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Objetivo

Apresentar conceitos, dados e ações, que facilitem 
o entendimento sobre as práticas da UNISINOS 
direcionadas à Mobilidade Sustentável de sua 

comunidade acadêmica  que contribuam para o 
debate do tema no presente Seminário



REFERENCIAL TEÓRICO



Acessibilidade

“A facilidade, em distância, tempo e 

custo, de se alcançar, com autonomia, 

os destinos desejados na cidade.”
(Anteprojeto de Lei, de 6 de julho de 2006, art. 4°, inciso X)



Mobilidade

“Habilidade de movimentar-se, em 
decorrência de condições físicas e econômicas.”

(VASCONCELOS, Eduardo A., 1996).



Mobilidade Urbana

“Condição em que se realizam os deslocamentos 
de pessoas e cargas no espaço Urbano”

(PLC 166/2010. PL da Mobilidade Urbana)



Mobilidade Urbana Ideal

A capacidade de deslocamento de pessoas e bens 
no espaço urbano para a realização de suas 

atividades cotidianas (trabalho, abastecimento, 
educação, saúde, cultura, recreação e lazer), num 
tempo considerado ideal, de modo confortável, 

segura e com custos acessíveis.



Mobilidade Urbana Sustentável

É o resultado de um conjunto de políticas

de transporte e circulação que visa proporcionar o 

acesso amplo e democrático ao espaço urbano,

através da priorização dos modos não-motorizados e 

coletivos de transporte, de forma efetiva, que não

gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e 

ecologicamente sustentável. Ou seja: baseado nas

pessoas e não nos veículos. 
(M.Cidades/Se.MOB/Diretoria de Mobilidade Urbana)
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Princípios da  
Mobilidade Urbana Sustentável

• Repensar o desenho urbano em função do pedestre, do ciclista 

e do transporte coletivo

• Diminuir o número de viagens motorizadas

• Repensar a circulação de veículos, não sendo o automóvel o 

único determinante ou critério da organização da cidade

• Desenvolver meios não motorizados de transporte

• Reconhecer a importância do deslocamento de pedestres

• Proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência

• Priorizar o transporte coletivo; considerar outros modos de 

transporte

• Estruturar a gestão local, afirmando o papel regulador do 

município na prestação de serviços

(Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável)



Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios,
objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

§ 1º. Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os 
demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá 
ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com 
os respectivos planos diretores ou neles inserido. 

Municípios com PMU aprovados terão recursos federais para sua 
implantação.

Prazo de elaboração do Plano de Mobilidade:  abril/2019.

Lei da Mobilidade Urbana
Lei 12587 de 03/01/2012



Plano de Mobilidade Urbana
Situação dos Planos



Plano de Mobilidade Urbana
Fonte de Recursos e Dificuldades  Enfrentadas



Plano de Mobilidade Urbana
Programa de Apoio à Elaboração de Planos 

de Mobilidade Urbana

1- Desenvolver metodologia simplificada e prestar 
assistência técnica para elaboração de planos de 
mobilidade para cidades com até 100 mil habitantes;

2- Disponibilizar recursos, por meio do Programa 
Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, para 
financiamento à elaboração de planos de mobilidade 
em municípios com mais de 100 mil habitantes.

Fonte: Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana -2017



Ações para implementar com eficácia a Lei
Governo Federal:

- Adequação dos currículos dos cursos de graduação.

Municípios:
- Vontade Política do Prefeito Municipal;
- Estrutura Organizacional do Município;
- Equipes  capacitadas e valorizadas;
- Uso de metodologias sistêmicas adequadas;
- Debate social e audiências públicas;
- Exemplo.

“A Lei da Mobilidade Urbana
Conquista ou Utopia?”

Ensaio crítico apresentado no Curso de Gestão da Mobilidade Urbana da ANTP em 2013  



AS UNIVERSIDADES COMO 
POLOS GERADORES DE 

VIAGENS



As universidades, caracterizam-se por serem espaços   
destinados à realização de atividades como estudo, trabalho e 
lazer, resultando  numa elevada produção
e atração de viagens, próprias dos Polos Geradores de Viagens 
(PGVs);

Os PGVs, ao gerarem grande número de viagens e produzirem 
consideráveis impactos nos sistemas de circulação e de transporte, 
bem como, no uso do solo e na qualidade de vida de sua área de 
influência, necessitam de estudos de impactos de vizinhança e de 
planos de mobilidade direcionados para a mobilidade sustentável.



As universidades, operam de forma similar aos grandes 
eventos:

• picos concentrados na entrada e na saída;
• elevado número de pessoas circulando;
• elevado número de veículos acessando ou saindo da universidade;
• baixa movimentação no restante do tempo.

As universidades devem liderar modelos de educação que 
privilegiem a sustentabilidade de seus territórios e sejam 
exemplos em práticas de mobilidade urbana voltadas para as 
pessoas e não os veículos.

Esta apresentação, ilustrará as  práticas de mobilidade urbana 
sustentável adotadas pela UNISINOS, no período de 1996 à 2018, 
em seus Campi.



UNISINOS
Localização, área de Influência e características de 

seus Campi



PORTO ALEGRE, RS



Campus 
São Leopoldo

Campus 
Porto Alegre

Localização
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São Leopoldo
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Porto Alegre

Localização



Campus 
São Leopoldo
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Porto Alegre

Rotas entre Campi



Área de influência



Malha Viária RMPA



Características
Campus São Leopoldo

Inaugurado em 1974. 

Sede da Universidade. 

Infraestrutura

Área do Campus: 90,55 Ha

Área construída: 190 mil m² 

Capacidade: 30.000 alunos

Salas de aula: Mais de 400

Laboratórios: 150

Biblioteca

Institutos Tecnológicos

Anfiteatros e  Auditório

Tecnosinos

Rede de serviços

Certificação ISO 14001

Estacionamento: 4.069 vagas

Terminal ônibus: 200 vagas 

Fonte: Unisinos 



Características

Campus Porto Alegre

Inaugurado em 2017. 

Infraestrutura

Área do Campus: 1,38 Ha

Área construída: 54.485 m²

Capacidade: 10.000 alunos

Salas de aula: 86

Laboratórios: 39

Biblioteca

Teatro: 500 lugares

Certificação ISO 14001

( pronta em nov/2018 )

Espaço Unisinos: 6.265 m²

Estacionamento: 1.096 

vagas

Fonte: Unisinos 



Indicadores da Demanda e da Oferta do Sistema de 
Transporte Universitário UNISINOS

Campus São Leopoldo
Demanda
População: 24.000 pessoas
Mais de 19.000 alunos 
70% estudam à noite
Municípios Tributários: 50
Transporte Universitário: 6000 pax/dia
Oferta
Distância Máxima de Transporte: 150 km
Empresas  Transportadoras Parceiras:  81 
Empresas de Transporte Municipal: 04
Veículos de Transporte Coletivo: 374/dia
Paradas: 02 terminais e 05 paradas
Vagas de Estacionamentos: 4.079
Acessos Diário Máximo: 8.484 veículos
Acessos Turno Noite Máximo: 3.564 
veículos (42%)

Campus Porto Alegre
Demanda
População: 5.000 pessoas
Mais de 3.400 alunos 
55% estudam à noite
Municípios Tributários: 10
Transporte Universitário: 650 pax/dia
Oferta
Distância Máxima de Transporte: 50 km
Empresas  Transportadoras Parceiras: 15
Empresas de Transporte Municipal: 03
Paradas: 02 paradas
Vagas de Estacionamentos: 1.096
Acessos Diário Máximo: 1.166 veículos
Acessos Turno Noite Máximo: 499 
veículos (43%)

Fonte: Unisinos 



UNISINOS
Ações de mobilidade urbana sustentável

Período: 1996 à 2018



Acadêmica

Adequação dos currículos de graduação, incluindo 
competências para atender as diretrizes propostas pelas Leis da 
Acessibilidade e da Mobilidade Urbana.

Apoio ao desenvolvimento regional através de incentivo aos 
Trabalhos de Conclusão de Curso, TCC, que objetivem qualificar a 
mobilidade urbana de suas cidades:

• Restauração do pavimento da avenida Unisinos;

• Readequação da geometria e da drenagem da avenida 
Unisinos. 

Práticas Acadêmicas voltadas para a mobilidade urbana: 

• Diagnóstico do sistema de mobilidade urbana de seu 
município.



Política
Prioridade ao Pedestre e ao Transporte Coletivo

• Acessibilidade Universal;
• Acesso do transporte coletivo ao interior do campus;
• Ação de convencimento, junto as prefeituras, para a oferta de transporte 
universitário subsidiado;
• Uso do cartão UNISINOS no sistema de bilhetagem eletrônica do transporte 
urbano de São Leopoldo;
• Ofertas de serviços de rotas universitárias por empresas concessionárias 
metropolitanas;
• Automatização dos acessos aos estacionamentos;
• Linha Circular gratuita ligando o Metrô ao campus SL; 
• Avaliação Institucional.

Sustentabilidade Ambiental

• Certificação ambiental dos Campus SL e POA. ISO 14001.



Linha Circular
Terminal Unisinos da TRENSURB



.   

Linha Circular
Terminal Unisinos da TRENSURB



Linha Circular
Ponto de Parada Rodoviária Unisinos



• Implantação em 1998;
• Concessão Metropolitana (linha integrada Metropolitana);
• Serviço sem custo para os usuários;
• Oferta de 101 horários diários de segunda a sexta e 35 horários nos sábados:

• Segunda a Sexta: 05:50 às 23:10
• Sábados: 06:15 às 17:30

• Tabela de horários definida pela Unisinos;
• Intervalo máximo de 25 minutos;
• Em horários de picos são incluídas viagens de reforço; 
• Atendimento da movimentação dentro do câmpus e da movimentação entre o 

câmpus e a estação Unisinos;
• Veículos utilizam chip para acessar o campus;
• Volume máximo passageiros/dia: 8.000 passageiros;
• Volume máximo de passageiros/ano: 1,687 milhões pax (2004) ; 1,264 milhões pax

(2017);
• Avaliação do Serviço: 85,1% de Ótimo/Bom (fonte: Pesquisa de Avaliação Institucional 2017)

Características da Linha Circular 



Linha Circular

78,524%

14,032%

7,445%

Usuário da Linha Circular

Unisinos Func Terceiros Outros

Fonte: Unisinos – Setor de Transporte

Pesquisa  2008



Organizacional



Organizacional
Gerência de Infraestrutura, Manutenção e Obras

Gerência de Proteção, Transporte e Trânsito
• Ações de prevenção para segurança no campus, trânsito e paradas externas

Coordenação de Transporte e Trânsito
• Responsável pelo sistema de transporte universitário
• Cadastro e controle das empresas de transporte universitário
• Fiscalização da gestão dos estacionamentos
• Fiscalização da operação do trânsito nos campi
• Informações ao Usuário

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental

Assessoria de Transporte e Trânsito
• Relacionamento Institucional em nível técnico, para a melhoria contínua da     mobilidade, na área 

de abrangência dos Campi UNISINOS
• Assessoramento sobre transporte, trânsito e mobilidade urbana



Serviços

Estudos e Projetos de Mobilidade e Infraestrutura Viária 
de seus Campi

• Projeto de pavimentação da avenida perimetral. 
Campus São Leopoldo. 2000.

• Estudo de circulação, acessos e segurança da UNISINOS. 
Campus Porto Alegre. 2012.

• Estudo de circulação e acessos. UNISINOS. 
Campus São Leopoldo. 2013.



Campus São Leopoldo
Estudo de circulação e acessos

O estudo teve como objetivo fornecer subsídios 
para a tomada de decisão quanto ao modelo 
operacional a ser adotado para o transporte 

universitário e a gestão operacional dos 
estacionamentos do Campus São Leopoldo da 
Unisinos, visando qualificar a mobilidade da 

comunidade universitária.



Unisinos São Leopoldo
Área de Estudo



Unisinos São Leopoldo
Propostas



Unisinos Porto Alegre
Estudo de circulação, acessos e segurança

O estudo teve como objetivo avaliar a circulação, a acessibilidade 
e a segurança no entorno imediato e propor medidas para mitigar 
os impactos da implantação da nova sede da Unisinos em Porto 
Alegre, localizado na Avenida Dr. Nilo Peçanha 1.640, no bairro 
Três Figueiras.

O estudo foi realizado com base nas diretrizes da SMT/EPTC que 
constam no Parecer Nº 058/2012 da Comissão de Análise 
Urbanística e Gerenciamento (CAUGE) emitido no dia 1/08/2012.



Unisinos Porto Alegre
Área de Estudo



Unisinos Porto Alegre
Propostas



Infraestruturas

• Revitalização da Avenida Unisinos;

• Construção do pavimento da avenida perimetral do campus SL;

• Pontos de parada no interior do campus SL;

• Pavimentação de estacionamentos em SL: carros e ônibus;

• Passagem inferior na avenida perimetral do campus SL para  qualificar o    
acesso de pedestres ao estacionamento de ônibus;

• Sistemas de segurança eletrônica em seus Campi;

• Sistema de controle de acesso aos estacionamentos dos Campi;

• Infraestruturas de Mobilidade Urbana no Campus PA;

• Infraestruturas de Mobilidade Urbana no entorno do Campus PA como 
contrapartida à sua construção.



São Leopoldo
Duplicação da Avenida Unisinos

.   



São Leopoldo
Duplicação da Avenida Unisinos.   



São Leopoldo
Avenida Unisinos Atual

.   



São Leopoldo
Viaduto Unisinos

.   



São Leopoldo
Avenida Perimetral do Campus



São Leopoldo
Avenida Perimetral do Campus

.   



São Leopoldo
Ponto de Parada  na Avenida Perimetral



São Leopoldo
Estacionamento de Ônibus



São Leopoldo
Estacionamento de Ônibus



São Leopoldo
Passagem Inferior



Campus São Leopoldo



Porto Alegre
Obras do Entorno Viário e Passarela

Total de alargamento viário = 1.088 m
Ciclovia na Av Nilo Peçanha = 1.170 m
Passarela sobre Av Nilo Peçanha = 41 m



Campus Porto Alegre
Estacionamentos



Campus Porto Alegre
Obras do Entorno



Campus Porto Alegre
Obras do Entorno



Campus Porto Alegre



CONCLUSÃO



Sonhos!
Nova Revitalização da Avenida Unisinos

Municípios com Planos de Mobilidade Sustentável
Aeromovel ou VLT na Avenida Unisinos

Linha circular interna no campus São Leopoldo
Veículos de transporte coletivo elétricos ou usando biocombustível

Incentivo ao uso do carpooling
Estacionamentos integrados no eixo da Trensurb

Extensão da BR - 448 até Portão
Implantação das Melhorias Operacionais no trecho metropolitano da BR-116

Duplicação da ERS - 118
Construção da ERS - 010

Construção do Aeroporto Internacional 20 de Setembro, em Portão
Metrô de Porto Alegre
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