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PLAMUS é o acrônimo do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do
promissor município São Felix do Xingu, situado no sudoeste do estado do Pará.
Descreve-se aqui a metodologia aplicada na elaboração do Plano de Mobilidade
Urbana e suas diretrizes que de forma de lei passarão a contribuir para o
desenvolvimento, acesso universal, organização dos modais de transporte e trazer
conceitos aplicáveis de tecnologia sustentável para o município. Para elaboração
desta obra contamos com o apoio do Governo do Estado do Pará na pessoa do
Governador Helder Barbalho e do Prefeito do Município João Cleber que não mediu
nenhum esforço para a elaboração deste; também somou-se a uma equipe técnica
local e uma importante parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras
Públicas – SEDOP através de um Termo de Cooperação Técnica, sem o qual
dificultaria deveras a conclusão deste. Por ser um instrumento setorial estipulado por
lei, tivemos a obrigação de seguir e respeitar todos os critérios necessários,
levantando sempre a bandeira da melhoria e desenvolvimento para a região.
Sabemos que algumas diretrizes precisarão a curto prazo de mudanças de
comportamento, por isso nos apegamos aos conselhos do escritor Irlandes George
Bernard Shaw: “É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas
mentes não podem mudar nada.” A mudança que apresentamos atraves deste
instrumento é a mudança do progresso, da sustentabilidade, a mudança para uma
cidade mais organizada e acessivel a todas as pessoas.
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APRESENTAÇÃO
A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei n. 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e
a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos
e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão
democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
Um grande desafio para os municípios, é sem dúvidas, a promoção de acessibilidade
aos espaços e mobilidade a seus habitantes, principalmente naquelas onde o crescimento
urbano ocorreu de forma não planejada. A qualidade de vida tem sido alvo de debate
pautado especialmente na questão das dificuldades de deslocamento das pessoas e de
bens no espaço urbano para a realização de tarefas cotidianas, de forma ágil, confortável
e segura. É preciso proporcionar equidade no uso dos espaços de circulação pelos
diferentes meios de transportes.
Esses conceitos de mobilidade estão cada vez mais intrínsecos no planejamento da
cidade contemporânea, envolvendo políticas setoriais e aspectos ambientais, sociais e
econômicos, conforme preconiza a Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU (Lei
Federal n. 12.587/ 2012).
A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, supõe a análise dos meios
de deslocamentos que ocorrem ou têm impactos na circulação dentro do município, assim
como a necessidade de infraestrutura associada aos diversos meios, no intuito de
identificar e planejar ações de melhoria do Sistema de Mobilidade Urbana local e aplicar
práticas de sustentabilidade.
O presente documento apresenta o Plano de Trabalho, esse relatório é o primeiro
produto de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de São Félix do Xingu,
conforme definido no Convênio Nº 03/2018. E, tem como objetivo apresentar o Plano de
Trabalho que deverá ser seguido pelos entes conveniados para a elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável de São Félix do Xingu/PA.
Após a coleta de dados que estão descritos ao longo deste documento será possível
estabelecer quais atores sociais estão aptos a participarem das reuniões de apresentação
dos produtos a serem elaborados na implantação do Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável São Félix do Xingu/PA, bem como definir as datas das mesmas.
O objetivo do Plano é diagnosticar todos os problemas existentes em relação à
mobilidade urbana do Município de São Felix do Xingu, realizar projeções e tendências,
8
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promover melhorias e apresentar propostas que permitam ao Município tratar a mobilidade
urbana de modo integrado aos instrumentos de planejamento já existentes.
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de São Felix do Xingu é, portanto, a
referência técnica e a proposta estratégica que trata do Sistema de Mobilidade Urbana,
além de orientar a política municipal de mobilidade urbana em nome do interesse coletivo,
indicando os princípios, diretrizes e ações dessa política, apontando ações e medidas
futuras complementares fundamentais que porventura escapem ao contorno técnico do
plano.
Para o desenvolvimento do trabalho o Município de São Felix do Xingu contou com
o importante apoio técnico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas – SEDOP.
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1.

INTRODUÇÃO

As cidades brasileiras passam por um processo de verticalização de crescimento
devido a grande expansão urbana. O sistema de trânsito que envolve as pessoas, o
ambiente, as vias e os veículos aparecerem neste cenário com bastante desgate,
comprometendo a mobilidade urbana nessas quatro instâncias, ocasionando prejuízos
incalculáveis, desde danos à saúde até perda econômica, além de problemas com a
segurança. Seja na condição de pedestre ou de condutor, o problema da mobilidade afeta
o ser humano numa disputa pelo espaço físico, principalmente nos grandes centros
urbanos do brasil.
As causas para esta problematica de mobilidade devem-se a um crescimento
desordenado na cidade, que não acompanhou uma política de estrutura adequada e
somou-se a um número significativo de veículos que são fabricados e acessíveis ao
consumo, além de uma política socioeconômica em déficit que promove a migração para
as principais cidades em busca de melhores condições de vida.
Segundo dados do IBGE (2010), mais de 80% da população vive em áreas urbanas
e este índice continua em ascensão, podendo chegar a 91% em 2030. Aliada a esta
condição social, existe também a valorização de áreas mais desenvolvidas, obrigando a
população com menor poder aquisitivo a ocupar espaços cada vez mais distantes e
desprovidos de infraestrutura.
O aumento da frota veicular, principalmente do automóvel, promove alterações na
operação e gestão do sistema viário, que tem sido adequado ao uso mais eficiente do
automóvel, em detrimento dos demais modos. Esse processo acentua ainda mais a
desigualdade nas cidades, já que o automóvel, em geral, passa a ser o modo mais eficiente
e ágil nos deslocamentos da população, assim como colabora para a intensificação dos
impactos ambientais nas áreas urbanas, pois, o uso do transporte individual,
principalmente o por automóveis e/ou motocicletas, aumenta os níveis de poluição sonora
e do ar.
Assim, as cidades brasileiras, de maneira geral, constituem-se o cenário das
contradições econômicas, sociais e políticas. Seu sistema viário é um espaço em
constante disputa entre distintos atores, tais como: pedestres, condutores e usuários de
automóveis, caminhões, ônibus e motos, etc.
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1.1 Mobilidade e o Plano Municipal
O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de planejamento que deve definir
objetivos, metas, ações e projetos para solucionar problemas e alcançar as metas traçadas
com relação ao sistema de mobilidade urbana de uma cidade.
Mobilidade urbana é um direito de todo cidadão, através de um ordenamento legal,
que proporciona ligação eficiente aos equipamentos e serviços públicos, com
oportunidades iguais de acesso e circulação de cargas.
A mobilidade promove inclusão social e qualidade de vida, proporcionando
oportunidades sociais e econômicas.
A Lei Federal nº 12.587, promulgada em 03 de abril de 2012, fixou diretrizes,
princípios, ações e políticas para o desenvolvimento urbano.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana passou a exigir que municípios com
população acima de 20 mil habitantes elaborem e apresentem Plano de Mobilidade
Urbana, integrado ao Plano Diretor, com a intenção de planejar o crescimento das cidades
de forma ordenada priorizando os meios de transporte não motorizados e os serviços de
transporte público coletivo. Os objetivos do plano são seguir as diretrizes dessa Política
atendendo aos direitos dos usuários previstos na lei. Para que isto de fato ocorra, toda a
sociedade deve participar da sua elaboração e precisa apoiá-lo e exigir a sua
implementação, mobilizando-se em sua defesa quando isto for necessário. Somente uma
ampla articulação de forças políticas locais, as mesmas que ajudaram a construir o plano,
consegue dar suporte para a implementação das medidas previstas.
O Plano de Mobilidade Urbana do Município de São Felix do Xingu terá as tratativas
e práticas de sustentabilidade por isso é denominado PLAMUS - Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável e será estratégico estabelecendo as diretrizes gerais do sistema de
mobilidade, do modelo de financiamento e da gestão pública, somadas a uma relação de
ações, programas e projetos com vistas à sua implementação.
O resultado final do Plano é um conjunto de normas e diretrizes, transformadas em
lei, e medidas concretas a serem implementadas durante a sua vigência para atingir as
metas fixadas, a partir do diagnóstico das condições de mobilidade do município, integrado
aos planos existentes notadamente o Plano Diretor Municipal, e segue as diretrizes da Lei
Federal nº 12.587/2014.
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2.

PRINCÍPIOS

O PLAMUS de São Félix do Xingu tende a seguir a corrente de trabalho e ideias
voltadas para garantir o direito de todos de ir e vir, conforme previsão do inciso XV do art.
5º da Constituição Federal de 1988.
Neste contexto, são princípios deste Plano, que pautam suas propostas, metas e ações
estratégicas:
I.

Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo;
II.

Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e

dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
III.

Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;

IV.

Diminuição dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de

pessoas e cargas na cidade;
V.

Incentivo ao desenvolvimento e ao uso de energias renováveis e menos

poluentes;
VI.

Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território

e indutores do desenvolvimento urbano integrado;
VII.
3.

Diminuição dos impactos ambientais, poluição visual, sonora (...).
OBJETIVO

Elaboração do PLAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável com propostas e
diretrizes com ações de curto, médio e longo prazo para implementação do Plano, visando
atender o disposto na Lei Federal 12.587/12, que instituiu as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana.
3.1 Objetivos
Com o Desenvolvimento Urbano entende-se a integração do transporte à dinâmica
urbana, a redução das economias urbanas da circulação e a oferta de um transporte
público eficiente e de qualidade.
Nessa mesma linha, os principais objetivos para a sustentabilidade ambiental são o
12
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uso imparcial do espaço urbano, a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da qualidade
do ar e sustentabilidade energética. Já a inclusão social responde pelo acesso
democrático à cidade, a universalização do acesso ao transporte público, a acessibilidade
universal e a valorização dos deslocamentos de pedestres, portadores de deficiência ou
mobilidade reduzida e de ciclistas.

Os principais objetivos o PLAMUS - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável são:


Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;



PLAMUS, será desenvolvido com ações e propostas voltadas às pessoas,

garantindo a equidade na utilização dos espaços urbanos e físicos, buscando a construção
de uma cidade mais humana, com melhor qualidade de vida e desenvolvimento
sustentável;


Assegurar a cidadania e a vida dos cidadãos, proporcionando segurança no

seu direito de ir e vir;


Permitir o deslocamento e a circulação de pessoas, bens e mercadorias no

Município, em tempo reduzido;


Garantir o acesso a bens, serviços, ao lazer, ao trabalho e a cultura que a cidade

pode oferecer;


Fortalecer a participação do cidadão no processo de discussão e decisão das

questões referentes à acessibilidade, mobilidade e transporte;


Implantar transporte coletivo de qualidade para interligar os vários setores

(bairros) entre si e ao centro da cidade;


Garantir tarifa compatível para a população de baixa renda no uso do transporte

coletivo;


Implementar melhores condições de circulação de pedestres e de grupos

específicos, como idosos, portadores de deficiência, crianças e gestantes;


Zelar pela universalidade do transporte público;



Estimular o uso de transporte não motorizado;



Dotar o Município de São Felix do Xingu com poderes de fiscalização e controle

do trânsito nas zonas urbanas;
13
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Zelar pelo fluxo eficiente de veículos e pedestres de forma a garantir a

segurança e evitar congestionamentos;


Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana;


Melhoria da logística urbana, proporcionando condições mais adequadas e

eficientes com uma malha viária tendo trafegabilidade, para a circulação de cargas e
mercadorias e o processo de abastecimento do comércio local;


Melhoria na qualidade de vida urbana, através da ampliação da infraestrutura

para pedestres e ciclistas e melhorando vias de acesso com fluidez diminuição da
dependência por vias públicas de trânsito para automóveis e motocicletas;


Melhoria nas condições ambientais da cidade, com a diminuição da poluição;



Consolidação da gestão democrática e participativa como instrumentos e

garantia contínua do processo de construção da mobilidade urbana sustentável;


Integração entre os modos e serviços de transporte urbano de modo em geral;



Diminuição dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos

de pessoas e cargas na cidade;


Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias

renováveis e menos poluentes.
O objetivo final da Política Nacional de Mobilidade Urbana é seguir três macros
objetivos que definem campos de ação e compromissos para a plena aplicação do:
Desenvolvimento Urbano, Sustentabilidade Ambiental e Inclusão Social.

4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
4.1 Histórico
São Felix do Xingu nasceu desordenado numa forte economia extrativista, de forma
que os atores que vieram ocupar a região executam lógicas que concebem as riquezas
locais como mercadoria. Foi através da exploração dessas riquezas que São Felix do
Xingú conseguiu possuir um índice demográfico que vem sendo crescente, mesmo que
14
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oscilante e ter suas particularidades urbanas. Essa história pautada no extrativismo
configura-se imbuída na memória coletiva local, pois a história de vida de qualquer pessoa
que se encontre em São Felix do Xingú está ligada diretamente com o trabalho e
manipulação de algumas dessas riquezas naturais, seja ela vegetal, animal ou mineral.
Em 14 de abril de 1874, através da Lei nº 811, foi criado o Município de Suze, do qual
Altamira fazia parte. Na primeira década do século XX, o governo desmembrou aquele
Município, criando o de Xingu, com sede em Altamira.

Imagem 01 – Mapa: Inserção Regional. Fonte: PMSFX

Conforme divisão territorial, com data de 31 de dezembro de 1936, Xingu compunhase de onze distritos: Altamira, Novo Horizonte, São Félix, Porto de Moz, Tapará, Vilarinho
do Monte, Veiros, Aquiqui, Souzel, Alto Xingu e Iriri.
Pelo disposto no Decreto-Lei nº 2.972, de 31 de março de 1938, foi mudado o
topônimo do Município de Xingu para Altamira, que passou a ser formado por dois distritos:
Altamira e Novo Horizonte (zonas de Novo Horizonte e São Félix). Tal situação foi
confirmada, através do Decreto-Lei nº 3.131, de 31 de outubro de 1938, que estabelecia a
divisão territorial do Estado para o período de 1939-1943.
Em 29 de dezembro de 1961, durante o governo de Aurélio do Carmo, através da
Lei nº 2.460, foi criado o Município de São Félix do Xingu, com área desmembrada do
Município de Altamira.
Com as Leis de nºs. 5.449 e 5.455, de 10 de maio de 1988, São Félix do Xingu teve
seu território desmembrado para criar os Municípios de Ourilândia do Norte e Tucumã.

15
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O município está localizado na região sudeste do estado do Pará, de acordo IBGE,
sua população está estimada em 124.763.000 habitantes (estimativa do ano 2018).
Segundo levantamentos mais recentes, possui aproximadamente 84.212.426 km². Está
dividido em sede municipal e 6 distritos, sendo eles: Ladeira Vermelha, Lindoeste, Nereu,
Sudoeste, Taboca e Teilândia.

Imagem 02 – Mapa: Macro Zoneamento. Fonte: PMSFX

Imagem 03 – Mapa: Zonas Especiais. Fonte: PMSFX

16

www.sfxingu.pa.gov.br
Avenida 22 de Março, 915 – Centro - São Félix do Xingu-PA - CEP: 68.380-00

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
A sede do município está a 1.050 km da capital de Belém, tem como municípios
limítrofes: Altamira, Senador José Porfírio, Anapu, Novo repartimento. Marabá, Ourilândia
do Norte, Tucumã e Cumaru do Norte.

Imagem 04 – Mapa: Divisas e Fronteiras. Fonte: FAPESPA

A base da economia do município é a pecuária de corte, sendo que o território
xinguense possui o maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 1.7 milhões de cabeças.
Outro vetor de crescimento econômico encontra-se na produção agrícola, centrada nas
lavouras permanentes de banana e cacau, além das lavouras temporárias de milho, feijão
e mandioca. Já no aspecto industrial, o principal gerador de divisas está na mineração
industrial, centrada na extração de cassiterita, níquel e cobalto.
Após a entrega das léguas patrimoniais da sede municipal pelo INTERPA e das
léguas patrimoniais dos Distritos da Taboca, Nereu, Sudoeste e Lindoeste pelo programa
Terra Legal do Governo Federal, ocorreu uma grande migração de diversas famílias
oriundas de outros

além das locais que passaram a buscar o órgão municipal e

regularização fundiária para regularizar áreas de posse e sem documentação.

17
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Imagem 05 – Mapa: Zoneamento Urbano. Fonte: PMSFX

A delimitação atual dos bairros (Mapa Zoneamento Urbano – Imagem 05) se refere
às áreas consolidas da cidade e estão em sua maioria dentro da légua patrimonial atual.
Como a cidade de São Félix do Xingu não possui Setores, faremos a seguir uma breve
setorização para compreensão da dinâmica urbana atual. Os Bairros Centro, Solar da
Águas e Triunfo, possuem similaridade pela proximidade com os Rios Xingu e Fresco,
além de estarem implantados em áreas desniveladas, pertencem a esses bairros as
primeiras ocupações, ruas e edificações mais antigas.
Os já os Bairros São José, Novo Horizonte, São Francisco, Bairro União, Bairro
Mundial, Rodoviário, Alecrim e Bela Vista estão mais centralizados, alguns próximos ou
no próprio centro comercial da cidade, em uma região mais plana com os melhores
padrões de edificação. Os Bairros Vitória, Aeroporto, Setor Sul, Residencial Atlanta e
Jardim Novo Planalto, são menos adensados e possuem características sub-urbanas, pois
contam com menos infraestrutura que os demais bairros. Esta realidade se deve em parte
à ocupações irregulares, loteamentos novos em situação clandestina sem acesso
consolidado, o que leva a um espraiamento da estrutura urbana, sem a devida regulação
e desprovidos de infraestrutura básica.
O Bairro Montenegro possui características próprias e distingue se dos demais por
18
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ser um loteamento criado para habitação popular, como o próprio nome sugere, é
composto por unidades habitacionais idênticas, com espaços públicos centrais, cujos
equipamentos ainda não foram completamente implantados.
Esta setorização foi realizada como forma de generalizar informações comuns aos
bairros, porém São Félix do Xingu possui uma imagem urbana bastante heterogênea.
Quando olhamos para cada área da cidade, cada Bairro possui uma história e
características muito particulares.
Dessa forma, os munícipes passaram a se instalar nessas áreas sem qualquer
infraestrutura e falta de saneamento, sem garantias quanto a situação jurídica de suas
ocupações.

4.2 Dados Sócio Econômicos
A base da economia do município é a pecuária de corte, sendo que o território
xinguense possui o maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 1,7 milhões de
cabeças.Outro vetor de crescimento econômico encontra-se na produção agrícola,
centrada nas lavouras permanentes de banana e cacau, além das lavouras temporárias
de milho, feijão e mandioca.
Já no aspecto industrial, o principal gerador de divisas está na mineração industrial,
centrada na extração de cassiterita, níquel e cobalto. Já a mineração artesanal
(ou garimpo) existe de maneira irregular na região, visto que os órgãos reguladores
consideram a atividade um crime ambiental. O garimpo foca-se na extração do ouro.

4.2.1 Finanças
Receita Tributária – São Recursos decorrentes da arrecadação de impostos, taxas e
contribuições de melhoria. Receita Própria – São Recursos decorrentes da arrecadação e
transferências de impostos e contribuições de melhoria. Transferências Constitucionais –
Dispositivo constitucional, o qual determina repasse aos municípios nos percentuais de
25%, 50% e 25%, respectivamente, pertinente a arrecadação sobre o ICMS, IPVA e cota
19
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parte do Fundo de Exportação (IPI – Exportação). Arrecadação Estadual – São Recursos
decorrentes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria da esfera
Estadual. Arrecadação Federal – São Recursos decorrentes da arrecadação de impostos,
taxas e contribuições de melhoria da esfera Federal. Arrecadação Municipal – São
Recursos decorrentes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria da
esfera Municipal.

4.3 I.D.H.
De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o
IDH é uma medida sucinta da progressão em longo prazo de três variáveis: longevidade,
educação e renda. O propósito da composição do Índice de Desenvolvimento Humano é
oferecer um contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, pois este analisa
somente a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH propõe ser uma medida geral
e essencial que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não
abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), São Félix
do Xingu não se destaca em termos de qualidade de vida, visto que o IDH do município é
considerado baixo, sendo seu valor no ano de 2000 de 0,435. No ano de 2010 o IDHM do
município passou para 0,594, sendo que a dimensão que mais contribui para o IDHM do
município é Longevidade, com índice de 0,798, seguida de Renda, com índice de 0,638, e
de Educação, com índice de 0,411.
O IDH de São Félix do Xingu ocupa a 4284ª posição entre os 5.565 municípios
brasileiros segundo o IDHM. O Gráfico abaixo apresenta a evolução do IDH para o
município entre os anos de 1991, 2000 e 2010.
De acordo com o gráfico o período 1991-2000, o município de São Félix do Xingu
apresentou um crescimento de 38,10 %, passando de 0,315 em 1991 para 0,435 no ano
de 2000. De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,315, em 1991, para 0,594,
em 2010, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,321), seguida por Longevidade e por Renda.
Os resultados mostram que São Felix do Xingu precisa investir em políticas públicas
20
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voltadas para a ampliação da qualidade de vida e sustentabilidade de sua população.
4.4 Déficit Habitacional
O déficit habitacional estimado para o município de São Félix do Xingu é de 26,14%
dos domicílios particulares permanentes equivalentes a 3.785 unidades, das quais 38,86%
encontram-se na área urbana, gerando um déficit habitacional de 25,12% dos domicílios
particulares permanentes. O déficit para a área rural do município é de 27,20%, em
2018,conforme PLHIS/2018
4.5 Saúde
A Secretaria Executiva Municipal de Saúde tem como responsabilidade desenvolver
as políticas públicas de saúde no âmbito municipal, a garantir à população uma atenção à
saúde qualificada e equitativa, atuando na coordenação e regulação do sistema local de
saúde.
O processo de elaboração do PMS caracterizou-se pela construção coletiva, onde
várias áreas da secretaria, gestores e técnicos da secretaria municipal de saúde e
conselhos municipais através das conferências participaram das discussões e análises
situacional para elaboração de propostas para construção do Plano Municipal de Saúde
para o período de 2018/2021.
O Plano Municipal de Saúde tem como finalidade buscar e assegurar o cumprimento
das prioridades estabelecido para à saúde no período de 2018/2021. Tendo como enfoque
metodológico à problemática identificada no campo de Saúde Municipal, seu
encaminhamento e suas propostas são fruto do trabalho realizado nas Conferências
Municipal de Saúde de São Félix do Xingu, nos levantamentos situações da saúde através
da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.

4.5.1 Estrutura do Plano Municipal de Saúde 2018-2021
Em cumprimento à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei 8.080/90
(regulamentada pelo Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011), para elaboração do Plano
Municipal de Saúde foram seguidas as orientações da Portaria GM/MS nº 2.135/2013,
onde foram trabalhadas três fases inter relacionadas:
21
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Fase 1 – Análise Situacional;

Fase 2 – Definição de diretrizes, objetivos e metas a serem alcançados visando o
aperfeiçoamento do SUS e a melhoria da qualidade de vida da população, baseados nas
diretrizes Nacionais (SisPacto), resultados alcançados em 2016 e as metas programadas
para 2017 a 2021;

Fase 3 –Identificação do processo de monitoramento e avaliação do plano. Tendo
como os eixos norteadores a organização da apresentação da análise situacional e dos
objetivos diretrizes e metas:

❖

Atenção Básica;

❖

Vigilância em Saúde;

❖

Atenção Média e Alta Complexidade;

❖

Gestão do SUS;

❖

Assistência Farmacêutica.

❖

Investimento em Saúde
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4.5.2 Análise da Situação de Saúde
Estrutura do Sistema de Saúde
Tipo de Estabelecimento de Saúde
Tipo de
Estabelecimento
de Saúde

Total

Tipo de Gestão
Municípal

POSTO DE
SAÚDE
CENTRO DE
SAÚDE /UBS
POLICLÍNICA
HOSPITAL
GERAL
CONSULTORIO
ISOLADO
CLINICA/
CENTRO DE
ESPECIALIDADE
UNIDADE DE
APOIO
DIAGNOSE
UNIDADE MÓVEL
PRÉ
HOSPITALAR
FARMÁCIA
UNIDADE
VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
CENTRO EM
GESTÃO EM
SAÚDE
CENTRO
PSICOSSOCIAL
CENTRO DE
APOIO A SAÚDE
DA FAMÍLIA
UNIDADE DE
ATENÇÃO SAÚDE
INDÍGENA
UNIDADE DE
PRONTO
ATENDIMENTO
POLO DE
ACADEMIA DA
SAÚDE
LABORATÓRIO
DE SAÚDE
PÚBLICA
CENTRO DE
REGULAÇÃO
TOTAL

6

6

15

15

3

3

3

3

2

2

4

4

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Estadual

6

Federal

Duplo

6

1

1

1

1

1

1

1

1

52

33

6

12

Tabela 01 - FONTE: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES
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Leitos Hospitalares
CNES – Recursos Físicos – Hospitalar – Leitos de internação – Pará
Qtd existente por Especialidade e Ano/mês compet.
Município: 150730 São Félix do Xingu
Período:Jan-Set/2017
Especialid
ades

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Cirúrgicos

32

28

28

28

28

28

28

28

28

Clínica
Médica

34

56

56

56

56

56

56

56

56

Obstétrico

22

30

30

30

30

30

30

30

30

Pediátrico

10

22

22

22

22

22

22

22

22

Outras
Especialid
ades

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Total

104

142

142

142

142

142

142

142

142

Tabela 02 – Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES

NASCIDO VIVOS – BRASIL
FREQUÊNCIA POR MÊS DO NASCIMENTO SEGUNDO ANO DO NASCIMENTO
Ano do
Nascimento

jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total

2019

91

94

71

78

88

66

61

73

66

79

33

800

Total

91

94

71

78

88

66

61

73

66

79

33

800

Óbitos- Brasil
Frequência por Mês do Óbito Segundo Ano do Óbito
Ano
do Óbito

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2019

29

32

27

34

28

22

26

22

24

24

23

7

298

Total

29

32

27

34

28

22

26

22

24

24

23

7

298

Óbitos- Brasil ÓBITO POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS
Frequência por Mês do Óbito Segundo Ano do Óbito
Ano do
Óbito

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Set

Out

Nov

Total

2019

1

6

1

2

1

2

1

2

2

1

19

Total

1

6

1

2

1

2

1

2

2

1

19

Tabela 03 - Fonte: Ministério da Saúde
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4.5.3 Indice de Acidentes no Trânsito
Em São Félix do Xingu, prefeitura municipal promove ações sobre a conscientização
de segurança no trânsito. No mês de maio acontece o Movimento Maio Amarelo. Essa
mobilidade internacional tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para altos
índices de mortes e feridos no trânsito no mundo inteiro. Esta ação tem unido o Poder
Público e sociedade, para discutir o tema de uma forma dinâmica e consciente, engajando
ações e propagar conhecimento.

Imagem 07 – Ação Maio Amarelo. Fonte: Acervo fotográfico PMSFX

Imagem 08 – Ação Maio Amarelo com apoio Controladoria de Trânsito.
Fonte: Acervo fotográfico PMSFX

Ações como maio Amarelo e Blitz educacionais, são de suma importância para
diminuir nos índices de acidentes no trânsito. Por ser um município afastado do grande
centro, São Felix do Xingu é possuidor da cultura arcaica de não adotar medidas de
segurança no trânsito. Isto leva a gestão, em caráter emergencial formalizar a
municipalização do trânsito, aplicando medidas educativas, medias coercitivas e punitivas
através de toda a legislação.
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Os índices de acidentes no trânsito não por um todo, mas boa parte é devido à falta
de estrutura de departamento de estáticas, uma vez que a Controladoria de Trânsito não
está devidamente municipalizada.
Ao levantarmos dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do
Estado do Pará, constatamos que no ano de 2020 foram 9 óbitos por acidente no trânsito
no município. Acreditamos que este número pode ser maior considerando a deficiência de
registrar corretamente a estática do município. Também, conseguimos levantar os
principais pontos da cidade onde são frequentes acidentes de trânsito, na sua maioria de
baixa lesão. As maiores incidências do trânsito podem ser conferidas na imagem 09 –
Mapa de Incidência.

Imagem 09 – Mapa de Incidência no Trânsito. Fonte: PMSFX
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Morte no trânsito em 2020 - SEGUP

Imagem 10 – Fonte dos Dados: Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal - SIAC / SEGUP-PA

5. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
5.1 Energia elétrica
O sistema de abastecimento de energia elétrica no município de São Félix do Xingu
é fornecido pela coordenação das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte
e a Celpa - Centrais Elétricas do Pará S.A., as quais têm respondido ao crescimento do
consumo de energia no município.
Evolução do Consumo de Energias Elétrica 2004-2010 – Valores Nominais
Classes
Consumo (Kw/h)

2004
8.205.395

2005
11.173.583

2006
12.692.353

2007
14.612.612

2008
15.860.346

2009
16.113.335

2010
17.471.506

Residência
Indústria
Comércio
Outros

3.653.254
738.291
2.015.787
1.798.063

5.140.273
1.353.467
2.672.778
2.007.065

5.795.523
2.903.363
1.467.472
2.525.995

6.864.347
3.332.676
1.469.144
2.946.445

7.447.780
3.697.011
1.421.368
3.294.187

7.742.784
3.854.483
1.250.170
3.265.898

8.724.137
4.175.470
1.111.793
3.460.106

Tabela 04 - Fonte: CELPA/ REDE CELPA 2015
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Evolução dos Consumidores de Energias Elétrica 2004-2010
CLASSES
Consumidores
Residência
Indústria
Comércio
Outros

2005
5.070
4.326
38
599

2006
5.886
4.540
710
44

2007
6.760
5.114
771
51

2008
7.031
5.285
798
50

2009
7.139
5.378
812
52

2010
8.289
6.530
832
41

107

592

824

898

897

886

Tabela 05 - Fonte: CELPA/ REDE CELPA

Evolução dos Consumidores de Energias Elétrica 2004-2010
CLASSES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Consumidores

Residência
Indústria
Comércio

Outros

3.449

5.070

5.886

6.760

7.031

7.139

8.289

2.869

4.326

4.540

5.114

5.285

5.378

6.530

710

771

798

812

832

24

38

468

599

88

107

44
592

51
824

50
898

52
897

41
886

Tabela 6 - Fonte: CELPA/ REDE CELPA

5.1.1 PLHIS – Relatório Final 2017
Observando a tabela 05 acima (IDESP) nos mostra que 2004 e 2010 o crescimento
do consumo de energia elétrica foi de 46,96% e o crescimento do número de consumidores
foi de 41,60%. O segundo maior percentual de crescimento de consumo e consumidores
por setores de atividades se deu na Indústria no ano de 2004 a 2010, tendo como aumento
de consumidores cerca de mais de 115%. No entanto, já no setor do comércio, verifica- se
uma queda de mais de 99% de consumidores no decorrer dos sete anos e
consequentemente a diminuição de consumo de energia.
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Abastecimentos por Energia Elétrica para os Domicílios.
ABASTECIMENTO POR ENERGIA
ELÉTRICA

DOMICÍLIOS

Urbano
T
E
M

Rural
Sub- Total

2.44

32,68

1.03

13,85

3.4

46,53

80
NÃO
TEM

Urbano

2,17
65

Rural

3.835

51,30

4.000

53,47

Sub-total
7.4
TOTAL GERAL

100%

80

Tabela 07 – Fonte: CELPA/ REDE CELPA

Mesmo com o grande aumento no abastecimento de energia nas últimas décadas,
dados do Censo IBGE mostram que o município em propriedade do setor rural na qual
seja desenvolvida atividade agropecuária, o índice de abastecimento de energia elétrica
por domicílio é baixo, comparado aos do setor urbano, pois apenas 13,85% possui energia
elétrica, cerca de 51,30 % dos domicílios da área rural não tem abastecimento de energia
elétrica.

Consumo de Energia Elétrica (KWH) – 2011 a 2015
2011

2012

2013

2014

2015

18.865.10
4

18.567.01
4

19.294.63
4

26.465.38
7

31.576.51
6

Tabela 08 - Fonte: FAPESPA
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5.2 Saneamento
A Sede do município de São Félix do Xingu possui um total de 11.346 domicílios,
deste total 23,12% têm acesso a abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento
sanitário ou fossa séptica.
Dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
(IDESP, 2014) apresentados na tabela 4 demonstram a quantidade de domicílios que são
abastecidos por água, na tabela 5 demonstram a quantidade de domicílios que têm alguma
forma de esgotamento sanitário e na tabela 6 demonstram a quantidade de domicílios que
são atendidos com coleta de lixo, no município de SFX.
Aproximadamente 39,30% dos domicílios urbanos, segundo o IBGE, possui acesso
a pelo menos um serviço de saneamento.
Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água
1991/2000/2010.
Ano

Total

1991

4.563

539

3.729

295

2000

7.480

374

6.396

710

1.413

18.486

2.458

2010

Forma de Abastecimento de Água
Rede Geral de
Poço ou
Distribuição
Nascente na
Propriedade
Outros

22.357
Tabela 09 - Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000/2010. Elaboração: Idesp/Sepof apud IDESP 2014

Na tabela 10 verifica-se que o esgotamento sanitário se dá principalmente por meio
de fossas sépticas.
Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo
de esgotamento sanitário 1991/2000/2010. Inclusive os domicílios sem declaração da
existência de banheiro ou sanitário.
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Ano

Total(¹)

Existência de Banheiro ou Sanitário
Tinham
Total(²)

Rede geral
de esgoto
ou pluvial

Fossa
Séptica

Outro

Não
Tinham

596

2.668

2.618

449

2.517

4.505

1991

5.882

3.264
9

2000

7.480

2.975

Tabela 10 - Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000/2010. Elaboração: Idesp/Sepof (1)

6. METODOLOGIA
Seguindo as diretrizes do Ministério das Cidades, a metodologia escolhida foi a que
teve por finalidade buscar a maior parte das informações, tanto oficiais quanto de
experiências junto a própria comunidade, dividindo os trabalhos em seis grandes etapas
para geração de produtos com destaque para as atividades participativas em todas as
etapas de trabalho, detalhandos na sequência cada item associado:
6.1 Plano de Comunicação
Uma das questões fundamentais para garantir a aceitabilidade política do Plano de
Mobilidade é a sua divulgação. É importante destacar a relevância da mobilização no
processo de elaboração de um PLAMUS, tendo em vista que a participação popular é tida
como indispensável na sua concepção. Acredita-se que, com a participação popular, seja
possível dar uma resposta às questões inerentes ao planejamento urbano municipal,
minimizando os efeitos negativos, e potencializando e maximizando os efeitos positivos
dessa ação de planejamento. O desenvolvimento de um trabalho que envolva a
participação social de forma tão atuante, precisa organizar uma equipe que permaneça
após a conclusão da elaboração do Plano. A participação social é o instrumento que, ao
estimular o exercício da cidadania, visa aumentar a efetividade das políticas de governo e
diminuir a ineficiência da administração pública, conciliando demandas da sociedade com
as necessidades de interesse público. Assim, propõe-se a criação de um Grupo de
trabalho, para desempenhar o papel de construção permanente. Este processo coletivo e
participativo nas políticas de mobilidade urbana inclui o planejamento, a fiscalização e a
avaliação, como definição de prioridades de investimento voltadas às necessidades de
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seus habitantes, a fiscalização das ações e soluções planejadas e a avaliação da política
e dos serviços de transporte.
Partindo do princípio de que a Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê como
direito do usuário participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política de
mobilidade urbana e de ter acesso às informações necessárias à utilização do sistema,
durante todas as etapas de construção do PLAMUS, serão postas em prática ações que
abrangem a participação social, em cumprimento à gestão democrática e participativa.
Tais ações encontram-se descritas na sequência.
6.1.1 Mapeamento de Atores
A finalidade do Mapeamento de Atores é identificar, classificar e analisar os
diferentes setores, desenvolvendo estratégias de mobilização, envolvendo as entidades
sociais e econômicas, as lideranças localize associações comunitárias com a finalidade
de aquilatar e avaliar as necessidades básicas no atendimento ao desejo da comunidade,
em consonância com Poder Público.
Metodologicamente este tipo de trabalho consiste em levantar os diferentes setores
sociais e/ou instituições que apresentam interface direta ou indireta com a temática urbana,
por meio da sua identificação, classificação, bem como a análise das oportunidades e
desafios que cada uma das partes interessadas apresenta ao desenvolvimento do
PLAMUS e inicia-se o trabalho com a identificação, mapeamento e avaliação dos principais
atores, estabelecendo plataforma de suporte para a tomada de decisão em termos de
comunicação social, engajamento e identificação dos principais riscos ofensores.
Há ainda necessidade de envolvimento político e compromisso do Gestor Municipal
e demais técnicos da prefeitura com a elaboração e utilização do PLAMUS. Esse
envolvimento garante a incorporação de diretrizes preliminares, alocação de recursos,
estrutura de gestão e definição de prazos de acordo com as necessidades do município.
Além disso, esse envolvimento garantirá a posterior incorporação do PLAMUS como
instrumento de política de desenvolvimento urbano para e a gestão participativa.
A gestão participativa, exigida pelo Estatuto da Cidade e pela PNMU, começa pelo
mapeamento dos atores que tenham interesse ou serão impactados pelo PLAMUS,
buscando qualificar o planejamento e as estratégias de comunicação e de participação
social. Os atores identificados devem ser envolvidos nas estratégias de mobilização, nas
estruturas organizacionais e técnicas da gestão do PLAMUS, conferindo ao Plano
agilidade e transparência.
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6.1.2. Estruturação dos Canais de Comunicação
A Prefeitura Municipal disponibilizará informações ao acesso público, através de
website, e-mail e telefone vinculados aos canais de comunicação, atualizando-as ao longo
de todo o processo de concepção do PLAMUS. Metodologicamente, em função do
crescente número de redes sociais, pressupõe que a sistemática de comunicações, será
realizada por meio de comunicações virtuais que possibilitam maior eficiência, e por esta
razão sugere-se a criação do “Portal PLAMUS”, que consistirá de plataforma tecnológica
para comunicação e interação virtual, complementada por base de apoio físico local para
interações e comunicações presenciais, abrangendo tanto o universo da população com
acesso à rede internet como aqueles com necessidade de contato presencial. Também
serão realizadas análises preliminares a respeito das exigências da Lei 12.587/12 e
apreciação das principais características e problemas de mobilidade no município. A partir
dessa serão identificados os dados, fontes de informação e consultas (leis, projetos e
planos existentes), recursos humanos e demais necessidades para o desenvolvimento do
PLAMUS e a ser disponibilizado no “PORTAL PLAMUS”.

Imagem 11 – Portal PLAMUS – Fonte: Prefeitura São Félix do Xingu (sfxingu.pa.gov.br)
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Atividades necessárias:
1.

Criar identidade ao Plano de Mobilidade por meio de logomarca específica do

PLAMUS, que identifique uma identidade visual voltada aos temas deste documento.

Imagem 12 – Logomarca. Autor: Coordenação do Plano.

Fornecer informações ao público através de website, e-mail e telefones vinculados
aos canais de comunicação, atualizando-as ao longo do processo de concepção do Plano
de Mobilidade Urbana.
2.

Criação do “Portal PLAMUS”, que consistirá de plataforma tecnológica para

comunicação e interação virtual, complementada por base de apoio físico local para
interações e comunicações presenciais, abrangendo tanto o universo da população com
acesso à rede internet como aqueles com necessidade de contato presencial.
3.

Também serão realizadas análises preliminares a respeito das exigências da

Lei 12.587/12 e apreciação das principais características e problemas de mobilidade no
município. A partir dessa serão identificados os dados, fontes de informação e consultas
(leis, projetos e planos existentes), recursos humanos e demais necessidades para o
desenvolvimento do PlanMob e a ser disponibilizado no “Portal PLAMUS”.
Sugestões de conteúdo para o “Portal PLAMUS”:


O que é Plano de Mobilidade Urbana Sustentável?



Para que serve?



Quem participa?



Por que o Plano de Mobilidade é importante para sua cidade?



Etapas e cronograma de elaboração do PLAMUS.

6.1.3 Audiências Públicas e Reuniões Técnicas
Ao longo de todo o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável foram realizadas Reuniões Técnicas e Audiências Públicas para validação de
produtos

entregues. Destacam-se as audiências de Proposições para elaboração e

apresentação da minuta do Plano de Mobilidade finalizado.
Nesse sentido a Prefeitura deverá disponibilizar os meios e as responsabilidades
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para a realização de sensibilização e convite para os eventos do PLAMUS.
•

Divulgação com carro de som:

•

Release para rádio e mídia espontânea provocada pela Prefeitura, através da

Assessoria de Comunicação;
•

A impressão dos cartazes e folders;

•

Listas de presença constando, no mínimo, os campos nome, entidade

representada, telefone e e-mail. As listas deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao
poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel);
•

Programação da audiência, que deve prever: apresentação de síntese do

processo de elaboração do Plano de Mobilidade, apresentação do PLAMUS e espaço para
debates;
•

O Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas;

•

Audiência na agenda do Prefeito e dos secretários envolvidos;

•

Reserva do local de realização das audiências;

Audiências Públicas:
1ª Audiência Pública – Apresentação dos mapas temáticos e propostas na Sede do
Municipio:
Data

Horário
Inicio

Horário
Término

Local

Temática

Apresentação de
Diagnóstico do
PLAMUS
Nesta audiencia foi apresentado Diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana,

08/10/2019

09:00 hs

17:00 hs

Câmara
Municipal

com participação da Equipe Municipal de Coordenação, Entidades da Sociedade Civil e
Munícipes de São Félix do Xingu, infelizmente foi perdido registro fotográfico.

Imagem 13 – Audiência Pública CMSFX. Fonte: Acervo PMSFX.
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2ª Audiência Pública – Apresentação dos mapas temáticos e propostas no Distrito do
Nereu:
Data

22/10/2019

Horário
Inicio

16:00 hs

Horário
Término

Local

Temática

20:00 hs

Escola de
Ensino
Fundamental
Maria
Madalena

Apresentação
dos mapas
temáticos e
propostas

Imagem 14 – Visão Aérea Distrito Nereu – Fonte: Google Earth

Imagem 15 – Sistema de Circulação Distrito Nereu. Fonte: PMSFX
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Imagem 16 – Mapa Viário Urbano Distrito Nereu. Fonte: PMSFX

Imagem 17 – Audiência Pública Distrito Nereu. Fonte: Acervo PMSFX

Imagem 18 – Audiência Pública Distrito Nereu. Acervo PMSFX
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3ª Audiência Pública - Apresentação dos mapas temáticos e propostas no Distrito da
Taboca:
Data

23/10/2019

Horário
Inicio
16:00 hs

Horário
Término

Local

Temática

20:00 hs

Igreja
Madureira

Apresentação
dos mapas
temáticos e
propostas

Imagem 19 – Visão Aérea Distrito Taboca. Fonte: Google Earth.

Imagem 20 – Mapa do Sistema Viário Urbano Distrito Taboca. Fonte: PMSFX.
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Imagem 21 – Mapa do Sistema de Circulação Distrito Taboca. Fonte: PMSFX.

Imagem 22 – Audiência Pública Distrito Taboca. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 23 – Audiência Pública Distrito Taboca. Fonte: Acervo PMSFX.
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4ª Audiência Pública - Apresentação dos mapas temáticos e propostas no Distrito da
Lindoeste:
Data

29/10/2019

Horário
Inicio
16:00 hs

Horário
Término

Local

Temática

20:00 hs

Escola de
Ensino
Fundamental
24 de Junho

Apresentação
dos mapas
temáticos e
propostas

Imagem 24 – Mapa do Sistema Viário Urbano do Dsitrito Lindoeste. Fonte: PMSFX.

Figura 25 – Audiência Pública Distrito Lindoeste. Fonte: Acervo PMSFX.

Figuras 25 e 26 – Audiência Pública Distrito Lindoeste. Fonte: Acervo PMSFX.
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5ª Audiência Pública - Apresentação dos mapas temáticos e propostas no Distrito da
Sudoeste:
Data

30/10/2019

Horário
Inicio
17:00 hs

Horário
Término

Local

Temática

21:00 hs

Escola
Municipal
Novo
Horizonte

Apresentação
dos mapas
temáticos e
propostas

Imagem 27 – Mapa do Sistema Viário Urbano do Distrito Sudoeste. Fonte: PMSFX.

Imagem 28 – Audiência Pública no Distrito Suldoeste.
Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 29 – Audiência Pública no Distrito Suldoeste.
Fonte: Acervo PMSFX.
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6ª Audiência Pública – Apresentação e Conclusão do PLAMUS na Sede do Município de
São Felix do Xingu – PA:
Data

Horário
Inicio

Horário
Término

Local

Temática

Conclusão do
Plano de
15/09/2021
08:00 hs
12:00 hs
Mobilidade
Urbana
Sustentável
No dia 15 de setembro de 2021 reuniu-se na Câmara Municipal de Vereadores de
Câmara
Municipal
de
Vereadores

São Felix do Xingu, em Audiência Pública, 99% do Poder Legislativo (14 vereadores), o
Poder Executivo, na pessoa do seu Gestor João Cleber, acompanhados de diversos
secretários municipais, como a sociedade civil organizada, representações de enntidades,
como Diretoria local da Unifesspa, representantes dos grupos de ciclistas Divas do Pedal
e Marrecos do Pedal, represental de comerciantes local, represental Sindical e
academicos de diversos cursos, onde se apresentou o PLAMUS e franqueado debate para
discurso e sugestões finais para conclusão.

Imagem 30 – Registro da Audiência Pública, onde Coordenador do Grupo Técnico
apresenta a Sociedade o PLAMUS. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 31 – Registro da Audiência Pública, Poderes Executivo e Legislativo .
PLAMUS. Fonte: Acervo PMSFX.
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6.1.4 Grupo de Trabalho
O Município de São Felix do Xingu firmou parceria através do Convênio nº 003/2018,
com a SEDOP – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, para
realização de etapas técnicas destinadas a concepção do Plano de Mobilidade Urbana,
instrumentado através do Decreto nº 1.574/2018 de 19 de janeiro de 2018. Com a dinâmica
da politica e mudança de gestão, fez-se necessário dá continuidade aos planos conforme
preceitua legislação. A atual gestão trouxe um olhar voltado a as praticas de
sustentabilidade, como já foi mencionado neste. Fazendo alteração do Grupo de Trabalho
ataravés do Decreto nº 179/2021 de 08 de fevereiro de 2021. O Grupo de Trabalho faz
todo o processo de acompanhamento e desenvolvimento do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana Sustentável, e é instituído por maioria de servidores do quadro efetivos,
formando uma equipe multidisciplinar com autonomia de opinão, esclarecimento púclico e
técnico.
Cabe ao Grupo de Trabalho a função de fazer cumprir todo o processo de execução
do plano no município com a participação efetiva de todos os indicados.
Para que este processo seja constantemente desenvolvido, os membros participarão
de reuniões semanais, nos quais serão discutidos temas e conceitos da mobilidade, de
sustentabilidade, e outros relevantes do processo de elaboração do PLAMUS, com
interação dos participantes.

6.1.5 Reuniões Técnicas
Simultaneamente ao desenvolvimento das etapas de construção do Plano de
Mobilidade Urbana Sustentável, foram realizadas reuniões técnicas de acompanhamento
realizadas pela equipe de Técnicos da SEDOP com a presença do coordenador e demais
integrantes para a apresentação dos resultados e dinâmica de debates, conforme detalhes
a seguir:
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1.

Reunião Técnica com equipe da Prefeitura para apresentação de produtos e

discussão das propostas detalhadas e encaminhamento da próxima etapa.
2.

Etapa elaboração de peças técnicas

a.

Plano de trabalho

b.

Questionário SIMU

c.

Questionário Institucional

d.

Mapas temáticos

3.

Etapa Diagnóstico/estudo

4.

Etapa Prognóstico/proposição/projeto de intervenção

5.

Etapa Plano de Gestão/minuta do plano/consolidação do plano

Imagen 32 – Registro Reunião com Secretários
Municipais com a presença
Do Grupo Técnico e SEDOP. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 33 – Registro Reunião com Secretários Municipais,
Grupo Técnico e SEDOP. Palavra de cooperação e empenho
do Prefeito Municipal João Cleber de Souza Torres. Fonte:
Acervo PMSFX.
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Imagem 34 - Registro Reunião com Técnicos do PLAMUS e SEDOP.
Fonte: Acervo PMSFX.

As reuniões e oficinas tiveram como objetivo análises prévias e definição de
responsabilidades. Também foram realizadas pesquisas e levantamentos acerca das
possibilidades de aquisição de dados e a organização da equipe e do cronograma.
Verificação de mapas e diagnosticos.

6.2 Diagnóstico e Prognóstico
Nesta fase demandou a realização de etapa prévia – a de diagnóstico e uma segunda
etapa de prognóstico – na qual buscou-se coletar, sistematizar e analisar um conjunto de
dados dos sistemas de mobilidade urbana atuantes no município, bem como informações
relevantes sobre o contexto.
Este diagnóstico iniciou com o levantamento de dados, para o entendimento da
estrutura urbana do município. Os dados primários serão obtidos por meio de visitas
técnicas in-loco no município e realização de pesquisas nas audiencias públicas e
entrevistas.
Foi realizado um planejamento detalhado de cada pesquisa de tráfego e a
consolidação de zoneamento macro de tráfego do município, que embasou todas as
análises do trabalho. Após esta etapa, foram realizadas pesquisas de tráfego e os
levantamentos físicos. Também foram realizadas entrevistas domiciliares .
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Após a apresentação, a equipe se reuniu com as demais secretarias do município
para desenvolver o documento formal contendo o diagnóstico, o prognóstico e as ações
propostas, juntamente com a minuta de lei que instituirá a Política Municipal de Mobilidade
Urbana Sustentável. Cada secretaria, supervisionada por 1 (um) membro da Comissão
Multidisciplinar de Mobilidade, elaborou as propostas relativas às suas atividades e que
foram organizadas, posteriormente, pelo Coordenador Geral do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável, Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município.

6.2.1. Análise dos Estudos e Informações Disponíveis
O levantamento de dados consistiram em mostrar um quadro investigativo detalhado.
Nesse sentido, o ponto de partida do levantamento de dados foi a solicitação de
informações obtidas junto aos órgãos municipais, na medida em que estavam disponíveis,
perfazendo quatro temáticas principais:
•

Urbanística e socioeconômica;

•

Sistemas de transporte;

•

Tráfego, circulação e estacionamento;

•

Transporte coletivo.

•

Transporte de cargas

7.

DIAGNÓSTICO: Mobilidade Urbana no Município

Foram discutidos a fragilidade e as potencialidades de oito grandes
temas:

SISTEMA VIÁRIO

CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS

TRANSPORTE
COLETIVO

PEDRESTES E CALÇADAS

CICLISTAS

OUTROS (TAXIS,
MOTOS TAXIS...)

ABASTECIMENTO
(CARGA E
DESCARGA)

PLANEJAMENTO URBANO E
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
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 Sistema viário: vias do eixo estruturante razoavelmente conservadas, vias
periféricas mal conservadas, excesso de “quebra-molas” e falta de estacionamento;
 Circulação de veículos: circulação de veículos de todos os portes e modais;
 Transporte coletivo: ausência do serviço de transporte coletivo;
 Pedestre e Calçadas: calçadas mal conservadas, sem acessibilidade e sinalização;
 Ciclistas: falta de infraestrutura básica para os ciclistas, tais como ciclovias;
 Outros serviços (táxis, moto-táxis): preços das tarifas dos serviços de moto-táxis
e táxis, insegurança do serviço, preço da tarifa, falta de segurança, falta de fiscalização e
e condições de serviços;
 Abastecimento (carga e descarga): falta de regulamentação de local de carga e
descarga e possibilidade de carga e descarga em horário regulamentado;
 Planejamento urbano e desenvolvimento econômico: regularização de novos
loteamentos apenas com infraestrutura viária adequada e calçadas padronizadas e com
acessibilidade.

7.1 Percepção da Mobilidade Urbana
Características dos deslocamentos:
 Principalmente área central para negócios e trabalho;
 Viagens intermunicipais para negócios, lazer e tratamento de saúde;
 Automóvel particular é o mais utilizado;
 Número elevado de utilização de motocicletas;
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Mobilidade urbana:
 Boa qualidade do asfalto nas vias principais, falta de sinalização e ausência de
calçadas;
 Número grande de vias ainda não pavimentadas;
 Dificuldades para estacionar, falta de educação no trânsito e trânsito
regularmente ordenado;
 Ausência do transporte público na cidade o que dificulta o deslocamento das
pessoas e ocasiona a preferência por outros meios de transporte;
Ciclovias
 Inexistência de ciclovias e ciclofaixas;
 Principal utilização por motivo de lazer;
 Falta de espaço físico seguro, falta de respeito, excesso de veículos nas vias;
 Incentivos pelo uso da bicicleta; prover mais segurança, criação de ciclovias e
ciclofaixas.

7.2 Sistema Viário (Sede do Município)
Sistema Viário de uma cidade é o conjunto de vias públicas, devidamente
hierarquizadas, que constituem o suporte físico da circulação urbana no território do
município e correspondência com os municípios vizinhos, e garantem sua integração ao
sistema de transporte coletivo e ao uso do solo.
O emprego da sinalização viária se mostra de grande importância principalmente no
controle das interseções, áreas onde a incidência de acidentes é marcante e preocupante.
A sinalização nesses locais, onde o perigo se apresenta eminente, objetiva proteger
veículos e, principalmente, pedestres no momento da transposição das vias, alternando a
passagem entre os fluxos conflitantes, contribuindo principalmente para a redução dos
acidentes, os quais são analisados posteriormente. Nesse sentido, faz-se necessária a
realização de vistorias como modo de averiguação da real funcionalidade das vias, bem
como compor a caracterização das mesmas.
O levantamento das principais informações referentes ao inventário da
infraestrutura das vias de São Felix do Xingu, foi realizado por meio de vistorias de
campo, utilizando-se croquis, registros fotográficos, sendo posteriormente organizados
em um banco de dados. Dessa forma, foram levantadas todas as informações das vias,
como o sentido de circulação, condições das calçadas.
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O sistema viário do município de São Felix do Xingu foi instituido sem planejamento
adequado, a cidade se deu as margens do rio Xingu com o Rio Fresco, com as principais Vias
as Avenidas Antonio Marques Ribeiro, Avenida Xingu e Avenida Goiás; com via estadual
principal a rodovia PA-279 que se tornou eixo estruturante do município, os loteamentos
foram surgindo sem ordenamento técnico adequado, atualmente o Plano Diretor do
município aponta as diretrizes para a aprovação de novos loteamentos.
De acordo com as características típicas de vias na hierarquia funcional, considerase as informações as atividades predominantes, tráfego local, tráfego através,
estacionamento de veículos; movimentos de veículos pesados, acesso veicular ao uso
do solo, movimento de pedestres, regulamentação de velocidades e características da
via, conforme abaixo:
Via Arterial - caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias sub-coletoras e locais,
possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.
Via Coletora - destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de
entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das
regiões da cidade.
Via Local - caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas
apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
Sub-coletora - aquelas que tem a função de permitir o acesso fácil ao interior de
bairros ou unidades de vizinhança, coletar o tráfego das Vias Locais e encaminhá-lo às
Vias Coletoras e interligar Vias Coletoras e Principais.

O município de São Felix do Xingu no que compreende a zona urbana central,
possui em características e utilização em sua malha viária, Avenidas, Ruas e Travessas
que funcionam da seguinte forma:
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Principais Vias Arteriais


Av. Rio Xingu;



Av. Goiás;



Av. Ireno Leda;



Av. Antonio Marques Ribeiro;



Av. 22 de Março;



Av. Independência;



Av. Carajás;



PA 279 no perimetro urbano.

Principais Vias Coletoras


Av. Piauí;



Av. Osterno Maia;



Rua Bela Vista;



Av. Visconde de Tamandaré;



Av. Azaleias;



Rua da Industria;



Av. Tocantins;



Rua João Groneon;



Av. Castanheira;



Av. Gardenia;



Av. Seringueira.

Principais Vias Locais e Sub-Coletoras


Todas as demais.

Considerando o perfil das vias classificadas em São Felix do Xingu, caracterizamse, por interseções em nível, controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes
lindeiros e às vias locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Também
caracterizadas como aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o
trânsito dentro das regiões da cidade. A exemplo dos modelos de perfis representados
nas imagens a seguir.
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Imagem 35 – Modelo de Perfil Viário para Avenidas com sentindo duplo. Fonte: PMSFX.

Imagem 36 – Modelo de Perfil Viário para Ruas com sentido duplo. Fonte: PMSFX.

Imagem 37 – Modelo de Perfil Viário para Avenidas com sentido duplo e Canteiro Central. Fonte: PMSFX.
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Observa-se na Imagem 35 (acima), um modelo de Perfil Viário para Avenidas com
sentido duplo e canteiro central, onde expom-se as especificações de passeio em
calçadas laterais de 05 (cinco) metros, 2,5m (dois metro e meio) para estacionamento
paralelo a via, 08 (oito metros) para cada pista de sentido de rolamento, 1,5m (um metro
e meio) para cada passeio de pedestre no canteiro central e 03 (três) metros de ciclovias;
modelo este que pode ser aplicado na Via Arterial Av. Rio Xingu.
Na Imagem 36 (abaixo) exemplifica-se, por interseções em nível, controlada por
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade. Neste caso na interserção das Avenidas Rio Xingu e
Independência.

Imagem 38 – Modelo de Interserção de Avenidas. Fonte: PMSFX.

Imagem 39 – Mapa de Sistema Viário Urbano da Sede do Município. Fonte: PMSFX.
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Imagem 40 – Mapa de Sistema de Circulação Urbana da Sede do Município. Fonte: PMSFX.

Imagem 41 – Mapa de Sistema de Pavimentação Urbana da Sede do Município. Fonte: PMSFX.

7.3 Circulação de veículos
7.3.1 Frota de Veículos
Atualmente, a frota total de veículos registrada no município é de 17.202 unidades,
sendo que 75% são motocicletas, 11% automóveis (pequeno porte), 9% camionetes, 3%
caminhões, 2% motonetas (abaixo de 100cc), os demais não atingiram 1% por segmento.
Estes dados são correspondentes ao mês de dezembro de 2020 conforme portal do
Ministérios da Infra Estrutura. São validados veículos so Sistema Nacional de Transito
confome DENATRAN.
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Imagem 40 – Frota de Veículos do Município. Fonte: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudodenatran/frota-de-veiculos-2020

Veículos no Município
2%

0%

0%

AUTOMOVEL

0%

11%

CAMINHAO
CAMINHONETE

3%

MICRO-ONIBUS
MOTOCICLETA

9%
0%

MOTONETA
ONIBUS
REBOQUE

75%

SEMI-REBOQUE

Gráfico 01 – Detalhamento Frota de Veículos do Município.

A frota de veículos do município é considerada grande pela estrutura oferecida e
observa-se o elevado número de motocicletas e motonetas registrada para o municipio,
que totaliza 13.192 veículos com duas rodas. Estima-se que boa parte desse registro é
de veículos fora de circulação e inservivel. Como também considera-se os veículos de
outras praças e os que circulam sem legalização. Caso das vendas somente em nota
fisica, pratica recorrente na região. É percepitível nas vias da sede do municipio, vilas e
distritos a grande quantidade de circulação de veículos, principalmente motocicletas. Por
este fato consideramos os dados estatisticos acima.
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7.4 Transporte Coletivo

7.4.1 Serviços de Transporte Coletivo
Não há no município legislação que regulamente o transporte público. Também não
há serviço ofertado, ainda que clandestino. Sabe-se da necessidade da regulamentação
e da implantação de serviço de transporte público, principalmente para os bairros mais
afastados, como por exemplo o Residencial Monte Negro, que distancia do centro
aproximadamente 9km e tem população estimada de 7.000 moradores.

A inexistência dos serviços de transporte público coletivo adaptado e inexistência de
táxis adataptavel no município, em especial na sede, prejudica a mobilidade de pessoas
com dificuldade de locomoção e mobilidade reduzida.
Como não existe serviço de transporte coletivo, também não há pontos de embarque
e desembarque de passageiros.
7.4.2 Onibus Escolar (Serviço Gratuito)
O objetivo principal do serviço de transporte escolar gratuito é garantir o acesso
seguro à escola a alunos matriculados na rede municipal de educação infantil e ensino
fundamental que residam principalmente nas áreas rurais ou que residem distantes das
escolas. O transporte escolar gratuito leva crianças de suas residências até a escola e
depois das aulas, e as transporta de volta para casa. Os veículos são todos com
idetinficação padronizada e seguem as regulamentações do Código Brasileiro de Trânsito.
Conforme levantamento realizado na Secretaria de Educação do Município, o
município possui atualmente, 66 linhas de transporte escolar, sedo 61 linhas terrestres e
5 linhas fluviais devido o grande quantidade de alunos matriculados que residem em
comunidades ribeirinhas. Estas linhas se apresentam na tabela a seguir:
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RELAÇÃO DE LINHAS POR QUILOMETRAGEM, LOCALIDADE, MOTORISTA E VEÍCULO
LINHA

LOCALIDADE

KM

MOTORISTA

VEICULO

01

SENHOR DO BONFIM-MANHÃ

LINDOESTE

104 KM DIÁR.

ADÃO LUIZ FERREIRA

ONIBUS

02

SENHOR DO BONFIM-TARDE

LINDOESTE

60 KM DIÁR

ADÃO LUIZ FERREIRA

ONIBUS

03

PRIMAVERA-MANHÃ

PRIMAVERA

54 KM DIÁR.

JEOVÁ

ONIBUS

04
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PRIMAVERA-MANHÃ
BARRO BRANCO-MANHÃ
NOVO OESTE
EIXO GAMELEIRA
CORRENTE
900 RIO PARÁ
NAZARÉ-TARDE
VICINAL UNIÃO
PARANÁ
TRANSIRIRI
CUSTA-ME VÊ
FUNDO DO SACO
PEDRO 7
BELAUTO/EIXÃO
JACAFE
MINERASUL
KM 35
FERRASUL
MARANHENSE
MARCIEL
NAZARO
BARRA MANSA
VICINAL 100
MULA PRETA
CENTRAL/CRENTES
LINHA NEUZIMAR
SUMAÚMA 2
LINHA XADÁ
LINHA REMANSINHO/
TRAVESS.
GAMELEIRA-MANHÃ
GAMELEIRA-TARDE
XADAZINHO-MANHÃ
FARINHA
LINHA 03
CANAÃ – MANHA
MAGUARI
BANG BANG
BELAUTO
LINHARES DE PAIVA
VICINAL DAS PEDRAS-MANHÃ
VICINAL DAS PEDRAS-TARDE
PARANÁ SERTAZINHO
PARAIBANO
URBANA
CARAPANA
ZÉ DA BOROCA
KM-28
BUQUEIRÃO
TOCANTINS
RANCHÃO/LADEIRA
LUCIANA
PIUM
SERRA VERDE
SUMAÚMA
AREA SUL
NATANAEL
MARIA HELENA
LINHA XATETURU
LINHA SANTA ROSA
LINHA ILHA GRANDE

PRIMAVERA
BARRO BRANCO
SUDOESTE
SUDOESTE
TEILÂNDIA
LINDOESTE
NAZARÉ
PRIMAVERA
NOVA VIDA
PRIMAVERA
LADEIRA
LADEIRA
NOVA VIDA
TRANSLEVINO
LADEIRA
LADEIRA
KM 28
CARAPANÃ
SANTA ROSA
TEILANDIA
TEILANDIA
CASCALHEIRA
CASCALHEIRA
CASCALHEIRA
IRIRI
PLANO DOURADO
CAMPO VERDE
FLUVIAL

140 KM DIAR.
24 KM DIAR.
60 KM DIAR.
116 KM DIAR.
94 KM DIAR.
102 KM DIAR.
112 KM DIAR.
34 KM DIAR.
54 KM DIAR.
60 KM DIAR.
70 KM DIAR.
110 KM DIAR.
56 KM DIAR.
54 KM DIAR.
82 KM DIAR.
84 KM DIAR.
50 KM DIAR.
94 KM DIAR.
52 KM DIAR.
50 KM DIÁR.
50 KM DIÁR.
60KM DIAR.
36 KMDIAR.
30 KM DIAR.
30 KM DIÁR.
65 KM DIAR.
66 KM DIAR.
-

JEOVÁ
ROBERTO
VALDISLEY
SUEVAM PEREIRA
VALDERI
HEDERSSON JOSÉ
VETE PAXECO
ROMEU
EDSON RODRIGUES
GELZIVON
AMARILDO
HIPÓLITO MENDES
SEBASTIÃO PULSIN.
JOSÉ VALMIR
JUCILÉ ARAÚJO
WELINGTHOM
DIONES
REINALDO
ANÍSIO SILVA LÊDO
VAGNER DA S. LÊDO
FRANCISCO BORGES
WILDERLAN
JONAS SALES
FRANCINETO
ELIEZIO

ONIBUS
CAMINHÃO 3/4
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
MICROONIBUS
CAMINHONETE
ÔNIBUS
MICROONIBUS
MICROONIBUS
ÔNIBUS
VAN
F 350
F 4000
ÔNIBUS
MICROONIBUS
L 200
L 200
VAN
MICROONIBUS
MICROONIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
L 200
VAN
MICROONIBUS
VOADEIRA/40

XANDÚ

VOADEIRA/40

º

34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
66
64
65
66

FLUVIAL

-

NEREU
NEREU
XADAZINHO
TANCREDO
TANCREDO
TANCREDO
TANCREDO
SANTA ROSA
BELAUTO
XADÁ
NEREU
NEREU
NEREU
NEREU
CIDADE
CARAPANÃ
SANTA ROSA
LEOMAR
BUQUEIRÃO
LADEIRA
LADEIRA
TABOCA
TABOCA
TABOCA
TABOCA
TABOCA
TABOCA
CAMPO VERDE
FLUVIAL
FLUVIAL
FLUVIAL

80 KM DIÁR.
114 KM DIAR.
120 KM DIAR.
104 KM DIÁR.
52 KM DIAR.
112 KM DIAR.
125 KM DIAR.
56 KM DIAR.
60 KM DIAR.
50 KM DIAR.
48KM DIAR.
112KM DIAR.
84 KM DIAR.
106 KM DIAR.
90 KM DIAR.
138 KM DIAR.
102 KM DIAR.
212 KM DIAR.
200 KM DIAR.
110 KM DIAR.
90 KM DIAR.
40 KM DIAR.
128 KM DIAR.
132 KM DIAR.
150 KM DIÁR.
132 KM DIAR.
40 KM DIÁR.
130 KM DIAR.
-

ROBERTO ANTÕNIO
ÔNIBUS
ROBERTO ANTÕNIO
ÔNIBUS
JORGE JACINTO
MICROONIBUS
PAULO ALVES
MICROONIBUS
PAULO ALVES
MICROONIBUS
ADRIANO DA SILVA
ÔNIBUS
ADRIANO DA SILVA
ONIBUS
HONÓRIO
ÔNIBUS
VINICIUS COSTA
ÔNIBUS
THIAGO
ÔNIBUS
WALFREDO BENTO
ÔNIBUS
WALFREDO BENTO
ÔNIBUS
RONILSON LIMA
MICROONIBUS
RONILSON LIMA
MICROONIBUS
ANDRÉ
ÔNIBUS
VALDEMAR
ÔNIBUS
CARLINHOS
ÔNIBUS
ELIOMAR
ÔNIBUS
REGIS
ÔNIBUS
JOSÉ BONFIM
ÔNIBUS
DIEGO DA SILVA
ÔNIBUS
RAFINHA
MICROONIBUS
LEONEL
ÔNIBUS
CARLOS HEROLFLIN
ÔNIBUS
MÁRCIO CORDEIRO
ÔNIBUS
EDVALDO JOSÉ
MICROONIBUS
MORAES
MICROONIBUS
PARANÁ
MICROONIBUS
JACÓ BORGES
LANCHA/90
BOIÃO BARCO ESCOLA
MÁRCIO
BARCO ESCOLA

Tabela 11 – Tabela de Linhas de Transportes Escolar - Fonte: SEMED – Secretaria Executiva Mucipal de Eduacação

56

www.sfxingu.pa.gov.br
Avenida 22 de Março, 915 – Centro - São Félix do Xingu-PA - CEP: 68.380-00

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
7.4.3 Transporte coletivo rural de passageiros: Ônibus
São 09 linhas Rurais, 20 permissões e 32 horários aproximadamente sem pontos de
embarque regulamentados:
•

Canopus/Iriri 04 Permissão, 4 horários Semanais

•

Taboca 02 Permissão, 07 horários diários

•

Belauto 02 Permissão, 03 horários semanais

•

Vila Tancredo 02 Permissão, 02 horários diários

•

Sudoeste e Líndoeste 05 Permissão, 07 horários semanal

•

Renascer e São Francisco 01 Permissão, 03 horários semanal

•

Xadá – 01 Permissão caminhão feirante

•

Campo Verde - 01 Permissão, 03 horário semanal

•

Primavera – 02 Permissão (falta itinerário)

Existem aproximadamente 17 linhas transporte coletivo rural de passageiros nos
Distritos de Lindoeste e Sudoeste sem cadastro na CMT – Controladoria Municipal de
Trânsito. Especula-se que estas linhas são regulamentadas pelo município vizinho
Tucumã devido melhor e mais rápido acesso a estes distritos. Neste sentido há a
necessidade de monitorar, realizar cadastros e verificar regularidade junto a prefeitura.
Para todas as linhas, foi observado que o embarque é feito em vários pontos do
município, sem padronização ou terminal especifico.
7.4.4 Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros: Micro-ônibus COOPERTASP
Linha de São Felix do Xingu – Tucumã. Embarque Terminal Rodoviário.
12 linhas, 12 horários diários.
Essas linhas são fiscalizadas pela Agência Reguladora de Cooperativas – ARCON
7.4.5 Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual de passageiros: Ônibus
Há no município várias empresas com atuação em todo território brasileiro que
operam linhas intermunicipal e interestadual no município. O embarque e desembarque é
realizado no Terminal Rodoviário, prédio provisório e locado.

Há em andamento

construção de Terminal Rodoviário próprio para o município com padrões da ANTT.
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7.4.6 Transporte Hidroviário
7.4.6.1 Portos
Por definição, Porto é uma área, abrigada das ondas e correntes, localizada à beira
de um oceano, mar, lago ou rio, destinada à atracação de barcos e navios, com o pessoal
e serviços necessários ao carregamento e descarregamento de carga e ao estoque
temporário deles, como instalações para o movimento de pessoas e carga ao redor do
setor portuário, e, em alguns casos, terminais especialmente designados para
acomodação de passageiros.
Um porto que está localizado à beira de um oceano ou de um mar é constantemente
chamado de porto marítimo. À beira de um rio ou estuário é chamado um porto fluvial. Já
um pequeno porto destinado principalmente à recreação é mais habitualmente chamado
de marina.
De acordo com essa classificação, o município conta com 03 (três) portos Fluviais.
O municipio é caracteristico por seus rios, a exemplo da sede, onde consentra-se por
moradores e turistas, grande fluxo de voadeiras, barcos, lanhas, moto aquáticas (jetsky)...
As definições dos 03 portos, sendo 2 na sede do municipio e 1 na zona rural, são:
Na sede
Travessia no Rio Fresco – Porto Taboca;
Travessia no Rio Xingu - Porto Santa Rosa;
Zona rural
Travessia no Rio Xingu - Porto Estrela.
Todos estes fazem os acessos às balsas, nas duas margens.
A movimentação de veículos leves e pesados, ônibus e pedestres é intensa, com
predominância de caminhões que transportam gado e mercadorias em geral.
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Imagem 42 – Porto Taboca – Rio Fresco. Fonte: Acervo PMSF.

Imagem 43 – Balsa no Porto Taboca – Rio Fresco. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 44 – Balsa no Porto Santa Rosa – Rio Xingu. Fonte: Acervo PMSFX.
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Imagem 45 – Vista aérea do Porto Estrela – Rio Xingu. Fonte: Acervo PMSFX.

7.4.6.2 Barcos
Notamos no município a instalação de 4 associações para barco-táxis. Para cada
associação há um porto específico, que são 3 portos no Rio Xingu e 1 Porto no Rio Fresco.
Há aproximadamente 102 associados e verifica-se a necessidade de regulamentar,
cadastrar e fiscalizar os barcos das associações que fazem travessia de motos e pessoas.
E, Exigir O cumprimento de legislação que obriga o uso do colete salva vidas dos
passageiros e tripulantes em todas as embarcações.

Imagem 46 – Travessia de motociletas no Barco Taxi – Rio Xingu. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 47 – Porto – Associação Barco Taxi – Rio Xingu. Fonte: Acervo PMSFX.
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7.5 Pedestres e Calçadas
7.5.1 Urbanismo e Acessibilidade
Observa-se a falta de padronização nas calçadas, falta de manutenção dos tipos de
calçadas e pisos, calçadas inadequadas, calçadas mal conservadas e sem acessibilidade
e sinalização, calçadas estreitas, desgastadas e sem acessibilidade para pessoas
portadoreas de necessidades especiais e mobilidade reduzida. Também observa-se
ocupação indevida das calçadas, impedindo a livre circulação de pedestres e prejudicando
a segurança de todos.
Esta problemática, leva a iniciativa do Poder Executivo Municipal legalizar
padronização de construção de calçadas atraveis de Lei Municipal com a Cartilha
possivelmente denominada “Calçada Legal”.

Imagem 48 – Calçada. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 50 – Calçada. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 49 – Calçada. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 51 – Calçada. Fonte: Acervo PMSFX.
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7.6 Ciclistas
Nota-se nas vias da sede do município muitos ciclistas, a maioria deles com
equipamentos de segurança e sinalização nas bicicletas. Para entender com riqueza de
detalhes o uso da bicicleta, agentes de trânsito fizeram levantamento de dados por meio
do questionário 05 – Ciclista. Entrevistados, os ciclistas expuseram suas principais
necessidades e anseios, que segue:


Para que finalidade mais utiliza a bicicleta?

90% das respostas: Lazer.


Quais os principais estímulos que o (a) leva a utilizar a bicicleta?

75% das respostas: Prática Saudável.


Quais principais problemas identificados por prioridade?

Com respostas bem variadas, o resultado foi: 15% Precária ou ausência de
Sinalização, 32% Precária ou ausência de Infraestrutura, 48% Ausência de ciclovias, 5%
outras respostas.
A bicicleta é um transporte não motorizado e deve ser incentivado seu uso como
meio de transporte e lazer. No município há pouca utilização da bicicleta como meio de
transporte e não há ciclovias e ciclofaixas no município.
7.7

Outros serviços (táxis, mototáxis, carros por aplicativos):

7.7.1 Mototaxi - Transporte Individual de Passageiros
No município há o serviço individual de transportes de passageiros, conhecido como
Mototaxi; observa-se a necessidade de atualização da legislação e fiscalização efetiva.
Na sede do município há:
140 mototaxista e 10 pontos;
01 Associação: ALMOX;
01 Cooperativa: COOPERMAX.
(legalizando);
Zona rural
94 mototáxis (falta cadastrar) em 21 localidades
7.7.2 Taxi - Convencional
São aproximadamente 10 taxi no município, atualmente a maioria fica no ponto
rodoviária.
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7.7.3 Carros por aplicativos
Os carros por aplicativos, a exemplo (Uber, 99, Cabify, onDrive ...) é uma tecnologia
mundialmente

conhecida

de

transporte

de

pessoas

a

preço

acessível

com

operacionalização via aplicativos remotos que a cada dia ganha mais espaço e adeptos
nas cidades para minimizar a problematica de transporte público. A presença deste meio
de transporte, além de ingressar a cidade no meio tecnológico, possibilita o acesso
universal e ampla concorrencia revolucionando o modo de se movimentar nas cidades
Em São Félix do Xingu ainda não existe nenhuma empresa operando neste sentido.
7.8 Abastecimento (carga e descarga)
7.8.1 Transportes de Cargas e Descargas
Circulação de Caminhões dentro da cidade e parada de caminhões em locais
inapropriados.

Imagem 52 – Registro fotográfico de obstrução de via pública (Av. Goiás). Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 53 – Registro fotográfico de descarga em comércio local na Sede do Município. Fonte; PMSFX.
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Falta de locais específicos de carga e descarga.
Falta de padronização no horário de carga e descarga.

Imagem 54 – Registro fotográfico de carga e descargas. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 55 – Registro fotográfico de carga e descargas. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagens 56 e 57 – Registro fotográfico de carga e descargas. Fonte: Acervo PMSFX.
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7.8.2 Pesquisa
7.8.2.1 Comerciantes
Para entender e avaliar o processo de carga e desgarga, foram realizadas
persquisas no comércio local, com proprirtários e gerentes de estabelecimentos, através
do formulário 01, onde destaca-se as principais indagações:
 O estabelecimento disponibiliza algum tipo de equipamento de suporte de entrega?
 Tem conhecimento onde o veículo é estacionado para realizar a entrega?
 Tem conhecimento se existe dificuldade de realizar a entrega?

 Tem conhecimento de quanto tempo, em média, dura uma entrega?
 O estabelecimento realiza alguma ação para agilizar o fluxo de pedestres e
veículos na via na hora da descarga?
 O estabelecimento teria alguma ideia para melhorar o fluxo de pedestres e veículos
na horas da descarregamento?

Imagem 58 – Equipe de Engenharia de Tráfego e Coordenadoria de Transito
em entrevista com comerciantes locais na Sede do Município. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagem 59 – Equipe de Engenharia de Tráfego e Coordenadoria de Transito em
entrevista com comerciantes. Fonte: Acervo PMSFX.
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7.8.2.2 Popualação – Usuários das Vias
Da mesma forma que foram levantadas informações com os os comerciantes,
também, os agentes de trânsito levantaram informações com a população, com os
usuários das vias, em especial nas proximidades dos locais de maior incidência de
obstrução das vias e calçadas.
Foi usado o formulário 2 como base da entrevista, e percebe-se que a maioria da
população entrevistada é insatisfeita com Transito no Municipio, ao ponto dessa mesma
população não concordar com a efetiva aplicação da legislação, gerando um paradoxo.
Pois para uma boa organização no trânsito, deve-se haver 100% da aplicabilidade do
Codigo de Trânsito Brasileiro e demais legislação.

Imagens 60 – Agentes Municipal de Trânsito entrevistando população,
Foormulário Usuários de vias. Fonte: Acervo PMSFX.

Imagens 61 – Agentes Municipal de Trânsito entrevistando população,
Foormulário Usuários de vias. Fonte: Acervo PMSFX.
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7.9 Gestão da Mobilidade
A definição de gestão da mobilidade, aprovada pela Plataforma Europeia para a
Gestão da Mobilidade (EPOMM – European Platform on Mobility Management), envolve
as medidas que promovem o transporte sustentável e gerenciam a procura da utilização
de automóveis, alterando as atitudes e o comportamento dos seus usuários. Na essência
da Gestão da Mobilidade estão medidas brandas e profundas.
As brandas (como a informação e a comunicação, a organização de serviços e a
coordenação de atividades de diferentes parceiros) reforçam a eficácia das profundas no
âmbito do transporte urbano (por exemplo, novas linhas de ônibus, estradas e ciclovias).
Trata da estrutura técnico operacional da gestão municipal da mobilidade, visando
instituir e fortalecer a unidade administrativa voltada para a promoção da política de
mobilidade, no sentido de alcançar autonomia técnica, administrativa e de gestão no
município.
A base normativa do Município referente a política de mobilidade é carente de
diagnóstico e de legislações que são fundamentais para a implantação da política de
mobilidade em São Félix do Xingu. Neste sentido, existem legislações que devem ser
revisadas e as demais criadas.
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8. PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Aqui apresentaremos o Plano de Ação do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
do município de São Felix do Xingu que está dividido em 09 (nove) eixos:

Eixo 01: Transporte não motorizado – a pé;
Eixo 02: Transporte não motorizado - por Bicicleta;
Eixo 03: Transporte Coletivo;
Eixo 04: Transporte Motorizado Individual Privado;
Eixo 05: Transporte Motorizado Individual Público;
Eixo 06: Estacionamentos;
Eixo 07: Carga e Descarga;
Eixo 08: Educação e Segurança no Trânsito;
Eixo 09: Gestão da Mobilidade.

Cada eixo é formado por: Temas; Diretrizes; Ações prioritárias e Metas.
As propostas são aqui apresentadas na forma de quadro resumo, considerando os
prazos para início de implantação das medidas, sendo:
Curto – 02 anos;
Médio – 03 anos;
Longo – 05 anos.
8.1

Eixo 01: Transporte não motorizado – A pé

Transporte não motorizado é o termo utilizado para caracterizar qualquer forma de
transporte movido a energia humana. Trata-se de um modo de transporte inserido no diaa-dia das pessoas, seja como modo principal, seja como modo complementar, uma vez
que o acesso aos modos motorizados sempre são feitos por meio de um modo não
motorizado.
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Este Eixo tem como objetivo orientar a prefeitura nas diretrizes de implantação de
um sistema de transporte não motorizado, constituído pelo conjunto de fatores e
infraestruturas que proporcionam a mobilidade e acessibilidade para pedestres e ciclistas.
É importante destacar que, além da infraestrutura de calçadas para pedestres e vias
cicláveis para bicicletas, que garantem conforto, e da configuração da rede, que garante
conectividade, outros aspectos também influenciam as escolhas e a qualidade dos
deslocamentos não motorizados, tais como atratividade, segurança pública e segurança
viária.
Desse modo, a consolidação de uma rede de circulação a pé e de bicicleta envolve
também o desenho dos espaços públicos, de forma que estes propiciem áreas de
vigilância natural, bem como tratamento adequado à iluminação noturna e sinalização
legível, tanto para o pedestres e ciclistas como para os veículos.
A configuração urbana do Município são compatíveis com o deslocamento a pé, tanto
para viagens porta a porta, quanto como parte complementar do deslocamento utilizando
outro modo de transporte.
Apesar da disponibilidade de espaço de circulação, não é desejado criar um modelo
único de calçamento, visto que os níveis de urbanização são bastante distintos. Desta
forma, o objetivo deste Plano, no que diz respeito aos deslocamentos a pé, é: reorganizar
o espaço viário existente de forma a melhorar a segurança e o conforto dos pedestres e,
assim, incentivar a realização de viagens a pé, e criar possibilidades de maior uso e
contemplação no espaço urbano. Para tanto, é necessário qualificar e adaptar
gradativamente o sistema de circulação de pedestres às exigências de acessibilidade, e
reorganizar o espaço viário de forma a possibilitar a coexistência harmoniosa entre os
diferentes meios de transportes.

Pensamos que a calçada mais ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro
e confortável a todos os cidadãos. A calçada é o caminho que nos conduz ao lar, ela é o
lugar onde transitam os pedestres na movimentada vida cotidiana, é através dela que as
pessoas chegam aos diversos pontos do bairro e da cidade. Neste aspecto podemos
destacar que nas principais vias as calçadas não apresentam larguras ideais, porém não
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asseguram a mobilidade completa dos usuários que muitas vezes devem se deslocar para
o leito dos calçamentos das vias por encontrarem obstáculos e barreiras ao longo das
calçadas prejudicando a segurança e fluidez do caminhar.



Diretrizes

TEMA: PEDESTRES E CALÇADAS
Melhoria das condições dos espaços destinados à circulação de

pedestres;


Aumentar a atratividade pelo deslocamento a pé, através da

qualificação das calçadas e incentivo pelo caminhar;


Estabelecimento de padrões de qualidade nas calçadas e

aplicação;
Ações Prioritárias
Aumentar a quantidade de faixas de pedestres em locais com

Prazo
Curto

grande fluxo, principalmente próximo às escolas e
supermercados;
Implementar através de Lei a Cartilha “Calçada Legal”;

Curto

Instalação de canteiros centrais ;

Médio

Adequar as calçadas nas esquinas;

Médio

Definir padrões mínimos e de perímetros para requalificação das

Curto

calçadas;
Onerar aos proprietários que não atendam aos padrões mínimos

Curto

indicados;
Implantar semáforos para pedestres

Médio

Priorizar as áreas especiais tais como: hospitais, escolas, centros

Médio

de atendimento e demais locais onde há vulnerabilidade de
pedestres
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8.1.1 Acessibilidade
Nos referimos aqui às ações para promoção da acessibilidade. Ao pensar em
transporte, não se pode desconsiderar os termos mobilidade e acessibilidade.
Mobilidade representa a capacidade de um indivíduo ir e vir no espaço e no tempo,
é medida em termos ‘‘até onde vamos’’ e ‘‘quão rápido podemos chegar lá’’. A demanda
por mobilidade pode ser atribuída à separação especial entre diferentes tipos de usos do
solo, porém, quando melhorada pode também ser vista como um motor para o aumento
da separação de usos do solo (BÖHLER-BAEDEKER; KOST; MERFORTH, 2014).
Acessibilidade é a extensão pela qual as cidades e as redes de transporte nos
permitem alcançar os nossos destinos, descreve a capacidade de alcançar oportunidades
sociais e econômicas e reflete os custos generalizados (em termos de tempo, dinheiro,
desconforto e risco, necessários para alcançá-los (BÖHLER-BAEDEKER; KOST;
MERFORTH, 2014).
A legislação Federal N° 10.098, de dezembro de 2000, mais conhecida como Lei da
Acessibilidade, estabelece em seu artigo 1°, as normas gerais e os critérios básicos para
promover a acessibilidade de todas as pessoas com deficiência ou que apresentam
mobilidade reduzida, indiferente de qual seja esta deficiência (visual, locomotora, auditiva
e etc.). Estabelece alguns dos conceitos básicos a cerca a acessibilidade.
Conceitualmente, o termo acessibilidade, de acordo com esta Lei, é a ‘‘possibilidade
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e
meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida’’.
Nesse contexto, alguns termos são imprescindíveis para a compreensão da
acessibilidade, que diz respeito a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e
espaços públicos.
Entende-se por barreiras, qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas,
classificadas em:
71

www.sfxingu.pa.gov.br
Avenida 22 de Março, 915 – Centro - São Félix do Xingu-PA - CEP: 68.380-00

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

 Barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos
espaços de uso público.
Ex.: Falta de rampa de acesso para cadeirantes nas vias públicas; Falta de
calçadas com guias para portadores de deficiência visual.
 Barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos
edifícios públicos e privados.
Ex.: Falta de banheiros com portas largas, que permitam o acesso para
cadeirantes;

Falta

de

rampas

de

acesso

para

cadeirantes

em

estabelecimentos públicos e privados.
 Barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de
transportes.
Ex.: Coletivos urbanos que não possuem elevador para cadeirantes;
 Barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa.
 Pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou
permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio
e de utilizá-lo.
A Lei N° 10.098, destaca ainda outros termos importantes para subsidiar o
entendimento e compreensão acerca da implementação da Lei:
 Elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização,
tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para
esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e
distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do
planejamento urbanístico;
 Mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da
edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque
alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de
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sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos,
marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
 Ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou
possibilite o acesso e o uso de meio físico.
Sabemos que a Legislação supra mencionada, estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços
públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de
transporte e de comunicação. Segundo esta lei, vias públicas, parques e demais espaços
de uso público, assim como as instalações de serviços e mobiliários urbanos, devem ser
acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. As
condições de acessibilidade universal em São Felix do Xingu são bastante prejudicadas,
considerando que em grande parte da cidade sequer existem passeios, ou, quando
existem, são descontínuos.

Em diversos locais as calçadas não tem a acessibilidade e não pode ser
consideradas adequadas. A implantação de rampas para cadeirantes nas travessias
ainda é primária e, em muitas situações, descontínua. Em diversos locais a guia foi
rebaixada em uma ponta da faixa de pedestres, mas não foi corrigida na outra. Sobre o
rebaixamento de calçadas, entende-se que devem ser feitos junto às travessias de
pedestres sinalizadas, com ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver
foco de pedestres. Nas rampas deve ser obedecido o mesmo limite de inclinação das
calçadas e não pode haver desnível entre o término do rebaixamento.

De modo geral, os investimentos na melhoria das condições de acessibilidade são
corretivos, reformando as vias construídas inadequadamente. A topografia não ajuda a
garantia de acessibilidade; vias muito íngremes dificultam um tratamento adequado para
pessoas com mobilidade reduzida, principalmente em locais onde a construção de escadas
acaba sendo uma solução necessária.
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O espaço viário da cidade é abundante, porém a parte destinada aos pedestres nem
sempre é suficiente. Em alguns casos, o fluxo de veículos é baixo, portanto é possível
adaptar o espaço disponível, de forma a permitir o compartilhamento. Em outros casos, é
necessário reorganizar o espaço, de forma que o relevo seja também considerado.
Com base neste diagnóstico, foram traçadas as diretrizes para tratamento dos
espaços e políticas que contemplem os pedestres. É importante ressaltar que o termo
“acessibilidade” não se restringe somente à implantação de estruturas para vencer
barreiras físicas, mas também à criação de condições adequadas de segurança e conforto
às pessoas, para que elas se sintam confiantes para explorar e circular pelo espaço urbano
de forma satisfatória.

Imagem 62 – Modelo para modernização de Via Arterial (Av. Rio Xingu). Fonte: PMSFX.

Percebe-se na proposta da Imagem 61 a Modernização de Via Arterial,
possivelmente a Av. Rio Xingu, tranzendo soluções práticas de acessibilidade como
rebaixamento das calçadas, passagem adequada para pedestres atendendo Eixo 01:
Transporte não motorizado – a pé; também os eixos a seguir descritos na sequencia: Eixo
02: Transporte não motorizado - por Bicicleta, com instalação de Ciclo Vias no canteiro
central da via; Eixo 06: Estacionamentos, com previsão legal de vagas de
estacionamentos.
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Outra Via Arterial que precisa ser modernizada é a Av. Ireno Leda, entre trecho da
Rua Visconde Tamandaré e a Av.Rio Fresco, com com pretenção de alargamento da via,
trazendo soluções práticas de acessibilidade como rebaixamento das calçadas, passagem
adequada para pedestres atendendo Eixo 01: Transporte não motorizado – a pé; também
os eixos a seguir descritos na sequencia: Eixo 02: Transporte não motorizado - por
Bicicleta, com instalação de Ciclo Vias e Ciclo Faixas no canteiro central da via; Podendo
ainda ser caracterizado qualquer outro projeto inovador conforme se verifica nas imagens
abaixo.

Imagem 63 – Ilustração Modelo de Projeto Modernização de Via Arterial (Av. Ireno Leda). Fonte: PMSFX.

Imagem 64 – Ilustração Modelo de Projeto Modernização de Via Arterial (Av. Ireno Leda). Fonte: PMSFX.

75

www.sfxingu.pa.gov.br
Avenida 22 de Março, 915 – Centro - São Félix do Xingu-PA - CEP: 68.380-00

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

TEMA: ACESSIBILIDADE
 Promoção

Diretrizes

do acesso das pessoas com deficiência ou com a mobilidade

reduzida ao sistema viário urbano, por meio de calçadas seguras e com
pisos táteis, antiderrapantes e ecológicos seguindo a acessibilidade
universal e a sustentabilidade urbana.
Ações Prioritárias

Prazo

Rebaixamento de meios-fios nas esquinas e junto às faixas de
segurança com a construção de rampas segundo as especificações

Curto

da ABNT;
Remoção de barreiras físicas como separadores de fluxos nos
locais de travessia de pedestres;
Cuidados na construção e conservação de passeios, tratando-os
como parte da via pública;

Curto
Curto

Utilização de tecnologias no sistema de transporte coletivo com
padrões adaptados às diferentes anatomias humanas como

Médio

gestantes, crianças, idosos e obesos;
Aplicação de pisos táteis de alerta e direcional

Médio

Implantação de rampas de acessibilidade nas calçadas – área
central da cidade, praças e parques

Médio

Implantar Projeto de Modernização nas Vias Arteriais: Av. Xingu e
Av. Ireno Leda

Médio

Implantar e adequar sinalização vertical e horizontal de trânsito de
acordo com as Resoluções Nº 236 e Nº 243 do
CONTRAN/DENATRAN e anexo II do CTB.

Médio
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8.2

Eixo 02: Transporte não motorizado – Por Bicicleta

É fundamental a inclusão do uso da bicicleta nos deslocamentos urbanos, para
aprimorar o conceito de Mobilidade Urbana Sustentável, e evidentemente, para a
democratização do uso dos espaços. Esse modo de transporte, traz beneficios a saúde, os
custos de mobilidade das pessoas e contribui para a diminuição da poluição visual, sonora
e ambiental.
A bicicleta é um meio bastante eficiente para viagens de curta distância. No município
os principais deslocamentos são de até 8 km, com a bicicleta pode-se se obter flexibilidade
e rapidez.
Ao utilizar a bicicleta como meio de transporte o munícipe contribui com os benefícios
que são muitos: diminui o número de carros nas ruas e, consequentemente, os
congestionamentos e os índices de poluição; gera autonomia e facilidade de
deslocamento; contribui para a atração dos centros urbanos; tem baixíssimo impacto
poluidor na construção das vias; aumenta a qualidade de vida dos ciclistas, reduzinfo o
stress e outras comorbidades.
Algumas ilustrações propostas para este Eixo podem ser observadas na imagem 61
apresentada no tópico anterior e na ilustração abaixo (Imagem 62).

Imagem 65 – Ilustração Modelo de Ciclo Via para instalação em Via Arterial (Av. Rio Xingu). Fonte: PMSFX.

77

www.sfxingu.pa.gov.br
Avenida 22 de Março, 915 – Centro - São Félix do Xingu-PA - CEP: 68.380-00

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

TEMA: CICLOFAIXAS E CICLOVIAS


Estimular o uso da bicicleta como meio de transporte seguro e
sustentável;

Diretrizes



Implementação de infraestrutura cicloviária;



Identificação, sinalização e divulgação de rotas cicloviárias;



Garantir a qualidade de infraestrutura das vias cicláveis, considerando a
segurança dos ciclistas e bicicletas;



Aumentar a visibilidade e atratividade à bicicleta e oferecer opção de
lazer;



Inclusão de ciclovias e facilidade aos ciclistas na legislação municipal
Ações Prioritárias

Ampliar a atratividade do modo bicicleta como alternativa ao
carro;
Implantar infraestrutura cicloviária em determinadas vias da área
central e no restante das vias principais (ciclovias e ciclofaixas);
Definir a rede cicloviária da cidade em mapas e estabelecer
padrões mínimos de infraestrutura;

Prazo
Curto

Médio
Curto

Elaboração de mapas com indicação das rotas mais propícias
para o deslocamento por bicicleta (de acordo com relevo, tráfego

Curto

e sentido das vias);
Sinalização do tecido viário existente: sinalização de advertência
(informar a todos os usuários das vias sobre a presença de
ciclistas) e sinalização indicativa (indicar aos ciclistas quais as

Médio

vias mais planas e quais os melhores caminhos)
Implantação de mobiliários públicos para estacionamento de
bicicletas, em locais estratégicos, na área central
Implementar programas públicos de estímulo ao uso da bicicleta
– ciclovias operacionais de lazer;

Médio
Curto
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8.3

Eixo 03: Transporte Coletivo

O serviço de transporte público compreende os efetuados através de ônibus ou táxi,
como também aqueles efetuados por veículos alternativos, como motos ou vans e carros
por aplicativos. Em São Felix do Xingu não existe parametro regulador de transporte
coletivo municipal.

TEMA: TRANSPORTE COLETIVO


Garantir a acessibilidade e mobilidade de toda a população através

de um sistema de transporte coletivo com regularidade do serviço, boa
Diretrizes

oferta, com prioridade na circulação viária, velocidade operacional
adequada, racionalidade no sistema, veículo confortável, infraestruturas
bem dimensionadas e confortáveis, segurança, com um preço justo.
Ações Prioritárias

Realizar pesquisa de origem e destino;
Elaborar projeto para implantação do Sistema de Transporte
Coletivo Público Urbano;
Implantar Sistema de Transporte Coletivo Público Urbano;

Prazo
Curto
Curto
Médio

Priorizar a infraestrutura viária, através de mecanismos de
engenharia, legislação e capacitação da malha viária, para o
transporte coletivo por ônibus em detrimento dos modos

Curto

motorizados individuais;
Regulamentar os pontos de paradas e os abrigos de passageiros
nos locais de Maior demanda;

Curto

Minimizar o custo de deslocamento das pessoas que mais
utilizam o transporte coletivo;
Regulamentar serviços de transporte de carros por Aplicativos

Médio

Médio
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8.4

Eixo 04: Transporte Motorizado Individual Privado

O transporte motorizado individual é o meio de tansporte que mais cresce em São
felix do Xingu, e também, que mais entra em desacordo com as políticas estabelecidas
pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Pensando assim, o grande objetivo seria
justamente diminuir o índice de deslocamento por transporte motorizado individual na
cidade.
Almeja-se a redução de atratividade de deslocamentos rotineiros realizados através
de carros e motos, e a utilização de mecanismos de regulação como forma de incentivo à
mobilidade sustentável.
TEMA: TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL PRIVADO
 Atender as necessidades para melhoria na mobilidade urbana
desenvolvendo critérios que possibilitem a acessibilidade e segurança
no trânsito;
Diretrizes

 Diminuir

o índice de deslocamentos por transporte motorizado

individual;
 Utilizar

mecanismos de regulação para incentivar a mobilidade

sustentável.
Ações Prioritárias
Melhorar a segurança no tráfego de veículos, pedestres e
ciclistas reduzindo os conflitos de trânsito;
Readequação da geometria viária em locais com conflitos de
trânsito;
Adequar a hierarquização viária baseada no Código Brasileiro de
Trânsito – CTB;

Prazo
Curto
Curto
Curto

Melhorar a fluidez do tráfego de veículos na cidade;

Curto

Aumentar a fiscalização do trânsito de veículos;

Curto

Melhorar as condições de fluidez nas vias coletoras;

Curto
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8.5

Eixo 05: Transporte Motorizado Individual Público

O transporte individual de passageiros é exercido no município pelos serviços de
Táxi e Moto-táxi. O transporte individual de passageiros em táxis e moto táxi constitui um
serviço público a ser prestado mediante delegação do Poder Público e de acordo com as
condições estabelecidas pelo poder executivo municipal. A Prefeitura deve ser a autorizante
dos serviços por meio de procedimentos que impõe a Legislação Municipal.
8.5.1 Mototáxi
Este meio de transporte é presença marcante no município. Devido à ausência do
transporte coletivo grande parte dos habitantes se utiliza dos serviços de mototáxis. Este
meio de transporte é presença marcante, por meio de associações e cooperativas.
Importante frisar que não foi evidenciado nenhum transporte de mototáxi de forma
clandestina.
Apesar do alto risco associado à utilização

da motocicleta no

Brasil,

proporcionalmente, este é o meio de transporte que mais cresce atualmente. No final da
década de 90 um grupo de pessoas desempregadas e com moto teve a ideia de colocar
nas ruas de São Felix do Xingu a “moda” mototaxista pegou, com isso surgiram várias
demandas, inclusive de segurança.
O certo é que as motos vieram tomar o lugar das bicicletas e, praticamente em quase
todas as residências de São Felix do Xingu possuem motos. De certa forma isso é
preocupante hoje para o município que não apresenta grande números de motocicletas e
pouca estruturação de mobilidade.
8.5.2 Táxi
O serviço de táxi também é presente no município de São Félix do Xingu, porém muito
pouco utilizado. Os principais pontos de táxis estão localizados junto ao Terminal
Rodoviário.
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TEMA: TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL PÚBLICO

Diretrizes



Qualificar e regularizar os serviços concessionários;



Oferecer atendimento qualificado aos usuários;



Coibir os serviços clandestinos (táxi e mototáxi);



Organizar, legalizar e capacitar as Cooperativas de Taxi e Mototáxi.

Ações Prioritárias
Definir rotas de ligação dos bairros aos centros e trajetos
alternativos, com fluidez e padrão mínimo de sinalização;
Viabilizar a consulta e o planejamento de roteiros passíveis de
serem realizados através de carros e motos;

Prazo
Curto
Curto

Garantir porcentagem mínima de táxis acessíveis (em
conformidade com as leis vigentes e especificações do

Curto

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito);
Revisar a cobertura dos serviços de ofertas de táxis e mototáxis
e veículos autorizados na cidade (quantidade, localização, pontos,

Curto

vagas) e considerar pontos com atividades noturnas;
Regular a identificação visual dos táxis e serviços de fretamento
de forma a facilitar sua identificação e fiscalização;

Curto

Regulamentar através de Decreto a atividade de transporte
individual de passageiros e mercadorias, Taxi e Moto taxi
Promover treinamentos e cursos contínuos aos taxistas e mototaxistas, em parceria com o sindicato ou cooperativas, sobre
regras de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros,

Curto

atendimento à pessoa com mobilidade reduzida e turistas.
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8.6

EIXO 6: Estacionamentos

O crescimento da frota em circulação na cidade causa crescentes problemas de
trânsito em São Félix do Xingu. É cada dia maior o número de veículos concentrado na
cidade, com necessidade de circular em áreas de atratividade comuns. Considerando a
restrição de capacidade imposta pelas condições operacionais das vias, a fluidez e a
segurança do trânsito podem ficar comprometidas.
Atualmente é muito questionado a escassez de espaço destinado aos automóveis,
para estacionar. Um dos princípios da mobilidade urbana sustentável, requer, no mínimo,
uma reflexão sobre a equidade na utilização desses espaços públicos. E todos os meios
de transportes precisam de boas condições de trafego como de estacionamento.
Nesse sentido, torna-se cada vez mais importante a gestão adequada do espaço
público viário, destinando-o a usos mais eficientes. Uma das ferramentas para isto é a
gestão do estacionamento nas vias públicas, com a necessidade de adoção de medidas
progressivas de disciplinamento de seu uso, reduzindo o desperdício desse espaço cada
vez mais raro e, complementarmente, induzindo um melhor aproveitamento das vagas
disponíveis e estimulando a oferta privada deste tipo de serviço, o estacionamento.
Para garantir condições razoáveis de operação do sistema viário algumas
alternativas são oferecidas pela engenharia de tráfego e pela legislação pertinente. Quando
o espaço público disponível é disputado por diferentes atores, torna-se necessário criar
formas de regulação, definindo prioridades, restrições e até mesmo usos exclusivos ou
proibições. Na maior parte dos casos, a complexidade e diversidade de usos de
estacionamento implicam na necessidade de regulamentarem-se áreas de uso específico.
Assim temos áreas específicas tais como para operação de embarque e desembarque de
ônibus, de escolares, para estacionamento de táxis, para operações de carga e descarga
diversas, para rotatividade de estacionamento, áreas onde o estacionamento não é
permitido para possibilitar aumento da capacidade viária e das condições mínimas de
fluidez do trânsito, áreas onde não é permitido parar nem tampouco estacionar. Temos
também áreas onde existe pouca concorrência pelo espaço disponível e não é necessário
regulamentar usos específicos ou restrições de qualquer natureza, já que há condições
para acomodação livre da demanda.
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O poder público deve buscar compreender a lógica diversa de cada área,
regulamentando os usos na medida em que isso pode contribuir para uma apropriação
mais democrática e sustentável do espaço disponível.O objetivo é garantir a melhor
utilização do espaço público, proporcionando fluxos seguros e harmonizados com as
rotinas urbanas.
Algumas ilustrações propostas para este Eixo podem ser observadas na imagem 61
apresentada no tópico 8.2.

Diretrizes




TEMA: ESTACIONAMENTOS
Reorganização das vagas de estacionamento nas ruas;
Destinar 2% do total de vagas de estacionamento as PCDs

(Pessoas com Deficiência).
Ações Prioritárias

Aumentar a oferta de vagas de estacionamento nas vias públicas
Ampliar a fiscalização de áreas de estacionamento irregular nas
vias urbanas;

Prazo
Médio
Curto

Verificar implantação da medida (Legislação Nacional) e fiscalizar
os locais destinados aos estacionamentos veiculares preferenciais

Curto

aos idosos e pessoas com deficiência;
8.7

EIXO 7: Carga e Descarga

A circulação e, principalmente, o estacionamento de caminhões de carga apresenta
outro grande conflito de congestionamento dentro do município de São Felix do Xingu,
pois apesar de os estabelecimentos necessitados de espaços para carga e descarga, de
comercios, distribuidoras, supermercados, lojas de material de construção, etc, localizamse em áreas pontuais, estas se encontram também dentro do centro, onde o espaço já é
intensamente disputado por todos os outros meios de transportes, situação esta que se
agrava ainda mais com a apropriação do espaço de circulação de pedestres para fins de
interesse do estabelecimento comercial, tornando-se assim bastante corriqueira a
obstrução de calçadas por pilhas de produtos, funcionários e equipamentos no momento
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do ato da carga e descarga de mercadorias nestes locais.
Frisando-se ainda que o tráfego indiscriminado de veículos de grande porte pelas
ruas da cidade também põe em risco os pedestres.



TEMA: CARGA E DESCARGA
Reduzir os impactos deste modo sobre a circulação viária, meio

ambiente e vizinhança;


Diretrizes

Estabelecer, por intermédio de lei os locais e horários para carga e

descarga de mercadorias, principalmente na área com maior tráfegol.


Criar uma sinalização e orientações de restrição para veículos de

carga e descarga.
Ações Prioritárias
Organizar os deslocamentos realizados por veículos rodoviários

Prazo

de cargas na cidade, especialmente em áreas de alta circulação

Curto

de pedestres, residenciais e de proteção e preservação ambiental.
Estabelecer áreas destinadas à carga e descarga (uso comum)
na área comercial e em áreas com potenciais demandadas.
Estabelecer horários e locais para carga e descarga.
Orientar e restringir por meio de sinalização específica aos
veículos de carga.
Coibir o transporte irregular de carga e ampliar o monitoramento
preventivo no deslocamento de cargas perigosas.

Curto
Curto
Curto
Curto

Criar / Atualizar as restrições de circulação e abrangência
permitida à circulação de veículos de carga e descarga nas vias

Curto

centrais e regulamentar as demais vias da cidade.

8.8

EIXO 8: Educação e Segurança no Trânsito

Educação é a melhor forma de prevenção. A educação no trânsito não é apenas
ensinar regras de circulação, mas também deve colaborar para formar pessoas
responsáveis e comprometidas com a preservação da vida. A Educação no trânsito é
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fundamental para a preservação da vida, tem o poder de formar cidadãos mais
conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito.
A Educação e Segurança no Trânsito tem por objetivo contribuir na construção de
valores, como o respeito ao próximo para a proteção da vida, que é o nosso bem maior.
Aqueles que usam bicicletas, skates, patins e patinetes devem aprender que existem
faixas para ciclistas e outros lugares apropriados e seguros para a diversão, que excluem
as vias públicas. Também não devem se esquecer de usar equipamentos de proteção e
segurança.
Neste contexto, este Programa compreende as práticas pedagógicas instrutivas e
disciplinares para toda a população Sãofelense, tanto nas escolas quanto fora delas,
assim com execução dessas práticas para o cumprimento do capítulo VI do Código de
Trânsito Brasileiro, em seus artigos 74 a 79 no âmbito do município de São Felix do Xingu.
TEMA: EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
 Promoção

de políticas de segurança e educação para o trânsito,

objetivando a redução de acidentes e a melhoria geral da percepção dos
cidadãos quantos aos aspectos envolvidos;
 Promoção

da segurança no trânsito, em seus aspectos mais amplos,

envolvendo veículos, motorizados ou não, pedestres e, principalmente,
Diretrizes

em relação às pessoas com mobilidade reduzida (deficientes físicos,
sensoriais, idosos, gestantes);
 Adoção

de medidas de engenharia de trânsito para a promoção da

melhoria nas condições de fluidez, acessibilidade, segurança e qualidade
de vida, especialmente em relação à redução ou eliminação do trânsito em
áreais comerciais ou não.
Ações Prioritárias
Intensificar a fiscalização de trânsito no município
Implantar programas de educação para o trânsito (permanente e
continuado);
Intensificar ações políticas e de gestão junto ao Governo do
Estado – DETRAN PA
Realizar ações voltadas a engenharia de trânsito para melhoria
nas condições e fluidez, acessibilidade e segurança

Prazo
Curto
Curto
Curto
Curto
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8.9

EIXO 9: Gestão da Mobilidade

A definição de gestão da mobilidade, aprovada pela Plataforma Europeia para a
Gestão da Mobilidade (EPOMM – European Platform on Mobility Management), envolve
as medidas que promovem o transporte sustentável e gerenciam a procura da utilização
de automóveis, alterando as atitudes e o comportamento dos seus usuários. Na essência
da Gestão da Mobilidade estão medidas Moderadas e Fortes.
As Moderadas no sentido de informação e a comunicação, a organização de serviços
e a coordenação de atividades de diferentes parceiros, que reforçam a eficácia das
medidas Fortes no âmbito do transporte urbano. Por exemplo: Linhas de ônibus,
concessões de alvarás de Taxi e Mototáxi, Estradas, Ciclovias ...
Trata da estrutura técnico operacional da gestão municipal da mobilidade, visando
instituir e fortalecer a unidade administrativa voltada para a promoção da política de
mobilidade, no sentido de alcançar autonomia técnica, administrativa e de gestão no
município.
A base normativa do Município referente a política de mobilidade deve ser apreciada
e apresentada com diagnósticos, identificando a carência de legislações que são
fundamentais para a implantação da política de mobilidade em São Felix do Xingu. Neste
sentido, existem legislações que devem ser revisadas e as demais criadas.
Sabe-se que após a conclusão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
Sustentável do Município de São Felix do Xingu, se dá o “ponta pé” para um grande
desafio: A implementação da política de mobilidade, que se constitui na execução das
ações, como também do sistema de monitoramento, avaliação e revisão do PLAMUS.
O monitoramento se refere ao acompanhamento das ações previstas, observando
as que foram concretizadas e aquelas que não foram registrando as dificuldades
enfrentadas. A avaliação compreende a análise e o conjunto de informações advindas do
monitoramento, dos balanços e relatórios que indiquem o desempenho da política de
mobilidade.
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Por fim, a revisão significa a realização dos ajustes necessários à adequação do
plano, considerando as constatações quanto às novas situações relacionadas às
carências de mobilidade, as avaliações realizadas sobre a política como um todo e sobre
os programas em particular e, por fim, agregando a experiência acumulada pela própria
administração pública que passa a se organizar para a política de mobilidade.
A participação popular é fundamental, dando-se o real papel a gestão democrática
da cidade, conforme a Lei Federal nº 11,257/2001 – Estatuto da Cidade, em seu Capítulo
IV, dos artigos 43 ao 45, que são os instrumentos e ações de caráter político, como: as
decisões colegiadas que são legitimadas coletivamente, os debates, audiências e
consultas públicas; as conferências setoriais e demais ações referentes ao tema.
Garantindo a participação nas decisões públicas acerca da política de mobilidade, ou seja:
a discussão das prioridades e da natureza do investimento; das definições orçamentárias.
Além deste aspecto devem compor instâncias decisórias e consultivas, como o conselho
municipal, de caráter necessariamente múltiplo, plural, representativo da diversidade de
atores e de propósitos sobre a as ações de mobilidade.
Assim como em demais cidades, o Conselho da Cidade deve compor o Sistema de
Gestão do Plano de Mobilidade Urbana, cumprindo o papel consultivo, deliberativo e de
acompanhamento das ações previstas no referido plano. Para aporte técnico ao referido
Conselho, devem ficar as secretarias municipais envolvidas no tema afim de articular
institucionalmente e fazer parte efetivamente integrante do Sistema de Gestão.
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TEMA: GESTÃO DA MOBILIDADE


Criar Sistema Municipal de Mobildade Urbana;



Criar Orgão Gestor Competente para gerir a Gestão da Mobilidade no
município;

Diretrizes



Reestruturação do Departamento de Trânsito;



Criação do Conselho Municipal de Mobilidade;



Criação do Fundo de Mobilidade Urbana.
Ações Prioritárias

Prazo

Criar e implantar na secretaria municipal apropriada a SALA DOS
PLANOS, com aparato tecnológico moderno, com infraestrutura

Curto

física adequada, assegurado remuneração digna aos servidores
técnicos responsáveis;
Criar GT – Grupo Tecnico para compor o Grupo Gestor do Plano de
Mobilidade

Urbana

Sustentavel,

com

Coordenação

Geral,

Curto

Coordenador Técnicos e Membros, devidamente remunerados;
Captar recursos financeiros e/ou linhas de financiamento para
obras de infraestrutura e operação do sistema voltadas à

Curto

mobilidade urbana;
Estabelecer parcerias entre a prefeitura, lojistas e moradores para
requalificar áreas da cidade;

Curto

Desenvolver banco de dados compartilhado que inclua informações
sobre políticas públicas e a mobilidade, com a abertura de canal de

Curto

informação, comunicação e participação pública;
Atribuir ao órgão de mobilidade urbana a articulação com as demais
políticas urbanísticas;

Curto

Melhorar a fluidez do tráfego de veículos na cidade;

Curto

Formalizar a Municipalizar do Trânsito;

Curto

Aumentar a fiscalização do trânsito de veículos.

Curto
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9. CONSLUSÃO
Considerando vários aspéctos de análises: territoriais, sociais, econômicos,
funcionais e institucionais, que integrados formam o sistema de mobilidade urbana do
Município de São Félix do Xingu, entendemos sua dificuldade e suas especificidades, ao
identificar problemas e externalidades negativas a serem resolvidos, bem como fazer o
levantamento das potencialidades e externalidades positivas a serem estimuladas e
perpetuadas.
Contribuindo para a definição dos objetivos estratégicos e elaboração de
instrumentos de planejamento, foi construído uma base de dados cartográfica, para fins
de prognóstico, estruturado por meio da consolidação das informações agregadas na
etapa de diagnóstico, revelando tendências que possibilitam a construção de um cenário
tendencial que considera a política urbanística em vigor e investimentos já consolidados, e
de cenários prospectivos cuja elaboração parte da formulação de hipóteses de
transformações locais e regionais, considerando ainda a análise da dinâmica urbana e
estudos acerca das tendências de expansão da cidade.

Estes parâmetros indicam características atuais do sistema e visões de futuro,
revelando pontos de atenção que contribuem fundamentalmente na tomada de decisão
quanto às ações e instrumentos a serem desenvolvidos para a melhoria das condições de
mobilidade da população do município de São Félix do Xingu.

Nesse sentido, este documento define as bases para a elaboração de propostas para
o enfrentamento dos problemas encontrados e desenvolvimento das potencialidades
identificadas nas análises apresentadas, visando à consolidação de objetivos estratégicos
e ferramentas de planejamento que fomentarão a definição de políticas e ações
promotoras de melhorias no sistema de mobilidade urbana do município de São Félix do
Xingu.
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As propostas e diretrizes comporão o Plano Mobilidade Urbana Sustentável do
Município de São Félix do Xingu, apresentaram os principais temas diretamente ligados à
questão da mobilidade. Todos os indicadores dos principais conflitos e processos
mencionados neste documento necessitam de tratamentos ao longo do processo de
planejamento e execução de intervenções no meio urbano. As necessidades e demandas
levantadas nas audiências públicas estão contidas nas diretrizes do PLAMUS.
As ações e estratégias foram estabelecidas conforme o Diagnóstico realizado e por
observações técnicas feitas nos trabalhos de campo e pesquisas. A versão preliminar das
ações propostas devem ser discutidas e aprovadas na Audiência Pública final realizada
possivelmente na Câmara Municipal de São Félix do Xingu. Após, estas ações propostas
no PLAMUS se transformarão em Lei. Sua implementação deve ser um processo contínuo
e gradativo, onde cada etapa deve ser monitorada para verificar a sua efetividade e
inserção no planejamento geral. É essencial ter em mente que a cidade evolui de forma
dinâmica e que as ferramentas de planejamento devem acompanhar esta evolução.
Assim, a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Município de São Félix
do Xingu não deve ser encarada como o final do processo, mas apenas como a
elaboração de um documento que deverá ser sistematicamente revisado e atualizado de
maneira a acompanhar a evolução urbana do município.
O PLAMUS foi plenamente elaborado visando a construção de uma cidade mais
sustentável, permitindo que seus habitantes se desloquem com conforto e segurança,
independente da sua opção de transporte. Planejamos ao município de São Félix do Xingu,
em futro próximo, um município em que a população terá opções de mobilidade eficientes
e com um padrão de qualidade compatível com o que seus habitantes almejame
necessitam.
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11. ANEXOS
11.1 Questionários
11.1.1 Questionário 01 – Comércio
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11.1.2 Questionário 02 – Transportes
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11.1.3 Questionário 03 – Municipes
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11.1.4 Questionário 04 – Mobilidade Urbana

96

www.sfxingu.pa.gov.br
Avenida 22 de Março, 915 – Centro - São Félix do Xingu-PA - CEP: 68.380-00

ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

11.1.5 Questionário 05 – Ciclista
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11.1.6 Questionário 06 – Pesquisa Domiciliar
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11.2 Decretos
11.2.1 Decreto nº 1.574/2018 – Cria Grupo de Trabalho
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11.2.2 Decreto nº 179/2021 – Altera Grupo de Trabalho
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11.3 Mapas
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