16 
Programa de qualificação e manutenção das 
travessias de pedestres 

P14 
Falta de indicadores de contagem regressiva diminui a 
segurança dos pedestres nas travessias de vias largas 

A16 
Programa de qualificação e manutenção das 
travessias de pedestres 

P15 
A falta de botoeiras ou botoeiras danificadas nas 
travessias semaforizadas em que não há um tempo 
fixo para pedestres diminui a segurança 

A16 
Programa de qualificação e manutenção das 
travessias de pedestres 

P16 
Sensação de insegurança desestimula a circulação de 
pedestres em algumas áreas do centro 

A01 
Alargamento de passeios com retirada de áreas 
de estacionamento ou circulação de automóveis 

P16 
Sensação de insegurança desestimula a circulação de 
pedestres em algumas áreas do centro 

A03 
Programa para qualificação e manutenção das 
calçadas e pedestrovias 

P16 
Sensação de insegurança desestimula a circulação de 
pedestres em algumas áreas do centro 

A26 
Programa de qualificação dos terminais e paradas 
de ônibus e lotação 

P16 
Sensação de insegurança desestimula a circulação de 
pedestres em algumas áreas do centro 

A49 Melhoria da iluminação pública 

P17 
Rede cicloviária incompleta limita o uso seguro da 
bicicleta 

A17 
Programa para implantação e manutenção das 
ciclovias previstas para área central e sua 
conexão com os bairros vizinhos 

P18 
Não existe continuidade da rede cicloviária com o 4º 
distrito 

A17 
Programa para implantação e manutenção das 
ciclovias previstas para área central e sua 
conexão com os bairros vizinhos 

P19 
Conectividade reduzida da rede cicloviária com o Bom 
Fim 

A17 
Programa para implantação e manutenção das 
ciclovias previstas para área central e sua 
conexão com os bairros vizinhos 

P20 Falta de bicicletário na área central A18 
Implantação de bicicletários próximo ao Mercado 
Público e próximo à Orla 

P21 Quantidade insuficiente de paraciclos na área central A19 
Programa de implantação de paraciclos e 
estacionamentos de patinetes compartilhados 

P22 Falta de travessias sinalizadas para bicicletas A17 
Programa para implantação e manutenção das 
ciclovias previstas para área central e sua 
conexão com os bairros vizinhos 

P23 
Estacionamento de veículos obstrui a circulação nas 
ciclovias e ciclofaixas 

A20 
Implantação de balizadores e outros elementos 
para impedir o estacionamento e o tráfego de 
veículos motorizados sobre ciclovias e ciclofaixas. 
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Código Problema Código Ação 

P24 
Sinalização horizontal desgastada nas ciclovias e 
ciclofaixas diminui a segurança dos ciclistas 

A17 
Programa para implantação e manutenção das 
ciclovias previstas para área central e sua 
conexão com os bairros vizinhos 

P25 
Sensação de insegurança desestimula a circulação de 
ciclistas 

A17 
Programa para implantação e manutenção das 
ciclovias previstas para área central e sua 
conexão com os bairros vizinhos 

P25 
Sensação de insegurança desestimula a circulação de 
ciclistas 

A49 Melhoria da iluminação pública 

P26 
Falta de áreas de embarque e desembarque para 
transporte individual (veículos particulares, Uber, 99 e 
Grillo) 

A21 
Criação de áreas de embarque e desembarque 
específicas para aplicativos 

P27 
Falta de locais "seguros" para criação de cercas 
virtuais para retirada/devolução dos patinetes e outros 
equipamentos de micromobilidade 

A19 
Programa de implantação de paraciclos e 
estacionamentos de patinetes compartilhados 

P28 
Falta de locais adequados para estacionamento de 
veículos de entrega de pequeno porte (motos e 
bicicletas) 

A23 
Criação de estacionamentos de curta duração 
para carga e descarga de veículos de entrega e 
coleta de pequeno porte 

P30 
Inexistência de sinalização para PNE nas paradas e 
terminais de transporte coletivo 

A26 
Programa de qualificação dos terminais e paradas 
de ônibus e lotação 

P31 
Condições inadequadas dos terminais de transporte 
coletivo a céu aberto 

A26 
Programa de qualificação dos terminais e paradas 
de ônibus e lotação 

P32 
Falta de faixa exclusiva na Av. Sen. Salgado Filho, Av. 
Borges de Medeiros, Av. Mauá (primeiro trecho), Av. 
Loureiro da Silva e Rua da Conceição 

A27 
Implantação de faixa exclusiva para transporte 
coletivo 

P33 
Infraestrutura deficiente nos terminais (espaço restrito, 
iluminação deficiente, etc.) 

A26 
Programa de qualificação dos terminais e paradas 
de ônibus e lotação 

P34 
Excesso de Veículos de Transporte Coletivo chegando 
na área central 

A24 
Implantação de um sistema integrado para o 
transporte coletivo urbano e metropolitano 

P35 Concentração de Linhas nos Terminais da área central A25 
Eliminação dos terminais na área central com a 
implantação de linhas diametrais de BRT 

P35 Concentração de Linhas nos Terminais da área central A24 
Implantação de um sistema integrado para o 
transporte coletivo urbano e metropolitano 

P36 
Falta de integração dos sistemas de transporte 
coletivo urbano e metropolitano 

A24 
Implantação de um sistema integrado para o 
transporte coletivo urbano e metropolitano 

P37 
Realização de transferências entre terminais a céu 
aberto com distâncias de caminhadas longas para 
integração 

A24 
Implantação de um sistema integrado para o 
transporte coletivo urbano e metropolitano 

P37 
Realização de transferências entre terminais a céu 
aberto com distâncias de caminhadas longas para 
integração 

A25 
Eliminação dos terminais na área central com a 
implantação de linhas diametrais de BRT 

P38 
Barreira física do Trensurb e do Muro da Mauá 
restringe o acesso ao Cais Mauá. 

A30 
Implantação de passarelas para a transposição 
do Cais Mauá junto o CPC e a Rua Cel. Vicente 

P38 
Barreira física do Trensurb e do Muro da Mauá 
restringe o acesso ao Cais Mauá. 

A32 
Criação de eixos de conexão do Centro Histórico 
com a Orla 

P38 
Barreira física do Trensurb e do Muro da Mauá 
restringe o acesso ao Cais Mauá. 

A31 
Derrubada do muro da Mauá entre a Av. 
Sepúlveda e a Usina do Gasômetro 

P40 
Diferença de altura inadequada entre plataformas de 
embarque e desembarque e o acesso aos ônibus e 
lotações 

A26 
Programa de qualificação dos terminais e paradas 
de ônibus e lotação 

P41 
Falta de informações aos usuários nos terminais e 
pontos de parada 

A28 
Implantação de sistema de informação aos 
usuários integrado para todas as modalidades de 
transporte coletivo urbano e metropolitano 

P42 
Inexistência de elevador ou rampa no acesso ao 
terminal do catamarã via túnel 

A33 
Implantação de elevador ou rampa para acesso 
ao catamarã 

P43 
Falta de sinalização de orientação para acesso ao 
terminal do Catamarã 

A28 
Implantação de sistema de informação aos 
usuários integrado para todas as modalidades de 
transporte coletivo urbano e metropolitano 

P44 
Falta de lugares reservados para carga e descarga em 
algumas áreas, gerando parada em fila dupla 

A10 
Regulamentação dos horários de carga e 
descarga 

P44 
Falta de lugares reservados para carga e descarga em 
algumas áreas, gerando parada em fila dupla 

A44 Implantação de novas áreas de carga e descarga 

P44 
Falta de lugares reservados para carga e descarga em 
algumas áreas, gerando parada em fila dupla 

A45 
Incentivo à criação de locais de carga e descarga 
fora das vias públicas 

P45 
Falta de definição das rotas e horários para veículos 
de carga e descarga 

A10 
Regulamentação dos horários de carga e 
descarga 
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Código Problema Código Ação 

P46 
Falta de regulamentação do tipo de veículos de carga 
usados na área central 

A10 
Regulamentação dos horários de carga e 
descarga 

P47 
Parada em fila dupla para embarque e desembarque 
de passageiros obstrui a circulação de veículos e 
pessoas 

A01 
Alargamento de passeios com retirada de áreas 
de estacionamento ou circulação de automóveis 

P47 
Parada em fila dupla para embarque e desembarque 
de passageiros obstrui a circulação de veículos e 
pessoas 

A15 

Aumento da fiscalização para coibir o 
estacionamento em locais proibidos, áreas de 
carga e descarga, áreas de embarque e 
desembarque, fila dupla ou sem pagamento na 
área azul 

P48 
Falta de identificação dos veículos de aplicativos 
dificulta a sua identificação por usuários e agentes de 
fiscalização 

A34 
Regulamentação do serviço de transporte 
individual por aplicativos com identificação dos 
veículos 

P49 Estacionamento sem pagamento na Área Azul A15 

Aumento da fiscalização para coibir o 
estacionamento em locais proibidos, áreas de 
carga e descarga, áreas de embarque e 
desembarque, fila dupla ou sem pagamento na 
área azul 

P50 Excesso de velocidade nas vias arteriais A36 
Implantação de lombadas eletrônicas em pontos 
estratégicos nas vias arteriais 

P50 Excesso de velocidade nas vias arteriais A38 Implantação de Zona 30 na área central 

P51 
Bloqueio das vias por manobras de entrada e saída 
em estacionamentos sem área adequada de 
acumulação e manobra 

A35 

Proibição do licenciamento de áreas de 
estacionamento sem área de acumulação fora da 
via e espaço adequado para manobras dentro do 
lote 

P52 

Fluxo de passagem aumenta a circulação de veículos 
na área central e causa congestionamentos, aumento 
na poluição (atmosférica e sonora) e risco de 
acidentes 

A38 Implantação de Zona 30 na área central 

P52 

Fluxo de passagem aumenta a circulação de veículos 
na área central e causa congestionamentos, aumento 
na poluição (atmosférica e sonora) e risco de 
acidentes 

A39 
Implantação das alças de acesso faltantes no 
entroncamento da Nova Ponte do Guaíba 

P52 

Fluxo de passagem aumenta a circulação de veículos 
na área central e causa congestionamentos, aumento 
na poluição (atmosférica e sonora) e risco de 
acidentes 

A40 
Reformulação da saída do Túnel da Conceição na 
Rua Sarmento Leite 

P53 

Entrelaçamento de tráfego em diversos pontos da 
Primeira Perimetral 
Mauá, Rodoviária, Rua da conceição, saída do túnel 
(sarmento leite). 

A41 
Implantação de trincheira na rodoviária e 
fechamento do acesso da Rua da Conceição à 
Av. Castelo Branco 

P53 

Entrelaçamento de tráfego em diversos pontos da 
Primeira Perimetral 
Mauá, Rodoviária, Rua da conceição, saída do túnel 
(sarmento leite). 

A42 
Deslocamento da parada de ônibus da rodoviária 
para o canteiro central 

P53 

Entrelaçamento de tráfego em diversos pontos da 
Primeira Perimetral 
Mauá, Rodoviária, Rua da conceição, saída do túnel 
(sarmento leite). 

A40 
Reformulação da saída do Túnel da Conceição na 
Rua Sarmento Leite 

P54 
Elevada oferta de estacionamentos não estimula o uso 
transporte ativo e público 

A01 
Alargamento de passeios com retirada de áreas 
de estacionamento ou circulação de automóveis 

P54 
Elevada oferta de estacionamentos não estimula o uso 
transporte ativo e público 

A46 
Diminuição da oferta de estacionamento na via 
para implantação de ciclovias 

P55 
Falta de estacionamentos próximos diminui a 
acessibilidade ao Mercado Público 

A48 
Criação de garagem subterrânea sob o largo 
Glênio Peres e terminal Parobé 

P56 
Pavimento com buracos, desníveis, escorregamento 
de asfalto e irregularidade nos paralelepípedos 

A50 
Programa de qualificação, recuperação e 
manutenção do pavimento das vias da área 
central 

P57 
Tarifa da Área Azul é baixa quando comparado com 
os estacionamentos fora da rua 

A47 Aumento da tarifa da área azul 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 1.7 relaciona as ações propostas com as diretrizes do plano de ação, apresentadas na Tabela 1.2. 
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Tabela 1.7 – Relação entre diretrizes e ações. 
 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 

A01 X            

A02 X X           

A03 X X           

A04 X    X X       

A06  X           

A07  X           

A08 X X           

A09 X X           

A10            X 

A15         X  X  

A16  X X          

A17    X         

A18    X         

A19    X         

A20    X         

A21           X  

A23            X 

A24     X        

A25     X  X X     

A26     X        

A27      X    X   

A28     X        

A30  X           

A31  X           

A32  X X          

A33     X        

A34           X  

A35           X  

A36   X          

A38   X          

A39          X   

A40          X X  

A41           X  

A42     X      X  

A44            X 

A45            X 

A46    X     X    

A47         X    

A48           X  

A49 X            

A50 X   X X        

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 1.8 apresenta as ações de maior relevância, A03, A16, A17 e A26, e na Tabela 1.9 as ações que 
solucionam até dois problemas e são consideradas de média relevância, A01, A02, A10, A15, A24. 
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Tabela 1.8 - Ações de maior relevância 

Código Ação 

A03 Programa para qualificação e manutenção das calçadas 

A16 Programa de qualificação e manutenção das travessias de pedestres 

A17 Programa para implantação e manutenção das ciclovias na área central e conexão com os bairros vizinhos 

A24 Implantação de um sistema integrado para o transporte coletivo urbano e metropolitano 

A26 Programa de qualificação dos terminais e paradas de ônibus e lotação 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 1.9 - Ações de média relevância 

Código Ação 

A01 Alargamento de passeios com retirada de áreas de estacionamento ou circulação de automóveis 

A02 Transferência da responsabilidade pela manutenção das calçadas do proprietário para a prefeitura 

A10 Regulamentar os horários de carga e descarga para minimizar os conflitos com os pedestres. 

A15 
Ações de fiscalização para coibir o estacionamento em locais proibidos, áreas de carga e descarga, áreas 
de embarque e desembarque, fila dupla ou sem pagamento na área azul 

Fonte: Elaboração própria 

O ANEXO I – Problemas Identificados presenta os problemas identificados no Centro Histórico nas etapas de 
diagnóstico, localizando os locais afetados por cada problema em mapas e apresentando fotografias com 
exemplos. O ANEXO II – Ações Propostas apresenta as ações propostas neste documento, incluindo 
classificações, descrição, principais beneficiários e principais impactos pela sua implantação e figuras localizando 
as regiões alvo de cada ação. As classificações foram realizadas conforme os seguintes critérios: 

▪ Tipo – classifica as ações segundo a sua natureza: 
o Obras - implantação, manutenção ou modificação de infraestrutura e equipamentos urbanos; 
o Legal/Institucional - ações que envolvem Leis, decretos, instruções normativas ou 

regulamentações; 
o Operacional/Gerencial – mudanças na operação, gestão e fiscalização dos sistemas e 

infraestruturas de transporte e circulação. 
▪ Responsabilidade - designa o órgão do poder público municipal que será responsável pelo 

encaminhamento e implantação da ação proposta; 
▪ Impacto – classifica o impacto das ações entre baixo, médio e alto, considerando a sua magnitude e a 

capacidade de resolução dos problemas a que estão relacionadas; 
▪ Abrangência - classifica as ações entre abrangência local, municipal ou regional, segundo o alcance que se 

estima que cada ação terá; 
▪ Prazo - classifica as ações segundo: 

o Curto prazo - em até 2 anos; 
o Médio prazo - 2 e 7 anos; 
o Longo prazo – mais de 7 anos. 

▪ Custo – classifica as ações em: 
o Baixo custo – até R$ 1.000.000,00; 
o Médio custo – entre R$1.000.000,00 e R$ 5.000.000,00; 
o Alto custo – mais de R$ 5.000.000,00. 
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2 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A avaliação das propostas será feita utilizando a técnica de Análise Hierárquica de Processos (AHP), que é um 
método pertencente à família de técnicas multricriteriais de auxílio à tomada de decisão, e apresenta como 
elemento principal a possibilidade de incorporação de variáveis não quantificáveis do ponto de vista estritamente 
econômico ou financeiro. A principal característica desta família de métodos é a utilização de algum tipo de 
técnica para avaliar o desempenho das diversas alternativas segundo um conjunto de objetivos de decisão, os 
quais são ponderados de acordo com suas prioridades ou importâncias relativas no sistema decisório. 

A AHP procura reproduzir o método natural de funcionamento da mente humana. Ao defrontar-se com uma 
grande quantidade de elementos que abrangem uma situação complexa, ela os agrega em grupos, segundo 
propriedades comuns. O método permite a repetição deste processo agrupando os elementos segundo suas 
propriedades comuns de identificação, caracterizando um novo nível no sistema. Esses elementos, por sua vez, 
podem ser agrupados segundo um outro conjunto de propriedades, gerando os elementos de um outro nível 
"mais elevado", até atingir um único elemento "máximo", identificado como o objetivo do processo decisório. 

As etapas descritas constituem o que se costuma chamar de hierarquia, isto é, um sistema de níveis 
estratificados, onde cada nível é composto de um conjunto de elementos ou fatores. A questão central de tal 
hierarquia é a seguinte: com que peso os fatores individuais do nível mais baixo da hierarquia influenciam seu 
fator máximo, o objetivo geral? A AHP apresenta uma base teórica bastante consistente que permite a 
identificação da intensidade dos pesos de cada elemento para toda a estrutura hierárquica, ou seja, suas 
prioridades. Esta determinação das prioridades dos fatores mais baixos com relação ao objetivo pode reduzir-se 
a uma sequência de problemas de prioridade, um para cada nível, e cada um destes problemas de prioridade a 
uma sequência de comparações por pares. Estas comparações podem ser consideradas como a característica 
central da AHP. 

A prática da tomada de decisão está ligada à avaliação de alternativas, todas satisfazendo um conjunto de 
objetivos pretendidos. O problema está em escolher a alternativa que melhor satisfaz o conjunto total de objetivos 
em função da importância relativa (pesos) das alternativas com relação aos objetivos de decisão, e destes com 
o objetivo de ordem geral. 

A estrutura hierárquica proposta para essa análise está representada na Figura 2.1. Os pesos relativos de cada 
critério serão definidos em conjunto com o poder público municipal. 

Figura 2.1 – Exemplo de estrutura hierárquica AHP para análise das propostas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Para determinar a importância relativa dos critérios, o método AHP adota um sistema de medida de comparações 
paritárias, que consiste na comparação direta entre todos os critérios do conjunto, dois a dois. Este processo tem 
a vantagem de focalizar exclusivamente em dois critérios por vez e de representar de forma bastante consistente 
os julgamentos quantitativos e qualitativos que não podem ser avaliados segundo escalas numéricas precisas. 
Essa comparação é realizada através da distribuição de pesos entre os critérios. 

Para cada comparação são atribuídas notas seguindo uma escala pré-definida. A partir dessa comparação é 
montada uma matriz dos critérios. Os valores das células da diagonal são por definição iguais a 1 e os valores 
das células da diagonal inferior são os valores recíprocos (1/x) das células transpostas da diagonal superior. 
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Os resultados dessa avaliação serão processados usando o software SpiceLogic AHP. Esse programa 
automatiza o processo de determinação dos pesos de cada item com base nos resultados das comparações 
realizadas. 

Após a determinação dos pesos, uma comparação semelhante par a par entre as propostas é realizada, segundo 
cada um dos critérios definidos, e são definidas notas para cada proposta. Dessa forma, através da soma dos 
produtos entre as notas e ponderações dos critérios, cada proposta irá receber um peso final que irá determinar 
a ordem de implantação. A equação a ser utilizada para a determinação do peso final é apresentada a seguir: 

𝑃𝑛 = ∑ 𝑃𝑐 ∗ 𝑁𝑐 

Onde: 

𝑛 = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠; 

𝑃𝑛 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎; 

𝑃𝑐 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜;     

𝑁𝑐 = 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎.      

Algumas ações possuem relação com outras, podendo essa relação ser excludente ou de complementariedade. 
As ações relacionadas neste plano de ação estão especificadas a seguir. 

Ações mutuamente excludentes: 

▪ Implantação de trincheira na rodoviária e fechamento do acesso da Rua da Conceição à Av. Castelo Branco 
(A41) e o deslocamento da parada de ônibus da rodoviária para o canteiro central (A42); 

 
Ações conjuntas: 
▪ Destinação de locais onde as calçadas são mais largas à atuação de ambulantes (A07) é condicionada ao 

aumento da fiscalização do comércio ambulante irregular (A06); 
▪ Implantação de faixa exclusiva para transporte coletivo (A27) é condicionada à eliminação dos terminais na 

área central com a implantação de linhas diametrais de BRT (A25); 
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ANEXO I – PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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Problemas Identificados 

P01 

Falta de padronização dos rebaixos nas travessias de pedestres 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Acessibilidade universal 

Consequências: 

Dificuldade na circulação de PNE. Cerca de 45% das travessias sinalizadas não possuem 
rebaixos no meio-fio. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 1 – Exemplos das condições dos rebaixos nas travessias de pedestres. 

 
Fonte: Elaboração própria.

P02 

Falta de piso podotátil nos passeios 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Acessibilidade universal 

Consequências: 

Dificuldade na circulação de PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 2 – Localização dos passeios com piso podotátil. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P03 

Falta de semáforos sonoros 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Acessibilidade universal 

Consequências: 

Dificuldade na travessia de PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Tabela 1 – Quantidade de semáforos com sinal sonoro identificados. 

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3 – Localização dos semáforos com e sem sinal sonoro. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Equipamento Presente Ausente Não Classificado 

Nº % Nº % Nº % 

Sinal Sonoro 108 22,41% 307 63,69% 67 13,90% 
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P04 

Presença de comércio ambulante ilegal nas calçadas 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Obstáculos para a circulação de pedestres e PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07), Participação Social (P02) 

Figura 4 – Exemplos de locais críticos para a circulação devido ao comércio ilegal. 

 
Fonte: Elaboração própria.

Figura 5 – Localização dos pontos mais críticos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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P05 

Estacionamento de veículos em locais proibidos, áreas de embarque e desembarque, 
calçadas e pedestrovias 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Obstáculos para a circulação de pedestres e PNE, prejuízo na circulação de automóveis, 
necessidade de parada em fila dupla. 

Fonte: Caracterização dos estacionamentos (P08) 

Figura 6 – Exemplos de veículos estacionados em locais proibidos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

P06 

Largura dos passeios insuficiente para acomodar o fluxo de pedestres e PNE 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade de circulação de pedestres e PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Tabela 2 – Caracterização da largura dos passeios. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 7 – Largura dos passeios. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Largura dos passeios Extensão (km) % 

até 1m 2,12 2% 

1 a 2m 25,74 29% 

2 a 3m 34,92 40% 

mais 3m 24,98 28% 
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P07 

Espaço insuficiente para acomodar o fluxo de pedestres e as filas de espera nos 
terminais de transporte coletivo instalados nas vias 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade de circulação de pedestres e PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 8 – Exemplo de local crítico à circulação de pedestres. 

 
Fonte: Elaboração própria.

Figura 9 – Localização dos pontos de interferência entre as filas de espera nas paradas 

de transporte coletivo e o fluxo de pedestres. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P08 

Presença de obstáculos (equipamentos urbanos, hidrantes, hidrômetros, acesso a 
garagens) nas calçadas 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Obstáculos para a circulação de pedestres e PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Tabela 3 – Obstáculos identificados. 

Obstáculos Quantidade % 

Lixeiras 113 34,04 

Canteiros 83 25,00 

Banca/Quiosque 31 9,34 

Piso desnivelado 26 7,83 

Parada de ônibus  21 6,33 

Buraco 13 3,92 

Telefone Público 8 2,41 

Parquímetro 8 2,41 

Hidrante 8 2,41 

Hidrômetro 6 1,81 

Bancos 3 0,90 

Acesso garagem 1 0,30 

Bueiro 8 2,41 

Rampa de Acessibilidade 3 0,90 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 10 – Localização e classificação dos obstáculos identificados e exemplos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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P09 

Carência de acessibilidade universal e segurança na passarela que conecta o Centro à 
Rodoviária 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade de circulação e redução do conforto de pedestres e PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

P10 

Falta de continuidade nas pedestrovias 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade de circulação e redução do conforto de pedestres e PNE. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 11 – Localização das pedestrovias previstas 

 
Fonte: EPTC, Elaboração própria. 
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P11 

Falta de sinalização vertical para identificar as pedestrovias como espaço reservado 
para o fluxo de pedestres 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Insegurança aos pedestres, ocorrência de estacionamento de veículos sobre as 
pedestrovias. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

P12 

Irregularidades, desníveis e buracos no pavimento das calçadas 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Manutenção 

Consequências: 

Insegurança aos pedestres. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 12 – Localização das irregularidades nas calçadas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P13 

Faixas de travessia de pedestre com desgastes nas pinturas de sinalização e buracos 
no pavimento 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Manutenção 

Consequências: 

Insegurança aos pedestres. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 13 – Localização das travessias de pedestre em condições ruins. 

 
Fonte: Elaboração própria.

P14 

Falta de indicadores de contagem regressiva nos semáforos de pedestres 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Segurança 

Consequências: 

Insegurança aos pedestres, principalmente em travessias de vias largas. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 14 – Localização dos semáforos com e sem contagem regressiva de pedestres. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P15 

Falta de botoeiras ou botoeiras danificadas nas travessias semaforizadas em que não 
há tempo fixo para pedestres 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Segurança 

Consequências: 

Insegurança aos pedestres. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura de pedestres (P07) 

Figura 15 – Localização de semáforos de pedestres sem botoeiras. 

 
Fonte: Elaboração própria.

P16 

Sensação de insegurança 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Pedestre 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Insegurança aos pedestres. 

Fonte: Participação social (P02) 
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P17 

Rede cicloviária incompleta 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade de circulação dos ciclistas. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 

Figura 16 – Ciclovias existentes no Centro Histórico. 

 
Fonte: Elaboração própria.

P18 

Falta de conectividade da rede cicloviária com o 4º distrito 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso da bicicleta. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 

Figura 17 – Ciclovias planejadas pelo PDCI entre o Centro Histórico e o 4º distrito. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P19 

Falta de conectividade da rede cicloviária com o Bom Fim 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso da bicicleta. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 

Figura 18 – Ciclovias planejadas pelo PDCI entre o Centro Histórico e o Bom Fim. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

P20 

Inexistência de bicicletário na área central 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso da bicicleta. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 
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P21 

Quantidade insuficiente de paraciclos na área central 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso da bicicleta. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 

Figura 19 – Localização dos paraciclos existentes no Centro Histórico. 

 
Fonte: Elaboração própria.

P22 

Falta de travessias sinalizadas para bicicletas 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Insegurança à circulação dos ciclistas. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 

Tabela 4 – Resumo das travessias existentes. 

Tipo de travessia MCC Tipo de foco Quantidade Percentual 

Semaforizada Sim Sem foco para ciclistas ou pedestres 2 4% 

Semaforizada Sim Foco exclusivo para ciclistas 1 2% 

Semaforizada Sim Foco para pedestres e ciclistas 16 31% 

Não semaforizada Sim - 32 62% 

Não semaforizada Não - 1 2% 

Fonte: Elaboração própria. 
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P23 

Estacionamento de veículos obstrui a circulação nas ciclovias e ciclofaixas 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Dificuldade de circulação dos ciclistas, insegurança. 

Fonte: Participação Social (P02) 

P24 

Sinalização horizontal desgastada nas ciclovias e ciclofaixas 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Insegurança aos ciclistas. 

Fonte: Cadastro da infraestrutura cicloviária (P09) 

Figura 20 – Trechos de ciclovias e ciclofaixas com sinalização em condições ruins. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P25 

Sensação de insegurança 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Bicicleta 

Natureza: Segurança 

Consequências: 

Desestímulo ao uso da bicicleta. 

Fonte: Participação Social (P02) 

P26 

Falta de áreas de embarque e desembarque para transporte individual (veículos 
particulares, Uber, 99 e Grilo 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Microacessibilidade 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Parada em fila dupla e em locais proibidos. 

Fonte: Caracterização da micromobilidade (P12) 

Figura 21 – Locais de alto volume de embarques e desembarques. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P27 

Falta de locais "seguros" para criação de cercas virtuais para retirada/devolução dos 
patinetes e outros equipamentos de micromobilidade 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Microacessibilidade 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso de equipamentos de micromobilidade, redução da oferta. 

Fonte: Caracterização da micromobilidade (P12) 

Figura 22 – Locais onde são permitidas a retirada e a devolução de patinetes. 

 
Fonte: FlipOn.

P28 

Falta de locais adequados para estacionamento de veículos de entrega de pequeno 
porte (motos e bicicletas) 

Modo agregado: Transporte não motorizado Modo: Microacessibilidade 

Natureza: Infraestrutura, fiscalização 

Consequências: 

Parada em locais proibidos, sobre o passeio, obstruindo a passagem de pedestres. 

Fonte: Caracterização da micromobilidade (P12) 

Figura 23 – Localização das vagas de estacionamento e de carga e descarga para 
motocicletas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P30 

Inexistência de sinalização para PNE nas paradas e terminais de transporte coletivo 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus urbano 

Natureza: Acessibilidade Universal 

Consequências: 

Dificuldade de circulação de PNE. 

Fonte: Participação Social (P02) 

P31 

Condições inadequadas dos terminais de transporte coletivo a céu aberto 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus urbano 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade de circulação de PNE. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Tabela 5 – Características dos pontos de parada de ônibus nos terminais. 

Item 
Presente Ausente 

Quantidade % Quantidade % 

Plataforma elevada 13 7% 167 93% 

Banco 6 3% 174 97% 

Cobertura 128 71% 52 29% 

Iluminação 67 37% 113 63% 

Fonte: Elaboração própria. 
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P32 

Falta de faixa exclusiva para ônibus na Av. Sen. Salgado Filho, Av. Borges de 
Medeiros, Av. Mauá (primeiro trecho), Av. Loureiro da Silva e Rua da Conceição 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus urbano 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego, pois são locais de grande volume de ônibus. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

P33 

Infraestrutura deficiente nos terminais (espaço restrito, iluminação deficiente, etc.) 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus metropolitano 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Insegurança e desestímulo aos usuários. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Tabela 6 – Características dos terminais de ônibus metropolitano. 

Item 
Presente Ausente 

Quantidade % Quantidade % 

Banco 0 0% 70 100% 

Cobertura 49 70% 21 30% 

Iluminação 30 43% 40 57% 

Sinalização usuário 67 96% 3 4% 

Fonte: Elaboração própria. 
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P34 

Excesso de Veículos de Transporte Coletivo chegando na área central 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus metropolitano, Ônibus urbano, Lotação 

Natureza: Operacional 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Tabela 7 – Viagens diárias chegando ao Centro Histórico. 

Ano Tipo 
Viagens Diárias 

Total POA Chegam ao Centro 

2021 

Ônibus Urbano 19.298 74% 

Ônibus MET 7.222 74% 

Lotação 954 100% 

Fonte: EPTC. 

P35 

Concentração de Linhas nos Terminais da área central 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus metropolitano, Ônibus urbano, Lotação 

Natureza: Operacional 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego, prejuízo à experiência do usuário. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Tabela 8 – Linhas que chegam ao Centro Histórico. 

Ano Tipo 
Linhas 

Total POA Chegam ao Centro 

2021 

Ônibus Urbano 508 70 

Ônibus MET 492 74% 

Lotação 23 100% 

Fonte: EPTC. 

Figura 24 – Sobreposição das linhas de transporte coletivo. 

 
Fonte: EPTC. 
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P36 

Falta de integração dos sistemas de transporte coletivo urbano e metropolitano 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus metropolitano 

Natureza: Operacional 

Consequências: 

Desestímulo ao uso do transporte público. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

P37 

Realização de transferências entre terminais a céu aberto com distâncias de 
caminhadas longas para integração 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Ônibus metropolitano 

Natureza: Operacional 

Consequências: 

Desestímulo ao uso do transporte público. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Figura 25 – Trajetos a serem percorridos entre terminais para integração. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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P38 

Barreira física do Trensurb e do Muro da Mauá restringe o acesso ao Cais Mauá. 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Trensurb 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Prejuízo à mobilidade, subutilização do Cais Mauá, segregação dentro do Centro Histórico, 
poluição visual. 

Fonte: Participação Social (P02) 

P40 

Diferença de altura inadequada entre plataformas de embarque e desembarque e o 
acesso aos ônibus e lotações 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Lotação, Ônibus urbano 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Dificuldade no embarque e desembarque, menor velocidade operacional das linhas. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Figura 26 – Plataforma de embarque em nível. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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P41 

Falta de informações aos usuários nos terminais e pontos de parada 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Lotação, Ônibus urbano 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso do transporte coletivo. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

P42 

Inexistência de elevador ou rampa no acesso ao terminal do catamarã via túnel 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Catamarã 

Natureza: Acessibilidade Universal 

Consequências: 

Dificuldade à circulação de PNE. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 

Figura 27 – Acesso ao catamarã. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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P43 

Falta de sinalização de orientação para acesso ao terminal do Catamarã 

Modo agregado: Transporte coletivo Modo: Catamarã 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Desestímulo ao uso do transporte coletivo. 

Fonte: Caracterização do transporte público (P06) 
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P44 

Falta de lugares reservados para carga e descarga em algumas áreas 

Modo agregado: Transporte de carga Modo: Carga 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Parada em fila dupla. 

Fonte: Caracterização do transporte de carga e mercadorias (P11) 

Tabela 9 – Vagas de carga e descarga por setor. 

Setor Vagas % Vagas 

Comercial 78 37% 

Cultural/Institucional 50 24% 

Residencial 82 39% 

Total 210 100% 

Fonte: Elaboração própria.

Figura 28 – Locais de carência de vagas para carga e descarga. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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P45 

Falta de definição das rotas e horários para veículos de carga e descarga 

Modo agregado: Transporte de carga Modo: Carga 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Parada em fila dupla, prejuízo à fluidez do tráfego. 

Fonte: Caracterização do transporte de carga e mercadorias (P11) 

 

P46 

Falta de regulamentação do tipo de veículos de carga usados na área central 

Modo agregado: Transporte de carga Modo: Carga 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego, deterioração do pavimento. 

Fonte: Caracterização do transporte de carga e mercadorias (P11) 

P47 

Parada em fila dupla para embarque e desembarque de passageiros 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Aplicativos 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego, obstáculos à circulação de pedestres. 

Fonte: Caracterização do Transporte por Aplicativos (P10) 

Figura 29 – Exemplos de parada em fila dupla por veículos de transporte por aplicativo. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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P48 

Falta de identificação dos veículos de aplicativos 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Aplicativos 

Natureza: Identificação 

Consequências: 

Dificuldade de identificação por usuários e agentes de fiscalização. 

Fonte: Caracterização do Transporte por Aplicativos (P10) 

P49 

Estacionamento sem pagamento na Área Azul 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Redução da arrecadação, desrespeito à rotatividade. 

Fonte: Caracterização dos Estacionamentos (P08) 
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P50 

Excesso de velocidade nas vias arteriais 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Fiscalização 

Consequências: 

Prejuízo à segurança viária. 

Fonte: Pesquisas de Tempo de Percurso (P05) 

Figura 30 – Velocidades médias em dias úteis no pico da manhã. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 31 – Velocidades médias em dias úteis no pico da tarde. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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P51 

Manobras de entrada e saída sobre a via em estacionamentos sem área adequada de 
acumulação e manobra 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Fiscalização, Infraestrutura 

Consequências: 

Bloqueio da via, prejuízo à fluidez do tráfego. 

Fonte: Caracterização dos Estacionamentos (P08) 

P52 

Fluxo de passagem na área central 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego, congestionamentos, aumento na poluição (atmosférica e 
sonora) e risco de acidentes 

Fonte: Caracterização da Segurança Viária e Fluidez (P04) 

Figura 32 – Vias utilizadas pelo fluxo de passagem. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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P53 

Entrelaçamento de tráfego em diversos pontos da Primeira Perimetral 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Prejuízo à fluidez do tráfego, redução da segurança viária. 

Fonte: Estudo da Mobilidade (P14) 

Figura 33 – Fluxos entrelaçados na 1ª Perimetral. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

P54 

Elevada oferta de estacionamentos 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Estímulo ao uso do transporte individual e não ao transporte público e mobilidade ativa. 

Fonte: Caracterização dos Estacionamentos (P08) 

Tabela 10 – Oferta de vagas de estacionamento no Centro Histórico. 

Local Tipo de vaga Quantidade de vagas Percentual 

Garagens comerciais 
Vagas estimadas 1.222 7% 

Vagas conhecidas 10.760 64% 

Vagas na rua 

Área Azul 1.269 7% 

Uso livre 2.170 13% 

Uso restrito* 1.501 9% 

Total de vagas 16.922 100% 

Fonte: Elaboração própria.
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P55 

Falta de estacionamentos próximos diminui a acessibilidade ao Mercado Público 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Redução da acessibilidade de PNE, desestímulo ao uso do equipamento urbano. 

Fonte: Caracterização dos Estacionamentos (P08) 

Figura 34 – Estacionamentos ofertados nas proximidades do Mercado Público. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

P56 

Pavimento com buracos, desníveis, escorregamento de asfalto e irregularidade nos 
paralelepípedos 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Infraestrutura 

Consequências: 

Redução do conforto e da segurança viária. 

Fonte: Participação Social (P02) 
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P57 

Tarifa da Área Azul é baixa quando comparado com os estacionamentos fora da rua 

Modo agregado: Transporte Individual Modo: Automóvel 

Natureza: Operacional 

Consequências: 

Estímulo ao uso do automóvel e ao estacionamento sobre a via. 

Fonte: Caracterização dos Estacionamentos (P08) 

Tabela 11 – Tarifas das garagens comerciais. 

Valores Mínimo Média Máximo 

Valor da hora R$ 5,00 R$ 13,04 R$ 35,00 

Valor do dia R$ 10,00 R$ 29,89 R$ 200,00 

Valor do mês R$ 200,00 R$ 283,24 R$ 475,00 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 12 – Tarifas da Área Azul. 

Hora Valor 

30 minutos (período mínimo) R$ 1,15 

1 hora R$ 2,30 

1 hora e meia R$ 3,45 

2 horas (período máximo) R$ 4,60 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO II – AÇÕES PROPOSTAS 
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Ações propostas 

Pedestres 

Programa para qualificação e manutenção das calçadas e pedestrovias (A03) 

Tipo: Legal/Institucional e Operacional/Gerencial Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMF, SMPAE, SMMU 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O programa tem por objetivo melhorar a qualidade das calçadas, aumentar a segurança de 
pedestres, sobretudo PNE, e garantir a manutenção dos passeios. Visa unificar a tipologia 
dos pavimentos nas vias de maior circulação de pedestres do Centro Histórico, eliminar 
barreiras e obstáculos à circulação de pessoas e, principalmente, qualificar os passeios com 
a implantação de piso podotátil e sinalização orientadora para PNE. A uniformização dos 
pavimentos oferece maior controle das condições da calçada e manutenção com menor custo. 
A retirada de obstáculos instalados nos passeios é uma das ações de maior impacto sobre a 
circulação ativa. O programa orientará os proprietários dos imóveis para a redução de 
obstáculos, tais como totens de propaganda, rampas de acesso de veículos, instalação de 
bancas e mobiliário de exposição de produtos etc. Além dessas medidas, contempla a 
conclusão da implantação e qualificação das pedestrovias, além da necessária segregação 
física destas estruturas voltadas a circulação de pedestres, uma vez que o processo de 
fiscalização não tem se mostrado eficiente para coibir o estacionamento de veículos nestes 
locais. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE. 

Principais impactados: 
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Programa de qualificação e manutenção das travessias de pedestres (A16) 

Tipo: Obra Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O programa de qualificação das travessias de pedestre visa melhorar a estrutura de 
mobilidade ativa, principalmente nas interseções com grande volume de pedestres e maior 
fluxo de veículos, com a implantação de lombofaixas, eliminação de desníveis entre a calçada 
e a via de circulação de veículos, além de implantação de sinalização para PNE (piso 
podotátil). Este programa se propõe a garantir a circulação segura de pedestres, além de 
orientar os fluxos de priorização da circulação ativa na malha viária do Centro Histórico. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE. 

Principais impactados: 

 

Figura 1 – Condições atuais das travessias de pedestres. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Criação de eixos de conexão do Centro Histórico com a Orla (A32) 

Tipo: Obra Impacto: Alto 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Curto Custo: Médio 

Descrição: 

A implantação do Projeto Cais Mauá constitui um dos grandes investimentos para a 
revitalização do Centro Histórico, com uma nova relação entre a cidade e o Lago Guaíba. O 
setor cultural, por sua localização, será o mais integrado a esta nova realidade. A criação de 
eixos de conexão entre o centro e o cais, através das alamedas da Av. Sepúlveda e Padre 
Tomé e a travessa Araújo Ribeiro garantem a conexão segura para circulação de pedestres 
que acessam ao Caís Mauá. São incluídas também travessias na Rua dos Andradas e Praça 
Brigadeiro Sampaio, melhorando o acesso ao centro cultural da Usina do Gasômetro e ao 
primeiro trecho da Orla. A proposta é a implantação de semáforos e lombofaixas para 
qualificação das calçadas e travessias de pedestres, priorizando as conexões entre o setor 
cultural e a Orla/Cais Mauá e reduzindo a velocidade de circulação nas Avenidas Mauá e João 
Goulart. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, ciclistas 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Figura 2 – Travessia elevadas de pedestres na interseção da Av. Mauá com a Av. 

Sepúlveda. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3 – Eixos de conexão do Centro Histórico com a Orla. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Implantação de passarelas para a transposição do Cais Mauá junto ao CPC e a Rua Cel. 
Vicente (A30) 

Tipo Obra Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

A existência da linha férrea do Trensurb, lindeira à Av. Mauá entre o Largo Edgar Koetz e a 

Praça Revolução Farroupilha, constitui uma grande barreira física que limita o acesso ao Cais 

Mauá impedindo a conexão entre o setor comercial e a Orla/Cais Mauá. Para transpor a linha 

férrea e a catenária do Trensurb é proposta a construção de duas passarelas, uma 

conectando o estacionamento do POP Center à Orla e a outra ligando a Rua Coronel Vicente 

à Praça Edgar Schneider. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE. 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Figura 4 – Localização das passarelas. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5 – Localização da passarela na Rua Cel. Vicente (esquerda) e no CPC (direita). 

 
Fonte: Elaboração própria.
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Derrubada do muro da Mauá entre a Av. Sepúlveda e a Usina do Gasômetro (A31) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Médio 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: SPE, SMPAE 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

O acesso físico ao Cais Mauá, no trecho entre a Av. Sepúlveda e a Usina do Gasômetro é 

considerado elemento fundamental para o desenvolvimento do projeto de revitalização e vem 

sendo tratado a partir das iniciativas do Governo do Estado e Prefeitura. Como competência 

de controle de cheias e macrodrenagem de Porto Alegre está atribuída a organismos federais 

responsáveis pelo licenciamento e instalação do muro, a substituição tecnológica da proteção 

de cheias e a derrubada do muro permitirá maior permeabilidade do Cais Mauá e a sua 

integração com o Centro Histórico, garantindo a segurança contra cheias. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, ciclistas. 

Principais impactados: 

Figura 6 – Duas alternativas propostas para a derrubada do muro da Mauá. 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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Implantação de elevador ou rampa para acesso ao catamarã (A33) 

Tipo: Legal/Institucional e Obra Impacto: Médio 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: EPTC, Procuradoria 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O Catamarã é um modal metropolitano, gerenciado pela Metroplan. Como sistema de 

transporte que atende basicamente o Centro Histórico e os municípios de Guaíba e Eldorado 

do Sul através do Lago Guaíba, não dispõe de infraestrutura qualificada de acesso a doca de 

embarque, através do túnel localizado na praça Revolução Farroupilha. Esta proposta visa a 

instalação de plataformas elevatórias que facilitem o acesso de PNE, evitando o acesso 

unicamente através do Portão Central do Cais, o que exige um deslocamento extenso e em 

condições de circulação inadequadas. 

Principais beneficiários: 

PNE. 

Principais impactados: 

Figura 7 – Localização do elevador ou rampa no acesso subterrâneo ao catamarã. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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Implantação de elevador ou escada rolante na passarela da Rodoviária (A08) 

Tipo: Obra Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: SMOI, EPTC, Procuradoria 

Prazo: Curto Custo:Médio 

Descrição: 

A rodoviária é um equipamento público de grande atração de viagens metropolitanas e 
interurbanas que relacionam o Centro Histórico com o interior do Estado. Como concessão 
estadual requer a articulação entre o Governo Estadual e a Prefeitura para melhorar as 
instalações de acesso à rodoviária. O acesso para pedestres através da passarela implantada 
no Largo Edgar Koetz necessita de melhorias no acesso vertical com a instalação de escada 
rolante e elevadores. A passarela atualmente possui rampas circulares nas extremidades que 
dificultam o acesso de PNE e reduzem o acesso para pessoas com dificuldades de 
locomoção. Esta ação propõe a instalação de equipamentos que permitam o acesso universal 
à rodoviária. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, usuários de transporte 
coletivo. 

Principais impactados: 

Figura 8 – Elevador ou escada rolante na passarela de acesso à Rodoviária. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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Qualificação da passarela de acesso à Rodoviária (A09) 

Tipo: Obra Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: SMOI, EPTC, Procuradoria 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

A rodoviária é um equipamento publico de grande atração de viagens metropolitanas e 

interurbanas que relacionam o Centro Histórico com o interior do Estado. Como concessão 

estadual requer a articulação entre o Governo Estadual e a Prefeitura para melhorar as 

instalações de acesso à rodoviária. A qualificação da passarela, implantada no Largo Edgar 

Koetz, incluindo a ampliação da sua largura e a instalação de cobertura e guarda-corpos 

adequados, melhora a sensação de segurança aos pedestres, estimulando a acessibilidade 

e a mobilidade ativa aos usuários. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, usuários de transporte 
coletivo. 

Principais impactados: 

Figura 9 – Passarela de acesso à Rodoviária. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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Aumento da fiscalização do comércio ambulante irregular (A06) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMSURB 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O Centro Histórico, como local de grande circulação de pedestres, é uma área de forte atração 

do mercado informal, principalmente os ambulantes que se instalam sobre as calçadas 

durante os períodos de maior circulação de pessoas. Esta ocupação, normalmente irregular, 

caracteriza-se com um dos principais obstáculos à mobilidade ativa no Centro Histórico. 

Considerando-se as irregularidades recorrentes e a forma como operam, a proposta sugere o 

uso de inteligência policial e sistemas de controle de imagens para atuar na repressão às 

atividades irregulares e ilegais e liberação dos passeios à circulação de pedestres. Esta 

situação é mais frequente nas proximidades dos terminais e nas vias peatonais (Rua dos 

Andradas e Vigário José Ignácio). 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, comércio local. 

Principais impactados: 

Comércio ambulante irregular. 

Destinação de locais onde as calçadas são mais largas à atuação de ambulantes (A07) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMSURB 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A dinâmica de circulação de pessoas e mercadorias no Centro Histórico, além das atividades 

do mercado regular de ambulantes requer o planejamento de locais adequados a esta 

atividade, eliminando conflitos e obstruções de passeios nas ruas do centro. Esta proposta 

visa o atendimento do comércio ambulante regular, como floristas, bancas de revistas, 

fruteiras, vendedores de produtos autorizados, garantindo sua instalação em locais 

adequados e seguros para a localização e exposição de produtos. Trata-se de medida de 

design das instalações, parklets, bancas e ilhas de atendimento em canteiros, garantindo a 

circulação segura de pedestres, sobretudo de deficientes visuais. 

Principais beneficiários: 

Comércio ambulante regular. 

Principais impactados: 

Pedestre, PNE, comércio local. 
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Transferência da responsabilidade pela manutenção das calçadas do proprietário para a 
Prefeitura (A02) 

Tipo: Legal/Institucional e Obras Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMOI, SMSURB 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

Como proposta institucional para garantir uniformidade no tratamento dos passeios e a 

viabilidade da implantação de um programa de qualificação e manutenção das calçadas, esta 

ação propõe, através de instrumento legal adequado, a transferência da manutenção do 

pavimento dos passeios nas vias de maior circulação, da responsabilidade dos proprietários 

para a municipalidade. Assim, será possível uniformizar os pavimentos e realizar de maneira 

efetiva o controle das condições das calçadas, estimulando o deslocamento ativo no Centro 

Histórico. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE. 

Principais impactados: 

Pedestre, PNE, comércio local. 

Melhoria da iluminação pública (A49) 

Tipo: Obras Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMSURB 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

Sendo a insegurança um dos principais desestímulos ao uso de transportes não motorizados 

e coletivos, a melhoria da iluminação pública nas vias de importante circulação de pedestres, 

ciclistas e ônibus mostra-se primordial para o incentivo a estes modos e a redução do uso do 

automóvel. Além disso, essa medida torna o Centro Histórico mais acessível e permite uma 

nova dinâmica de circulação e mobilidade, qualificando e promovendo uma relação 

harmoniosa entre pedestres, ciclistas e veículos. 

Principais beneficiários: 

Pedestres. 

Principais impactados: 
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Alargamento de passeios com retirada de áreas de estacionamento ou circulação de 
automóveis (A01) 

Tipo: Operacional/Gerencial e Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

As melhorias no Centro Histórico, com a qualificação de passeios e implantação do projeto 
quadrilátero, promovem uma nova dinâmica de circulação que estimula o deslocamento ativo 
e o uso de bicicletas. Esta proposta consiste na conversão de áreas destinadas ao 
estacionamento ou circulação de veículos automotores em alargamento de passeios. Trata-
se de um programa de investimento público, com base nos eixos de maior circulação de 
pedestres, tendo como foco prioritário o estímulo à mobilidade ativa, a redução dos conflitos 
identificados e o aumento da segurança em relação ao fluxo de veículos automotores. Serão 
implementadas medidas como a supressão de faixas de estacionamento, execução de 
sinalização horizontal e vertical e medidas de traffic calming nas interseções semaforizadas, 
com redução da área de contato entre pedestres e veículos e aumento da segurança nas 
travessias. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, usuários de transporte 
coletivo, comércio local, comércio ambulante. 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual. 

Bicicletas 

Programa para implantação e manutenção das ciclovias previstas para área central e 
sua conexão com os bairros vizinhos (A17) 

Tipo: Obras Impacto: Médio 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

O Plano Diretor Cicloviário estabelece o conjunto de vias e condições de circulação segura de 
bicicletas no município de Porto Alegre. É necessário implementar a rede de conexões com o 
4º Distrito, os bairros vizinhos e a Orla, como elementos fundamentais de estímulo ao uso da 
bicicleta como modal de acesso ao Centro Histórico. Eliminar as descontinuidades de ciclovias 
e ciclofaixas e assegurar o tratamento adequado nas interseções semaforizadas, garantirá a 
utilização deste modal na região, reduzindo o numero de veículos automotores no centro e 
estimulando os deslocamentos ativos. Além disso, é essencial manter as ciclovias existentes 
em boas condições para promover a segurança dos ciclistas. 

Principais beneficiários: 

Ciclistas. 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual. 
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Programa de implantação de paraciclos e estacionamentos de patinetes compartilhados 
(A19) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC, SMP, Procuradoria 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

Esta ação visa estruturar uma rede de apoio à circulação de bicicletas no Centro Histórico, 
oferecendo novos locais de estacionamento de bicicletas, facilitando e estimulando o uso 
deste modal. Atualmente, somente é possível estacionar as bicicletas nos paraciclos 
instalados majoritariamente sobre os passeios, não havendo regulamentação adequada para 
este tipo de equipamento na cidade. A proposta consiste em aumentar a oferta de paraciclos, 
além de estimular os estabelecimentos comerciais a instalar vagas para bicicletas em suas 
áreas de influência em estruturas do tipo parklets, sem obstruir as calçadas, promovendo 
locais seguros também para o estacionamento de patinetes compartilhados. 

Principais beneficiários: 

Ciclistas. 

Principais impactados: 

 

Diminuição da oferta de estacionamento na via para implantação de ciclovias (A46) 

Tipo: Operacional/Gerencial e Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

Esta proposta consiste na conversão de áreas destinadas ao estacionamento em ciclovias, 
priorizando e estimulando a mobilidade ativa, enquanto o uso de automóveis é desestimulado 
pela redução da oferta de estacionamento. Serão implementadas medidas como a supressão 
de faixas de estacionamento, execução de sinalização horizontal e vertical e medidas de traffic 
calming nas interseções semaforizadas. 

Principais beneficiários: 

Ciclistas. 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Figura 10 – Desenho representativo da remoção de áreas de estacionamento. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Implantação de bicicletário próximo ao Mercado Público e próximo à Orla (A18) 

Tipo: Obras Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC, SMF, SMSURB 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

A qualificação da mobilidade no Centro Histórico está orientada para o estímulo aos 
deslocamentos não motorizados e a mobilidade ativa. Desta forma, o uso de bicicletas no 
acesso ao centro requer condições de infraestrutura para o estacionamento seguro. No 
diagnóstico elaborado observamos o uso de bicicletas com predominância para o motivo lazer 
e com oferta através da locação por aplicativos como BikePoa. A implantação do bicicletário 
nas proximidades do Mercado, além de estimular o uso de bicicletas privadas, garantirá o 
estacionamento seguro e duradouro para este modo no Centro Histórico, estimulando o uso 
diário e para outros motivos, como trabalho e estudo e reduzindo assim a afluência de outros 
modais. 

Principais beneficiários: 

Ciclistas. 

Principais impactados: 

 

Figura 11 – Localização novos bicicletários. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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Implantação de balizadores e outros elementos para impedir o estacionamento e o 
tráfego de veículos motorizados sobre ciclovias e ciclofaixas (A20) 

Tipo: Obras Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC, SMOI 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O maior impeditivo ao uso de bicicletas na área central é a insegurança do ciclista para circular 
em vias onde o tráfego de veículos automotores e ônibus é mais carregado. Esta situação se 
agrava na medida em que as ciclovias e ciclofaixas são frequentemente ocupadas por 
veículos que param ou estacionam sobre a faixa de circulação. Esta ação propõe a instalação 
de balizadores flexíveis que segreguem a ciclovia dos veículos e impeçam a parada e o 
estacionamento sobre as faixas, permitindo a fluidez segura das bicicletas e evitando que 
ciclistas sejam obrigados a manobras fora da ciclovia para prosseguir seu deslocamento. 

Principais beneficiários: 

Ciclistas 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Transporte Coletivo 

Implantação de um sistema integrado para o transporte coletivo urbano e metropolitano 
(A24) 

Tipo: Operacional/Gerencial e Legal/Institucional Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: EPTC, Procuradoria 

Prazo: Longo Custo: Médio 

Descrição: 

A implantação de um sistema integrado de transporte urbano e metropolitano, além de 
possibilitar maior racionalidade na oferta de viagens, é fundamental ao Plano de Mobilidade 
Urbana do Centro Histórico. Atualmente, e principalmente no setor comercial, a circulação 
excessiva de ônibus resulta numa deterioração do ambiente urbano, com o desgaste da 
infraestrutura e dos níveis de poluição ambiental. Como interfere com serviços concedidos e 
autorizados pelo município e pelo governo estadual, esta proposta requer a colaboração entre 
os governos do estado e do município na promoção de ações institucionais convergentes à 
gestão integrada dos sistemas. 

Principais beneficiários: 

Usuários de transporte coletivo, pedestres, 
PNE, transporte motorizado individual, 
redução de emissões de poluentes 

Principais impactados: 

Transporte coletivo 
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Eliminação dos terminais na área central com a implantação de linhas diametrais de BRT 
(A25) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Médio Custo: Baixo 

Descrição: 

Os terminais na área central, principalmente os localizados nas Avenidas Salgado Filho e 
Borges de Medeiros, constituem um dos problemas de maior impacto na mobilidade urbano 
no Centro Histórico. O conflito entre os terminais, com o acúmulo de usuários de transporte 
coletivo para embarque, e os passeios, resultam em prejuízos ao comércio local e 
desestimulam a circulação de pedestres e ciclistas. Esta situação deteriorada, nas avenidas 
centrais, é agravada pela circulação excessiva de veículos automotores que utilizam as 
mesmas vias como tráfego de passagem para destinos não relacionados ao Centro Histórico. 
A eliminação de terminais neste setor requer uma mudança operacional do sistema de 
transporte coletivo com a implantação de tronco-alimentação, onde são maiores as 
frequências de viagens e reduzidas as linhas que acessam ao centro. Esta proposta, no 
âmbito do município, poderá ser executada de forma parcial, envolvendo os consórcios de 
transporte coletivo municipal, principalmente os corredores leste e sul que possuem terminais 
localizados nestes trechos da área central. A implantação das linhas diametrais facilitaria as 
operações de transferência de passageiros entre terminais. 

Principais beneficiários: 

Usuários de transporte coletivo, pedestres, 
PNE, transporte motorizado individual, 
redução de emissões de poluentes 

Principais impactados: 

Transporte coletivo 

Retirada de uma faixa de circulação para alargamento das calçadas e implantação de 
plataformas de embarque e desembarque (A04) 

Tipo: Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Médio Custo: Alto 

Descrição: 

O conflito existente entre usuários de transporte coletivo e pedestres, principalmente nas 
avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, requer uma ação de design urbano que permita 
harmonizar os espaços e possibilitar uma revitalização adequada do Centro Histórico. Esta 
ação propõe a eliminação de uma faixa de rolamento para o alargamento dos passeios, 
permitindo assim, separar a circulação de pedestres e o local de embarque dos usuários de 
transporte coletivo. Embora restrinja a circulação de veículos (tráfego de passagem), permitirá 
uma melhoria de acesso ao comércio local, liberando a circulação e a visibilidade destes 
locais. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE, usuários de transporte 
coletivo 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

P15 - Ações V01 - A04 - Modelo Operacional atual.pdf 

P15 - Ações V01 - A04 - Modelo Operacional Tronco Alimentado.pdf 

file:///C:/Projetos/POA%20PlanMob%20Centro/P15-Plano%20de%20Ação/Dwg/P15%20-%20Ações%20V01%20-%20A04%20-%20Modelo%20Operacional%20atual.pdf
file:///C:/Projetos/POA%20PlanMob%20Centro/P15-Plano%20de%20Ação/Dwg/P15%20-%20Ações%20V01%20-%20A04%20-%20Modelo%20Operacional%20Tronco%20Alimentado.pdf
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Programa de qualificação dos terminais e paradas de ônibus e lotação (A26) 

Tipo: Obras Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

A Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Parcerias e Mobilidade Urbana, firmou 
recente contrato de concessão com empresa especializada, a fim de prover uma ampla 
reforma das paradas de transporte coletivo no município. Neste sentido, o programa de 
requalificação dos terminais e paradas será atendido pelo contrato vigente entre o município 
e o concessionário dos serviços. Entre as necessidades elencadas estão medidas de 
elevação das plataformas, sinalização podotátil, cobertura e maior conforto aos usuários para 
acessar os veículos.  Especificamente na área central, a implantação de plataformas permite 
a separação entre os espaços ocupados pelos usuários do sistema e os pedestres, eliminando 
o conflito existente na situação atual. Além da estrutura física, é proposta a implantação de 
painéis informativos para orientar os usuários da sequência de chegadas dos veículos e 
mapas explicativos de linhas e terminais existentes no Centro Histórico para facilitar a 
localização e reduzir os trechos de caminhada dos usuários para acessar o transporte coletivo. 

Principais beneficiários: 

Usuários de transporte coletivo 

Principais impactados: 

 

Programa de qualificação, recuperação e manutenção do pavimento das vias da área 
central (A50) 

Tipo: Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMOI 

Prazo: Longo Custo: Alto 

Descrição: 

Esta ação, embora parte do processo de gestão permanente da cidade, visa estabelecer um 
critério de valorização do Centro Histórico e melhoria das condições de acesso e mobilidade. 
Considerando-se que o Centro Histórico é o maior gerador de viagens na RMPA, com grande 
volume de viagens de transporte coletivo e veículos particulares, além de táxis e aplicativos, 
é proposto um programa específico de qualificação do pavimento das vias da área central, 
com a definição de padrões de pavimentação, a troca de pavimento onde este não estiver 
conforme, a constante manutenção e a implantação de faixas exclusivas de ônibus em 
pavimentos rígidos, sobretudo nas proximidades das paradas. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual, transporte 
coletivo, pedestres PNE 

Principais impactados: 
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Implantação de sistema de informação aos usuários integrado para todas as 
modalidades de transporte coletivo urbano e metropolitano (A28) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Médio 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: EPTC, Procuradoria 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

Ampliação do sistema de informação já existente para o serviço de ônibus urbano de forma a 
abranger também as lotações, Trensurb e o catamarã, além de aumentar a abrangência de 
GPS nos veículos existentes. A proposta é criar um sistema integrado de informação online e 
a implantação de painéis digitais para a orientação dos usuários e o uso otimizado da 
infraestrutura do transporte público no Centro Histórico. 

Principais beneficiários: 

Usuários de transporte coletivo 

Principais impactados: 
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Implantação de faixa exclusiva para transporte coletivo (A27) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Médio 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A priorização do transporte coletivo é uma das medidas de maior relevância para a mobilidade 
no Centro Histórico. A proposta de implantação de faixas exclusivas nas avenidas Salgado 
Filho, Borges de Medeiros, Loureiro da Silva e Rua da Conceição são medidas de qualificação 
que necessitam de mudanças no modelo operacional do sistema de transporte coletivo. Com 
a instalação de faixa exclusiva será necessário racionalizar o sistema, reduzindo o número de 
linhas e implantando o modelo tronco-alimentado a fim de aumentar a frequência das linhas 
no corredor e garantir a eficiência da operação. Atualmente, com o número de linhas e o 
volume de circulação de ônibus existente, a eliminação de ultrapassagens e o conflito com os 
terminais resultará em congestionamentos e atrasos que inviabilizam a iniciativa. 

Principais beneficiários: 

Usuários de transporte coletivo, transporte 
coletivo 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Figura 12 – Localização de faixas exclusivas a implantar para transporte coletivo. 

 
Fonte: Elaboração própria.
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 Taxi/Aplicativos 

Regulamentação do serviço de transporte individual por aplicativos com identificação dos 
veículos (A34) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

Esta proposta está sendo tratada através de convênios entre a prefeitura e as empresas de 
aplicativos e visa agilizar o embarque através da identificação dos veículos, além de 
regulamentar o serviço de aplicativos em áreas de maior demanda de viagens. 

Principais beneficiários: 

Usuários de aplicativos 

Principais impactados: 

 

Criação de áreas de embarque e desembarque específicas para aplicativos (A21) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A implantação de áreas de embarque/desembarque para veículos de aplicativos na Estação 
Mercado está relacionada ao abastecimento do setor de turismo na área central e permitirá o 
acesso dos turistas que chegam pelo Aeroporto Salgado Filho através do Trensurb. Conforme 
manifestação do representante do setor, este tipo de acesso já é frequente para os 
passageiros que chegam a Porto Alegre com destino a Novo Hamburgo e poderá ser também 
estimulado aos visitantes com destino ao Centro Histórico. Outras áreas de embarque e 
desembarque poderão ser criadas em locais, como centro comerciais e shoppings, onde 
observa-se alta demanda por este tipo de transporte. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual, pedestres, 
PNE 

Principais impactados: 

Transporte por aplicativos, usuários de 
aplicativos 
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Automóvel 

Aumento da tarifa da área azul (A47) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A política de estacionamento rotativo tem como objetivo principal ampliar a capacidade de 
estocagem de veículos nas áreas de grande demanda. Esta medida, de natureza econômica, 
auxilia o poder público a melhorar o acesso de veículos ao Centro Histórico. A tarifa da área 
azul precisa ser inserida numa lógica competitiva de valores que regule o custo de 
estacionamento em via pública em relação à demanda e ao valor praticado pelos 
estacionamentos privados. Sendo assim, o valor tarifário é fator decisivo para eficácia da 
política de estacionamento rotativo, regulando o tempo máximo e desestimulando a longa 
permanência dos veículos. Essa ação propõe uma adequação do valor da tarifa na área azul 
com o objetivo de aumentar a rotatividade e reduzir a ocupação prolongada destes espaços. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

 

Figura 13 – Localização dos parquímetros e faixas de área azul. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Reformulação da saída do Túnel da Conceição na Rua Sarmento Leite (A40) 

Tipo: Obras e Operacional/Gerencial Impacto: Alto 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

A proposta consiste na mudança do direcionamento dos veículos que saem do túnel da Rua 
Sarmento Leite para a Av. Osvaldo Aranha. A implantação do acesso direto à Av. Osvaldo 
Aranha, além de eliminar o entrelaçamento entre os fluxos de saída do túnel (acesso à cidade) 
e a circulação urbana interna (Av. Independência e Rua Irmão José Otão), permitirá a retirada 
de semáforos e maior fluidez do tráfego, melhorando os fluxos gerados pelo Complexo 
Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, pelo Colégio Marista Rosário e pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual, transporte 
coletivo 

Principais impactados: 

 

P15 - Ações V01 - A40 - Reformulação Túnel da Conceição.pdf 
  

file:///C:/Projetos/POA%20PlanMob%20Centro/P15-Plano%20de%20Ação/Dwg/P15%20-%20Ações%20V01%20-%20A40%20-%20Reformulação%20Túnel%20da%20Conceição.pdf
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Implantação de Zona 30 na área central (A38) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A redução da velocidade em vias com grande volume de pedestres e ciclistas visa promover 
um ambiente de segurança para a circulação de pessoas. Como consequência, desestimula 
a circulação de veículos que não tenham como destino o Centro Histórico, melhorando a 
acessibilidade aos estabelecimentos comerciais e culturais e às áreas residenciais. Com a 
redução das velocidades máximas permitidas haverá também a redução do tráfego de 
passagem na área central. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Figura 14 – Vias a implantar Zona 30. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Implantação de lombadas eletrônicas em pontos estratégicos nas vias arteriais (A36) 

VTipo: Operacional/Gerencial e Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Médio 

Descrição: 

O Centro Histórico, contornado pela primeira perimetral, possui dois trechos de transição de 
velocidades para os veículos que entram no bairro. Trata-se da conexão entre a Av. Castelo 
Branco e a Av. Mauá e a transição entre a Av. Pres. João Goulart e a Av. Siqueira Campos. 
Nestes trechos, a elevação do fluxo de veículos e as características da via e do entorno 
exigem uma redução de velocidade, a fim de garantir a segurança viária de pedestres e 
ciclistas. Esta ação considera o Plano de Recuperação do Centro Histórico, que estimula a 
diversidade de atividades nesse setor, a permanência da Rodoviária e a implantação do 
Projeto Cais Mauá, como fator de crescimento no número de viagens de automóveis. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

Transporte motorizado individual 

Figura 15 – Localização de lombadas eletrônicas a implantar. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Implantação de trincheira na rodoviária e fechamento do acesso da Rua da Conceição à 
Av. Castelo Branco (A41) 

Tipo: Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: SMOI, EPTC 

Prazo: Longo Custo: Alto 

Descrição: 

De maneira alternativa à ação A42 – Deslocamento da parada de ônibus da rodoviária para o 
canteiro central, esta proposta visa eliminar o entrelaçamento entre os veículos que trafegam 
pela primeira perimetral e aqueles que acessam a saída da cidade. A obra consiste em uma 
trincheira que torna independente os fluxos de acesso à BR-290 e os veículos que chegam 
ou saem da rodoviária ou circulam pela primeira perimetral. Esta proposta consiste em obra 
estratégica, condicionada à permanência da rodoviária no local atual, e atenderá à cidade de 
forma abrangente, uma vez que a conexão entre o Túnel da Conceição e a Av. Castelo Branco 
estará totalmente segregada do resto do tráfego, eliminando os constantes engarrafamentos 
que ocorrem neste trecho. Esta obra terá impacto em outras ruas da malha viária do município, 
usadas como alternativas de acesso à Av. Castelo Branco, tais como as ruas Ramiro Barcelos, 
Dr. Timóteo/Av. Pernambuco e Av. Farrapos. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual, transporte 
coletivo 

Principais impactados: 

 

Deslocamento da parada de ônibus da rodoviária para o canteiro central (A42) 

Tipo: Obras Impacto: Alto 

Área de abrangência: Municipal Órgão responsável: EPTC, SMOI 

Prazo: Médio Custo: Médio 

Descrição: 

A rodoviária é um dos equipamentos urbanos de maior impacto sobre a mobilidade do Centro 
Histórico, tanto pela atração de veículos particulares e táxis quanto pelo acesso de usuários 
de transporte coletivo e pedestres. Localizada no extremo da BR-290 e lindeira à primeira 
perimetral, gera um conflito entre os veículos de transporte coletivo e os automóveis que 
acessam a rodovia. O deslocamento da parada de ônibus para o canteiro central da Rua da 
Conceição/Largo Edgar Koetz visa eliminar o entrelaçamento dos ônibus com o fluxo de saída 
para a BR-290. Para a efetivação desta ação, será necessário estruturar a conexão entre o 
canteiro central e o passeio da rodoviária, através da construção de um túnel de acesso ou 
com a utilização da passarela existente no local com instalação de escadas rolantes ou 
elevadores. 

Principais beneficiários: 

Transporte coletivo, Transporte motorizado 
individual 

Principais impactados: 

 

Figura 16 – Nova localização da parada de ônibus e faixa exclusiva. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Criação de garagem subterrânea sob o largo Glênio Peres e terminal Parobé (A48) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: SMP, EPTC 

Prazo: Longo Custo: Alto 

Descrição: 

O Centro Histórico, enquanto área de ocupação mais antiga, apresenta uma tipologia de 
ocupação urbana que não comtempla o estacionamento de veículos no interior dos lotes e 
prédios edificados, resultando em ocupação extensiva de veículos nas vias públicas. A 
edificação de garagem subterrânea junto ao Mercado Público, além de qualificar o acesso a 
esse equipamento público, permitirá uma nova gestão de estocagem de veículos no Centro 
Histórico, liberando os faixas laterais de estacionamento para uma nova ocupação, seja pela 
implantação de alargamento de passeios ou ciclovias, seja pela circulação geral de veículos. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

 

P15 - Ações V01 - A48 - Estacionamento Glênio Peres.pdf 

Aumento da fiscalização para coibir o estacionamento em locais proibidos, áreas de 
carga e descarga, áreas de embarque e desembarque, fila dupla ou sem pagamento na 
área azul (A15) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A ação consiste na implantação de câmeras de monitoramento nos locais onde há frequente 
ocupação irregular das vagas destinadas a uso especial, em função da dificuldade de uma 
ação mais efetiva e permanente dos agentes controladores. A proposta é efetivar um sistema 
de controle à distância da ocupação correta a que se destinam, melhorando também a 
circulação dos veículos que não precisam aguardar por uma vaga para realizar as operações 
autorizadas ou que encontram o fluxo obstruído por veículos parados em fila dupla. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE 

Principais impactados: 

Transporte de carga, comércio local, 
transporte motorizado individual 

file:///C:/Projetos/POA%20PlanMob%20Centro/P15-Plano%20de%20Ação/Dwg/P15%20-%20Ações%20V01%20-%20A48%20-%20Estacionamento%20Glênio%20Peres.pdf
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Implantação das alças de acesso faltantes no entroncamento da Nova Ponte do Guaíba 
(A39) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Alto 

Área de abrangência: Regional Órgão responsável: Procuradoria 

Prazo: Médio Custo: Baixo 

Descrição: 

A conexão entre a BR-290 e a terceira perimetral, além de melhorar o trajeto dos usuários que 
têm como origem ou destino os bairros das zonas norte e leste da cidade, possui papel 
importante na redução do tráfego de passagem no Centro Histórico dos veículos que chegam 
a Porto Alegre pela BR-290 com destino à zona sul da capital. Apesar de tratar-se de obra 
prevista no complexo da Nova Ponte do Guaíba e, portanto, competência do Governo Federal, 
sua conclusão torna-se importante ao Plano de Mobilidade do Centro Histórico, uma vez que 
melhorará as condições de circulação na Av. Mauá e no Túnel da Conceição. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

 

Proibição do licenciamento de áreas de estacionamento sem área de acumulação fora 
da via e espaço adequado para manobras dentro do lote (A35) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Médio 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC, SMAMUS 

Prazo: Médio Custo: Baixo 

Descrição: 

Atualmente, principalmente no quadrilátero formado entre o Largo Edgar Koetz, a Praça 
Revolução Farroupilha e as avenidas Júlio de Castilhos e Mauá, é observada a utilização de 
terrenos e prédios desocupados como estacionamento. Esta proposta visa reduzir os 
impactos produzidos pela operação destes estacionamentos, condicionando o licenciamento 
destas atividades à implantação de espaços de manobra obrigatória no interior dos 
estabelecimentos e redução de conflitos entre a circulação geral e as constantes obstruções 
de uma faixa de circulação para saída ou entrada de veículos. Esta proposta visa reduzir os 
impactos produzidos pela operação de estacionamentos onde as manobras de acesso e 
manejo dos veículos se faz sobre o leito viário (faixa carroçável), obstruindo o fluxo de veículos 
nas vias. Esta realidade é notada principalmente no trecho da Av. Mauá e Av. Júlio de 
Castilhos entre a Rodoviária e o Mercado Público. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

Estacionamentos 
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Transporte de Cargas 

Implantação de novas áreas de carga e descarga (A44) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O Centro Histórico, nas condições atuais, oferece vagas para carga e descarga em número 
suficiente para a operação. No entanto, a ocorrência de paradas em fila dupla ou mesmo a 
circulação excessiva de veículos em alguns horários e em locais de maior demanda 
(supermercados, centros comerciais, shoppings) justifica a necessidade de ampliar as áreas 
disponíveis para essas operações, a fim de eliminar o conflito com a circulação geral. 

Principais beneficiários: 

Transporte de carga 

Principais impactados: 

 

 

Criação de estacionamentos de curta duração para carga e descarga de veículos de 
entrega e coleta de pequeno porte (A23) 

Tipo: Operacional/Gerencial Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

O incremento do comércio eletrônico, além da expansão das atividades de delivery, produziu 
um novo sistema de abastecimento do Centro Histórico. Nas áreas de carga e descarga nas 
vias públicas no centro, ocorrem infrações frequentes, como a parada em fila dupla de 
automóveis e motocicletas que atendem a este tipo de encomenda. Esta ação propõe como 
solução para as operações de cargas menores o uso de vagas específicas reguladas por 
tempo máximo de permanência. 

Principais beneficiários: 

Transporte de carga, transporte por 
aplicativos 

Principais impactados: 

 

Regulamentação dos horários de carga e descarga (A10) 

Tipo: Operacional/Gerencial e Legal/Institucional Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: EPTC 

Prazo: Curto Custo: Baixo 

Descrição: 

A inexistência de uma regulamentação para circulação de veículos de carga e descarga no 
Centro Histórico, mesmo considerando regras propostas no diagnóstico do Plano de 
Mobilidade de Porto Alegre, requerem uma medida legal que ofereça maior segurança jurídica 
aos agentes fiscalizadores. Atualmente, uma instrução normativa do órgão gestor disciplina o 
tipo de veículo permitido de circular no Centro Histórico. Esta ação propõe, além da regulação 
de veículos, a adoção de horários de operação, a exemplo da área de carga e descarga do 
Mercado Público, diminuindo assim o conflito entre os veículos de carga e descarga e o fluxo 
geral que ocorre nos horários de pico. 

Principais beneficiários: 

Pedestres, PNE 

Principais impactados: 

Transporte de carga, comércio local 

 

Incentivo à criação de locais de carga e descarga fora das vias públicas (A45) 

Tipo: Legal/Institucional Impacto: Baixo 

Área de abrangência: Local Órgão responsável: SMAMUS 

Prazo: Médio Custo: Baixo 

Descrição: 

O Centro Histórico tem como característica determinante a ocupação anterior à expansão da 
indústria automobilística. Esta realidade tem como consequência o fato de que a legislação 
reguladora da ocupação deste setor não contemplou soluções de estocagem de veículos no 
interior das edificações licenciadas (garagens e docas). Outro agravante nesta questão é a 
readequação destes edifícios a novas funções, particularmente o incremento das atividades 
de comércio, que potencializou o uso das vias públicas como locais de estacionamento dos 
veículos de carga e descarga. Esta proposta visa estimular a instalação de equipamentos de 
carga e descarga (docas) no interior dos estabelecimentos comerciais, reduzindo assim a 
ocupação das vias públicas. 

Principais beneficiários: 

Transporte motorizado individual 

Principais impactados: 

Transporte de carga 

 


