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APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo apresentado decorre da realização do  Fórum de Infraestrutura na região 

do COREDE SERRA - 2019, idealizado pelo Senador Luiz Carlos Heinze, realizado 

no Centro Empresarial de Bento Gonçalves, no dia 26/04/2019 com a presença de 

deputados federais e estaduais, prefeitos dos municípios da região, presidentes de 

entidades empresariais, secretários municipais, representantes da sociedade civil, 

bem como representantes da EPL, do DNIT e do DAER. 

Após um amplo debate sobre aspectos relativos à capacidade de investimento do 

Governo Federal e Estadual, os municípios da região do COREDE Serra 

apresentaram aos representantes do Executivo e Legislativo a grave situação no qual 

encontra-se a região no âmbito da infraestrutura logística, tendo em vista o baixo nível 

de investimentos realizados nos últimos 20 anos, cujas ações foram tão somente a de 

atividades de manutenção e com qualidade discutível. 

Os diversos setores da sociedade civil e empresarial, concluíram que a Federação e 

o Estado do RGS não têm condições nem capacidade para administrar as estradas 

que tanto sonhamos. Portanto, é consenso de todos que as Rodovias precisam ir para 

a iniciativa privada através de PPPs e Concessões com financiamento do BNDES 

para investimento imediato em duplicações. 

A percepção governamental de que a região do COREDE SERRA é autônoma no 

fomento de seu crescimento e desenvolvimento permitiu desinvestimentos graves na 

infraestrutura regional. Encontra-se rodovias totalmente depreciadas, seja pelo 

volume diário médio de veículos que sobrecarregam as rodovias impondo elevado 

custo ao transporte de cargas, de passageiros e de pessoas,  seja  pela baixa 

qualidade na manutenção das estradas, com durabilidade de curtíssimo prazo, bem 

como péssima sinalização, impondo risco à vida das pessoas. 

O Fórum de Infraestrutura na região do COREDE SERRA – 2019 motivou a 

produção deste estudo que pretende  apresentar um recorte do PELT RS – Plano 

Estadual de Logística do RS, com dados, características e outras informações 

da região a fim de que as áreas competentes possam mobilizar ações que 

viabilizem encurtar o período de execução das obras aqui propostas, urgentes 
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para contribuir com a retomada do crescimento econômico regional, sem a qual 

a região estará fadada a assistir desinvestimentos, devido à transferência de 

empresas regionais e moradores locais para outros locais do país, bem como 

países vizinhos. 

Importante destacar, no âmbito da organização deste Estudo, o esforço mobilizado 

por algumas instituições: 

- COREDE SERRA – Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra 

- CIC SERRA - Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da Serra  

- AMESNE – Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste 

- UCS - Universidade de Caxias do Sul 
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1 – IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO DO COREDE SERRA 

 

O COREDE SERRA – Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra está 

localizado no nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, sendo integrado por 32 

municípios. Esta divisão geográfica tem sido utilizada no planejamento rodoviário 

estadual, bem como em outras instâncias de planejamento do estado.  

Com uma área geográfica de 6.947,5 km² apresenta uma população de 942.465 

habitantes, só ultrapassada pela Região Metropolitana de Porto Alegre e pelo Vale do 

Rio dos Sinos. Nos municípios do COREDE a população varia entre pouco mais de 

1.800 habitantes Santa Tereza) até pouco mais de 504 mil habitantes (Caxias do Sul). 

A região tem sido alvo da chegada de imigrantes, acima da média estadual, perdendo, 

atualmente, em termos percentuais, pela região das Hortênsias e pelo Litoral que tem 

atraído moradores aposentados. Sendo assim, a região da Serra continua sendo 

procurada por trabalhadores aumentando as demandas por infraestrutura. 

Conforme descrito no Perfil Socioeconômico, produzido pela FEE, circulam na região 

grandes volumes de mercadorias e número elevado   de   passageiros.   Juntamente   

com   os COREDEs  Vale  do  Rio  dos  Sinos  e  Metropolitano  Delta  do  Jacuí,  

forma um  eixo  de  grande concentração  urbana,  industrial  e  de  serviços,  

registrando  intenso  fluxo  diário  de pessoas motivado pela centralidade na 

localização de empregos, de infraestruturas de transporte  e  de  comunicações,  de  

universidades,  centros  de  pesquisas,  de  formação de mão de obra e de serviços 

de saúde. 

O mapa mostra a localização geográfica de todos os COREDEs do Estado e o de 

número 16 mostra o COREDE SERRA. 
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O COREDE SERRA apresenta uma população de 942.465 habitantes (8,36% da 

população gaúcha), uma das maiores do estado, só ultrapassada pela Região 

Metropolitana de Porto Alegre e pelo Vale do Rio dos Sinos. Nos municípios do 

COREDE a população varia entre pouco mais de 1.800 habitantes (Santa Tereza) até 

pouco mais de 504 mil habitantes (Caxias do Sul).  

Dentre as 18 cidades gaúchas com mais de 100 mil habitantes, duas encontram-se 

no território deste COREDE e uma integra a lista das 100 maiores cidades do Brasil. 

A economia dos municípios do COREDE Serra é muito dinâmica, uma vez que é a 

região mais industrializada do interior do estado. Com um PIB de R$ 40.587.649.112 

representa 9,9% do PIB do Estado do Rio Grande do Sul. 

Em fevereiro de 2019, 9,48% da frota estadual estava localizada nos municípios 

do COREDE SERRA registrando 674.024 veículos. Destes, 62,62% automóveis, 

10% motocicletas, 8,94% caminhonetes, 4,34% camioneta, 4,10% caminhões e 10% 

dentre outros. A tabela abaixo mostra a frota por município do COREDE Serra. 

Verificou-se que nas rodovias da região foram transportados, em 2014, 62.608.217 

toneladas, com 30.383.501 toneladas originadas nas empresas situadas no 

COREDE SERRA e 32.224.716 toneladas vindas de outras regiões. Veículos e 
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autopeças são os produtos mais transportados na região, como origem e destino, 

representando 37% do total de cargas transportadas 
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2 - DEMANDAS POR RODOVIAS NA REGIÃO DO COREDE SERRA 

 

Na região territorial do COREDE SERRA encontra-se a maior população do interior 

do estado residindo num conjunto de 32 cidades, com duas apresentando população 

com mais de 100 mil habitantes. Muitas das cidades formam aglomerados urbanos e 

uma região metropolitana. 

Produz uma complexa teia de bens e serviços para atender o mercado estadual, 

nacional e internacional, gerando cerca de 10% do PIB do Estado do Rio Grande do 

Sul, além de movimentar uma frota de 674.024 veículos. 

A ausência de investimentos nos últimos 30 anos nas rodovias da região as 

transformou em rodovias saturadas e com elevado grau de depreciação, não sendo 

suficientes as contínuas e más reparações que oneram a economia. 

O conjunto de obras para a Região da Serra foi amplamente discutindo em alguns 

fóruns empresariais e políticos tendo gerado uma pauta que envolve as seguintes 

rodovias: 

I – RODOVIAS FEDERAIS 

 

• Conclusão e duplicação da BR 470  

o Pavimentação de André da Rocha a Barretos/Lagoa 

Vermelha. 

o Duplicação desde a ERS 446 em Carlos Barbosa até 

Tuiuti/Bento Gonçalves. 

 

• Extensão BR 448 – Rodovia do Parque 

o Desde Sapucaia até a ERS 240 em Portão. 

 

• Duplicação e triplicação da BR 116  

o Duplicação desde Caxias do Sul a Vacaria/Divisa com Santa 

Catarina. 
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o Triplicação desde a BR 290 (Porto Alegre), passando por 

Canoas até a ERS 240 - Sharlau/São Leopoldo. 

 

II – RODOVIAS ESTADUAIS 

 

• Duplicação do anel rodovoviário:  

o ERS 122 de São Vendelino a ERS 453 Farroupilha  

o ERS 453 de Farroupilha até a BR 470 em Garibaldi 

o ERS 446 de São Vendelino à BR 470 em Carlos 

Barbosa 

 

• Duplicação e triplicação da ERS 453  

o Duplicação do trecho de Farroupilha até a BR 470 - 

Garibaldi 

o Triplicação do trecho de Farroupilha até Caxias do Sul 

(trecho da ERS 453 até o viaduto e continuando pela 

ERS 122 até o viaduto Campos dos Bugres) 

o Duplicação do trecho da ERS 453 desde o trevo (oeste 

de Caxias, desde o viaduto do entr. ERS 453 com ERS 

122) até Terra de Areia. 

 

• Duplicação da ERS 122 

o Desde São Vendelino até Farroupilha 

o Desde a ERS 453 até a BR 116, passando por Flores da 

Cunha. 

 

• Melhorias na ERS 444 – Estrada do Barracão até 

Entroncamento da ERS 453 

o Construção de terceiras pistas  

o Remodelação do trevo no Entroncamento da ERS 453 
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• Melhorias na VRS 813 de Garibaldi a Farroupilha 

o Construção de terceiras pistas 

 

• Conclusão da Pavimentação da Rodovia Transaçoriana 

o Pavimentação de 10km entre Nova Santa Rita e Capela 

de Santana 

 

• Melhoramento da RS 451 (Casca-Guaporé-São Valentim do Sul- 

Bento Gonçalves) estimulando o uso de uma segunda rota de 

conexão de Passo Fundo/Casca a Bento Gonçalves, com a 

construção de uma nova ponte na Linha Alcântara/Bento Gonçalves. 

 

• Repensar uso do anel rodoviário RS 324 + RS 129 + RS 341 

Casca/Nova Prata/Bento Gonçalves.  

 
 

 

A seguir, apresenta-se o mapa com a indicação das obras a serem realizadas. 
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A seguir, são elencados aspectos relevantes, pautados pelos representantes do setor 

empresarial e político regional, a serem considerados no processo da decisão de 

investimentos na infraestrutura, quais sejam: 
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• Não se observa, em estudos e planos, menção sobre a gravidade do 

saturamento das rodovias regionais, identificada ainda no início dos 

anos 2000, em documentos oficiais. 

 

• Há rodovias, na região, com VDM acima de 30.000.  Se VDMs acima 

de 10.000 já exigem duplicação, a região é pródiga em VDMs 

superiores, demonstrando graves problemas para a economia em 

vista do elevado custo de transporte (em tempo de viagem, custo de 

manutenção das estradas e dos veículos, geração de gases) e por 

não mais representar atratividade para instalação de novos negócios, 

devido aos custos de transporte, transferindo a preferência de 

investidores em instalar-se no centro do país.  

 

• Empreendedores não tem se motivado a deslocarem-se da região da 

serra para a metade sul (visando reduzir as desigualdades regionais), 

mas sim para o centro do país e para o Paraguai, tendo em vista o 

conjunto de incentivos do Governo Paraguaio, com a presença de 

interlocutores que visitam as principais empresas regionais. 

 

• A dinâmica da economia e o intenso fluxo de pessoas e passageiros 

são fatores determinantes para investimentos urgentes nas rodovias 

da região. 

 

• A Região está sensibilizada no sentido de compreender a relevância 

dos investimentos privados para reduzir e acelerar o período de 

modernização do polo rodoviário regional. 

 

• Há um enorme sentimento de bitributação no uso de rodovias. Por 

isso, eliminar o ISS sobre os pedágios parece constituir uma ação 

imprescindível. 
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• A Região do COREDE Serra tem conexão com o sul (Porto de Rio 

Grande) e o norte do país através da BR 116. A conexão dentro do 

território se dá, especialmente, pela BR 470, ERS 453, ERS 122. 
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3 – CARACTERIZAÇÃO DAS RODOVIAS E SUAS OBRAS 

 

Neste capítulo são apresentadas as rodovias com a informação sobre a 

obra a ser executada, sua localização, objetivos, distância relativa à 

intervenção, previsão da obra no PELT, VDMs e o valor da obra. 

 

BR 470 

 

I – CONCLUSÃO DA BR 470 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE ANDRÉ DA 

ROCHA E BARRETOS/LAGOA VERMELHA 

 

 

• Localização:  

o Este trecho está localizado entre André da Rocha e o distrito de Barretos 

- Lagoa Vermelha, no entroncamento com a BR 285. O trajeto está 

localizado em território relativamente plano, com algumas pontes a 

serem reestruturadas. 

 

• Objetivos:  

o Viabilizar nova rota de conexão da região da Serra com o centro do país, 

reduzindo tempo de deslocamento.  
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o Construir a 6ª via de conexão entre o RS e o centro do país. 

o Evitar o deslocamento pela BR 116 de difícil trânsito, seja pela existência 

de pista simples, seja pela dificuldade de tráfego devido ao saturamento 

da BR 453 entre Garibaldi e Farroupilha, da BR 453 entre Farroupilha e 

Caxias do Sul, bem como pela dificuldade de transpor a zona urbana de 

Caxias do Sul, especialmente área industrial com inúmeros acessos que 

ampliam o tempo de viagem. 

 

• Distância: 48 km 

 

 

II – DUPLICAÇÃO DO TRECHO ENTRE CARLOS BARBOSA E TUITI - BENTO 

GONÇALVES 

 

 

 

• Localização: Em Carlos Barbosa, a BR 470 faz entroncamento com a RS 

446 (que inicia em São Vendelino) concentrando o fluxo de veículos que 

vem da BR 116, via RS 240 e RS 122. Passa por Garibaldi que acumula, 

também, o fluxo do trecho da RS 453 (Lajeado a Garibaldi) em direção a 

Farroupilha (trevo da Telasul) e a Bento Gonçalves, passando pelo 

entroncamento da RS 444 (Vale dos Vinhedos a Santa Tereza), pelo 

perímetro urbano de Bento Gonçalves (trecho do acesso ao Pronto Socorro 

24h até o acesso à Linha Eulália) e seguindo até Tuiuti.  
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• Objetivos:  

o Reduzir o congestionamento de veículos no trajeto; reduzir o tempo 

de deslocamento; criar melhores condições de trafegabilidade no 

perímetro urbano do trecho; reduzir a emissão de gases; reduzir os 

custos de transporte; melhorar a qualidade de vida das pessoas que 

transitam no trajeto. 

 

• Distância: 29 km 

• VDMs: 

 

RODOVIA TRECHO – 2014 VDM  

BR 470 ENTR. ERS-444(A) (BENTO GONÇALVES) – ENTR. 
ERS-444(B) (P/ MONTE BELO DO SUL)  

30.476  

BR 470 ENTR. ERS-444(B) (P/ MONTE BELO DO SUL) – ENTR. 
RSC-453(A) (P/ FARROUPILHA) 

27.677 

BR 470 ENTR. ERS-431 – FARIA LEMOS (P/ SÃO VALENTIM 
DO SUL) – ENTR. ERS-444 (A) – VALE DOS 
VINHEDOS (BENTO GONÇALVES) 

24.616 

BR 470 ENTR. ERS-444(A) (BENTO GONÇALVES) – ENTR. 
ERS-444(B) (P/ MONTE BELO DO SUL) 

23.670 

BR 470 ENTR. RSC-453(A) (P/ FARROUPILHA) – ENTR. RSC-
453(B) (GARIBALDI) – Trevo Telasul 

23.941 

BR 470 ENTR. RSC -453(B) (GARIBALDI) – ENTR. ERS – 446 
(CARLOS BARBOSA) 

19.660 

 

 

III – OUTROS PROJETOS PREVISTOS PARA BR 470, NO PELT RS 

A) PREVISÃO DE DUPLICAÇÃO ENTE A ERS-324 (NOVA PRATA) E A 

ERS-444 (VALE DOS VINHEDOS) 

B) DUPLICAÇÃO DA RSC-470 ENTRE A ERS-446 (SÃO VENDELINO) E A 

RSC-287 (SÃO JERÔNIMO) 
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ERS 453 

 

I – DUPLICAR O TRECHO GARIBALDI (BR 470) A FARROUPILHA   

 

 

• Localização:  

o O trecho demandado está localizado entre o trevo da BR 470 (trevo da 

Telasul) e o início do perímetro urbano de Farroupilha, onde a rodovia já 

está duplicada. Trata-se de um trecho da rodovia que dá acesso (a) ao 

Santuário de Nossa Senhora de Caravággio; (b) a uma das áreas 

industriais de Farroupilha; (c)a Nova Roma do Sul, aos Caminhos de 

Pedra e a Pinto Bandeira, através da ERS 448, (d) a Bento Gonçalves 

pela ERS 444 e(e) à BR 470 com fluxo na direção de Garibaldi ou Bento 

Gonçalves. 

o Estre trecho da rodovia conecta com o trecho que liga Farroupilha a 

Caxias do Sul (ERS 453), local de maior VDM de todo o polo rodoviário 

da região e um dos maiores do estado gaúcho. 

• Objetivos:  

o Reduzir o grau de saturação da rodovia, identificado ainda nos estudos 

de 2004, quando elaborado o Rumos 2015; reduzir o tempo de 

deslocamento no trajeto; reduzir custos de manutenção da rodovia; 

reduzir custos no transporte de cargas, passageiros e dos profissionais 
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que deslocam-se diariamente para trabalhar e/ou estudar e/ou buscar 

serviços de saúde, compras e outros; reduzir a emissão de gases; 

aumentar a proteção da bacia de captação de água. 

 

• Distância: 17 km 

• VDMs:  

 

RODOVIA TRECHO – 2014 VDM  

RS 453 ENTR. ERS-122(A) (P/ FARROUPILHA) – ACESSO 
A CAXIAS DO SUL  

30.647 

RS 453 ACESSO A CARAVAGGIO – ENTR. ERS122(A) (P/ 
FARROUPILHA) 

28.340 

RS 453 ENTR. RSC -470(A) (GARIBALDI) – ENTR. RSC – 
470(B) (P/ BENTO GONÇALVES) 

19.127 

RS 453 ENTR. ERS -448 (P/ NOVA ROMA DO SUL) – 
ACESSO A CARAVAGGIO 

19.081 

RS 453 ENTR. ERS -444 (P/ BENTO GONÇALVES) – ENTR. 
ERS -448 (P/ NOVA ROMA DO SUL) 

18.812 

RS 453 ENTR. ERS-444 (P/ BENTO GONÇALVES) – ENTR. 
ERS-448 (P/ NOVA ROMA DO SUL) 

15.317 

 

 

II – TRIPLICAR O TRECHO ENTRE FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL (ERS 453 e ERS 

122) 
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• Localização: 

o O trecho inicia na conexão entre a ERS 122 e a ERS 453, em frente à 

Tramontina/Farroupilha, em direção a Caxias do Sul, cidade de maior 

centralidade da região, por disponibilizar serviços públicos e instituições 

de ensino superior e pesquisa. Caxias do Sul é a segunda cidade do 

estado com maior população e a região é a terceira, portanto, 

apresentando um intenso fluxo de cargas e veículos. Ao longo do trecho 

estão instaladas inúmeras empresas industriais, shopping, centros 

comerciais, hotéis e campus da UCS e de outras instituições de ensino 

superior. A ERS 453 dá acesso à BR 116 em direção a Nova Petrópolis, 

em direção a Vacaria e Flores da Cunha cuja rodovia apresenta elevado 

fluxo de veículos. 

 

• Objetivos:  

o Reduzir o grau de saturação da rodovia provocado pelo fluxo da ERS 

122, ERS 453 e BR 116 ; reduzir o tempo de deslocamento no trajeto; 

reduzir custos de manutenção da rodovia; reduzir custos no transporte 

de cargas, passageiros e dos profissionais que deslocam-se diariamente 

para trabalhar e/ou estudar; reduzir a emissão de gás carbônico; 

aumentar a proteção da bacia de captação de água. 

 

• Distância: 14 km 

• VDMs:  

 

RODOVIA TRECHO – 2014 VDM  

RS 453 ENTR. ERS-122(A) (P/ FARROUPILHA) – 
ACESSO A CAXIAS DO SUL  

30.647 
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III – DUPLICAÇÃO DO TRECHO CAXIAS DO SUL A TERRA DE AREIA – Rota do 

Sol 

• Trecho 1 – Contorno de Caxias do Sul até BR 116 

• Trecho 2 – Entr. BR 116 até Terra de Areia 

 

 

• Localização: 

o A rodovia encontra-se a oeste do perímetro urbano, com tráfego intenso 

na região urbana e industrial de Caxias do Sul, passando pela bacia de 

captação de água e dando acesso ao futuro Aeroporto Regional de Vila 

Oliva, bem como ao Presídio do Apanhador. Passa pelas cidades de 

Lajeado Grande, Várzea do Cedro, Tainhas, Itati e Terra de Areia. 

Importante lembrar que os túneis já se encontram duplicados evitando, 

assim, investimentos ambientais.  

 

• Objetivo: A ERS 453 é utilizada para transporte de cargas, passageiros e 

turismo interligando o Litoral à Serra gaúcha e à Região de Lajeado. Esta 

rodovia, contornando Caxias do Sul, à leste, apresenta um intenso fluxo de 

veículos, uma vez que a mesma recebe fluxo da ERS 122 e  da ERS 453 para 

conectar com a BR 116, somado ao fluxo das empresas e residências 

instaladas ao longo do trecho tornando o trajeto lento e perigoso. Esta ligação 

é de elevada relevância e já apresenta uma demanda superior a 10.000 VDMs. 
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Considerando a previsão de duplicação de toda a ERS 453, de Lajeado a 

Caxias do Sul, torna-se relevante prepará-la para um significativo aumento do 

fluxo de veículos. Outro fator relevante são os projetos de turismo da 

macrorregião, como a concessão dos Parques Nacionais – cânions, a criação 

de um Circuito de Turismo integrando as regiões do Termas e Longevidade; 

Campos de Cima da Serra, Cânions e Hortênsias que atrairá fluxos do litoral 

de SC e do RS. 

 

• Distância:  

• VDM: 

 

RODOVIA TRECHO – 2014 VDM  

RS 453 
ENTR. ERS-389 – ESTRADA DO MAR 
(P/ CAPÃO DA CANOA – TORRES) 

13.375 

 

 

IV – OUTRAS OBRAS PREVISTAS NO PELT RS 

 

A) Duplicação da ERS-453 entre a BR-386 (Lajeado) e a RSC-470 
 

RODOVIA TRECHO – 2014 VDM  

RS 453 ENTR. ERS-413 (P/ SANTA CLARA DO 
SUL/MATO LEITÃO) – ENTR. BRS-386(A)/ERS-
130(B) (P/ LAJEADO) 

15.734 
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ERS 122 

 

I – DUPLICAÇÃO DA ERS 122 DE SÃO VENDELINO A FARROUPILHA / ENTR. 

ERS 453 

 

 

 

• Localização:  

o O trecho está localizado logo após o Vale do Caí, ou seja, integra uma 

região montanhosa com grande dificuldade de transposição, 

especialmente para caminhões, tendo em vista sua declividade. Assim, 

tanto na subida quanto na descida, há dificuldades e aumento de custos 

com frequentes acidentes envolvendo veículos e caminhões. Há poucas 

terceiras pistas, e a caracterização dos morros tem provocado 

deslizamento de terra, anualmente durante o inverno, interrompendo o 

fluxo e causando transtornos para usuários da rodovia e para a 

economia como um todo. 

 

• Objetivos:  

o Facilitar o transporte de cargas; reduzir o número de acidentes e mortes; 

evitar desmoronamento em época de chuvas; reduzir os custos de 

manutenção da rodovia; reduzir o tempo de deslocamento; reduzir o 

volume de gases; melhorar a qualidade de vida dos usuários da rodovia. 
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• VDMs:  

 

RODOVIA TRECHO VDM  

RS 122 ENTR. RSC-453(A) (P/ FARROUPILHA) – ACESSO A CAXIAS DO 
SUL 

32.255 

RS 122 ENTR. ERS-452 (P/ FELIZ) – ENTR. ERS-446 (P/ SÃO VENDELINO) 18.359 

 
 

 

II – Duplicação da ERS-122 entre a RSC-453 e a BR 116 passando por Flores da 

Cunha 

 

 

• Localização:  

o Este trecho da rodovia apresenta elevado fluxo de veículos, uma 

vez que agrega o movimento da zona industrial da microrregião, 

os deslocamentos entre as cidades de Caxias do Sul e Flores da 

Cunha, bem  como o fluxo de cargas oriundas do sul do estado ao 

centro do país, uma vez que muitos motoristas que transitam pela 

BR 116, em São Leopoldo optam  em chegar à divisa de 

Santa Catarina utilizando a ERS 240 - Portão, ERS 

122/ERS453/ERS122 – São Vendelino /Farroupilha /Caxias 

/Flores da Cunha   até chegar a BR 116 em Vacaria. 
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• Objetivo:  

o Considerando que este trecho da rodovia já é pedagiada devido 

ao  elevado número de veículos e pelo fato da estrada 

apresentar esgotamento  em sua capacidade de tráfego, torna-

se necessário duplicação. 

 

III - OUTRAS OBRAS PREVISTAS NO PELT RS 

• Duplicação da RS-122 no contorno de Caxias do Sul 

• Triplicação da ERS 122 entre ERS-452 (Feliz) e a ER S446 (São Vendelino) 
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ERS 446 – DUPLICAÇÃO SÃO VENDELINO A CARLOS BARBOSA 

 

 

 

• Localização: 

o A ERS 446 localiza-se entre São Vendelino (Entronc. ERS 122) e Carlos 

Barbosa (BR 470), com uma extensão de pouco mais de 14km. É a via 

de conexão entre a Região de Bento Gonçalves e Porto Alegre 

recebendo, também, o fluxo de usuários oriundos desde Nova Prata e 

Passo Fundo. Há uma grande movimentação de caminhões 

transportando matéria-prima e produtos acabados, além de intenso fluxo 

de veículos leves. 

• Objetivo: 

o Duplicar a rodovia a fim de possibilitar que os usuários reduzam o tempo 

de viagem, os custos de transporte e aumente a segurança na viagem. 

• Período previsto para a obra: não previsto no PELT-RS 

• VDM:  

 

 

São Vendelino 

Carlos Barbosa 
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BR 448 

 

I - PROLONGAMENTO DA BR 448 ATÉ A ERS 240 

 

 

 

• Objetivo: 

o A construção da rodovia do Parque – BR 448 foi altamente relevante 

para desafogar a BR 116, especialmente em Canoas. No entanto, o 

mesmo fluxo foi realocado para a região de Sapucaia, na conversão da 

BR 448 com a BR 116 causando congestionamento diário. A situação é 

insuportável, tanto para o fluxo do interior para a capital, quanto da 

capital para o interior. No entroncamento da ERS 240 com a BR 116, 

igualmente, ocorrem supercongestionamentos. O prolongamento da BR 

448 possibilitará que os motoristas do Vale do Caí e da Serra gaúcha 

desviem a região de Sapucaia e de Sharlau, dirigindo-se diretamente da 

BR 448 para a ERS 240. Esta mudança será de extrema valia para 

desfogar o trânsito da BR 116, reduzindo tempo e custos para o 

transporte de cargas, de passageiros e dos demais usuários da rodovia. 

 

o Espera-se que a primeira fase – da BR 448 seja construído 

imediatamente, uma vez que os parlamentares gaúchos já alocaram 

uma verba de R$ 10 milhões para produzir o Estudo de Viabilidade. 
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VDM: 

RODOVIA TRECHO (2014) VDM  

BR 116 ENTR. ERS-240 (VILA SCHARLAU) – ENTR. 

ERS-118 (SAPUCAIA DO SUL) 

81.065 
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BR 116 

 

I – TRIPLICAÇÃO DA BR 116 NO TRECHO PORTO ALEGRE – SHARLAU 

 

 

 

• Objetivo: 

o A BR 116 é a principal rodovia de ligação do sul ao norte do país 

constituindo uma rota de transporte terrestre de elevado valor para o 

transporte das mais variadas modalidades de cargas, transporte de 

passageiros, acesso ao principal aeroporto gaúcho, acesso ao Porto de 

Rio Grande, dentre outros. 
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ERS 444 – ESTRADA DO BARRACÃO/BENTO GONÇALVES 

 

I – CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA PISTA EM TRECHOS ESPECÍFICOS. 

II - CONSTRUÇÃO DE UM TREVO MODERNO, ILUMINADO E COMPATÍVEL COM O 

ELEVADO FLUXO, NO ENTRONCAMENTO COM A ERS 453. 

 

 

 

• Localização: 

o A ERS 444 – localiza-se entre Bento Gonçalves e o Entroncamento da 

ERS 453 (Farroupilha-Garibaldi). Apresenta intenso fluxo de veículos de 

passeio e caminhão sendo utilizada para trânsito municipal e 

intermunicipal. A partir da ERS 453, a ERS 444 (Estrada do Barracão) 

dá acesso: 

▪  Para o município de Pinto Bandeira (com trânsito de caminhões 

diversos, inclusive os que carregam resíduos industriais 

perigosos, depositados na Proamb; 

▪ Para o distrito do Barracão (onde estará localizado o Presídio 

Regional);  
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▪ Para os Caminhos de Pedra – empreendimento turístico de 

elevado fluxo. 

É muito utilizado por usuários que se deslocam de Bento Gonçalves 

para Farroupilha e Caxias do Sul.  

• Objetivo: 

o Tendo em vista o elevado fluxo de veículos transitando neste trecho da 

rodovia, tanto no período diurno para atividades comerciais e de 

passeio, quanto noturno para deslocamento de estudantes, a construção 

de terceira pista é altamente desejável a fim de que possa dar maior 

fluxo aos usuários. Especialmente, no trajeto Bento Gonçalves à ERS 

453, nos horários de maior fluxo, há congestionamento de cerca de 2km. 

Há locais em que os caminhões transitam em baixa velocidade, sem 

possibilidade de ultrapassagem, tornando a rodovia muito morosa e 

custosa, apesar da pouca distância. A construção de terceiras pistas 

visa dar maior fluidez ao trânsito. E a construção de um trevo compatível 

com o fluxo é imprescindível para garantir a segurança dos usuários. 

o Implantar Terceira pista: a) desde as imediações da ponte do Barracão 

até a reta que permite ultrapassagem; b) dois kms antes do 

entroncamento da ER 453. 

• VDM: 

 

 

 

• Período previsto para a obra: não previsto. 
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VRS - 813 - ESTRADA SECUNDÁRIA QUE LIGA GARIBALDI A FARROUPILHA  

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERCEIRAS PISTAS EM TRECHOS 

DE MAIOR COMPLEXIDADE NA VRS 813 (Obra não prevista no PELT-RS 

 

• Localização:  

o A VRS 813 é uma via alternativa entre Garibaldi e Farroupilha 

contribuindo com o desvio de um fluxo de 2.400 a 3.100 veículos diários 

da ERS 453 (Garibaldi-Farroupilha). Ao longo de seu trajeto estão 

estabelecidas empresas, empreendimentos turísticos e residências. 

• Objetivo: 

o Qualificar a rodovia com a implantação de terceiras pistas, bem como 

com um processo de manutenção de alta qualidade na engenharia, na 

implantação de trevos seguros e iluminados, no material utilizado no leito 

da rodovia, bem como na sinalização com tachões reflexivos. 

• VDM: 
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RODOVIA TRANSAÇORIANA (NOVA SANTA RITA ATÉ CAPELA DE SANTANA) 

 

 

 

• Objetivo:  

o Estrada que liga diretamente a BR-386 a RS-240 e constitui-se em 

opção à BR 116. A Estrada Transaçoriana é uma ligação entre Nova 

Santa Rita e Portão (estrada municipal) e terá como função constituir-se 

em alternativa viária para usuários da microrregião e, também, da região 

do Vale do Caí e Região da Serra, contribuindo com o desenvolvimento 

da microrregião. 10km precisam de pavimentação. 

 

• Rodovia não prevista no PELT RS por tratar-se de estrada municipal. Sua 

execução pode ocorrer através do apoio do Governo estadual e/ou 

federal, visto sua importância na ligação intermunicipal e regional 

BR 386 
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OUTRAS OBRAS REGIONAIS PREVISTAS NO PELT RS 

 

A – DUPLICAÇÃO DA ERS-444 ENTRE A RSC-470 (BENTO GONÇALVES) E 

SANTA TEREZA 
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4 – INVESTIDORES PARA AS RODOVIAS DO COREDE SERRA 

 
 

Os agentes econômicos do COREDE Serra compreendem que há necessidade de 

um processo de concessão e/ou outras parcerias que possibilitem fortalecer o polo 

rodoviário regional, tendo em vista uma demanda reprimida de cerca de 20 anos que 

tem causado muito desconforto, elevados custos e desestímulo para novos 

investidores.  

No processo da definição da forma de investimento nas rodovias da região, 

sugere-se que os Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica considerem as três 

alternativas: 

- Concessões nas distintas modalidades; 

 

- PPPs – Parcerias público-privadas; 

 

- Operações Urbana/Metropolitana consorciada. 
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Para viabilizar investimentos no Polo Rodoviário da Serra, sugere-se: 

 

1. Que o Estado conceda as rodovias estaduais da região para a União, 

visando construir uma modelagem que privilegie rodovias estaduais e federais, 

conjuntamente, a fim de que rodovias mais rentáveis financiem as menos 

rentáveis; 

2.  Que o processo considere todos os investimentos necessários para os 

próximos 30 anos, ou seja, a modalidade de investimento deve agregar as 

demandas de todo complexo rodoviário regional; 

3. Que os pedágios sejam cobrados após as obras realizadas; 

4. Que se considere, nas definições, o impacto dos investimentos que irão ocorrer 

nas rodovias lindeiras ao território dos municípios do COREDE Serra com 

possível aumento do fluxo de transporte nas rodovias regionais, sem esquecer 

do impacto dos investimentos em ferrovias e aeroportos. 

5. Considerando a atratividade da região, sob o ponto de vista de VDMs em 

algumas rodovias, verificar viabilidade de cobrança de pedágio de um  um 

valor principal na macro rodovia  e um valor mínimo na rodovia 

secundária como a ERS 444, ERS 448; VRS 313 (Desvio Blauth); VRS 855 

(Pinto Bandeira), ERS 431 (Faria Lemos); BR 470 até Montenegro.   

6. Que todos os Pedágios sejam eletrônicos e com tecnologias modernas. 

7. Que as obras de manutenção, duplicação, triplicação e a própria sinalização 

sejam de elevado padrão. 

8. Que no momento da valoração dos pedágios, não seja acrescido o ISS, imposto 

que deverá ser eliminado para não tributar duplamente os usuários das 

rodovias. 

9. Que seja criado o Conselho de Usuários de todas as rodovias pedagiadas. 
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5 – POSSÍVEL LOCALIZAÇÃO DE PEDÁGIOS: 

 

Considerando as percepções das entidades representativas da região, apresenta-se 

ideia inicial sobre possíveis locais de pedagiamento nas macrovias, sem esquecer que 

a implantação de pedágios poderia contemplar rodovias principais e rodovias 

secundárias com valores diferenciados. 

 

• Visando a duplicação da ERS 122 (S.Vend/FAR) e da ERS 446 e sua 

manutenção: 

 
o Possibilidade do pedágio existente na ERS 240 – Portão ter ampliada 

sua área de manutenção, agregando a ERS 122 – São Vendelino a 

Farroupilha;  a ERS 446 – São Vendelino a Carlos Barbosa e a ERS 452 

de Feliz ao Vale Real OU redução do valor do pedágio em Portão e 

implantação de um pedágio em São Vendelino visando a manutenção 

da ERS 122 e da  ERS 446. 

 
 

• Visando a duplicação da ERS 453 e sua manutenção: 
 

o Implantação de pedágio entre o entroncamento de Nossa Senhora do 

Caravaggio e Nova Roma do Sul ou na região da Ponte do Rio Tega; 

 
 

• Visando a duplicação e manutenção da BR 116 entre Caxias e Vacaria: 
 

o Implantação de pedágio na região de São Marcos e Campestre da Serra 

 

• Visando duplicação e manutenção da Rota do Sol no trecho Caxias do Sul 

a Terra de Areia: 

o Pedágio na Região de São Francisco de Paula. 
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6 – PRIORIDADES REGIONAIS DE CURTÍSSIMO PRAZO 

As demandas por uma nova infraestrutura rodoviária é histórica, uma vez que a região 

é altamente industrializada, constituindo o segundo polo metalomecânico nacional, 

polo moveleiro e vinícola nacional, grande produtor de carnes, hortifrutigranjeiros, 

farinha, massas,  região com capacidade de atração de grande fluxo turístico, bem 

como por constituir-se como sede de um importante polo de serviços nas áreas da 

saúde, educação superior e tecnologia da informação e comunicação.   

Considerando que as rodovias encontram-se saturadas desde os diagnósticos 

produzidos pelo estudo denominado Rumos 2015 (produzido em 2004); que a região 

tem sido a de maior atratividade populacional no estado; que há elevado padrão de 

empreendedorismo e sustentação de um elevado nível de emprego e de atividades 

de profissionais liberais, considera-se relevante hierarquizar as demandas de curto 

prazo, conforme segue:    

• Prioridade 1 – Prolongamento da BR 448 – Rodovia do Parque. 

• Prioridade 2 – Duplicação da ERS 122 – São Vendelino a Farroupilha. 

• Prioridade 3 – Duplicação da ERS 453 – Farroupilha a Garibaldi e do contorno 

de Caxias do Sul (desde o viaduto torto até o acesso a Flores da Cunha). 

• Prioridade 4 – Duplicação da ERS 446 – São Vendelino a Carlos Barbosa. 

• Prioridade 5 – Conclusão da BR 470 – André da Rocha a Barretos/Lagoa 

Vermelha. 

 

As cinco obras mencionadas são imprescindíveis para a sustentação da economia 

local, bem como para atração de novos investimentos. A não realização de tais obras 

coloca a região numa situação de perda de empreendimentos e início de um doloroso 

processo de redução da atividade produtiva, com consequências na qualidade de 

vida. Assim, espera-se que ações imediatas sejam adotadas para equacionar os 

gargalos da região de maior desenvolvimento do interior do estado gaúcho. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente Estudo teve por objetivo apresentar as demandas por rodovias na região 

do COREDE Serra expressando o reconhecimento de que os investimentos deverão 

ser realizados pela iniciativa privada e a cobrança de pedágios realizada após a 

realização das obras.  

Apresentou-se as características econômicas da região, bem como o perfil das 

rodovias regionais com algumas observações que deverão ser consideradas visando 

que todo o processo integre os representantes empresariais e políticos da região, além 

de representantes da sociedade, a fim de possibilitar que as decisões tomadas sejam 

respeitadas e cujos investimentos possam ser implementados com a maior brevidade 

possível. 

Destacar que muitas obras de duplicação já deveriam ter sido implementadas tendo 

em vista os VDMs demonstrados. Assim sendo, a região não almeja que os 

investimentos ocorram no longo prazo. Há pressa e o desejo de que, no prazo máximo 

de cinco anos, ocorram os principais investimentos nas rodovias regionais de forma a 

estimular as empresas a se manterem na região, além de atrair novos investimentos 

capazes acompanhar as transformações produtivas mundiais. 

Manter o padrão de desenvolvimento regional é fator preponderante para que a região 

possa contribuir com a busca do equilíbrio no desenvolvimento de todo o estado 

gaúcho. 

Espera-se que todo o processo seja desenvolvido com acompanhamento das 

entidades representativas da região possibilitando que os parceiros vencedores da 

ação pública estejam alinhados com os objetivos do desenvolvimento econômico 

regional, além de preservar os seus investimentos. É preciso que os investidores 

consigam desenvolver o sentimento de pertencimento regional e que os usuários da 

rodovia vejam tais investidores como parceiros de uma complexa e profunda teia de 

relações os quais, juntos, busquem fomentar a economia fortalecendo os negócios 

existentes e estimulando novos empreendedores, com geração de emprego e rendas. 
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Anexo I – PLANO DE AÇÃO 

Ação O que fazer Objetivo Responsabilidade  

 

1 

Apresentação do 

Estudo ao Ministério da 

Infraestrutura e EPL 

 

- Transmitir posicionamento 

regional sobre demandas de 

rodovias federais e estaduais, 

bem como ideias a serem 

contempladas na concepção 

do processo de concessão das 

rodovias otimizando 

duplicações, triplicações e 

manutenção de rodovias 

secundárias. 

 

- Avaliar as demandas de 

curtíssimo prazo com 

apresentação dos possíveis 

encaminhamentos (cap. 9) 

 

 

Senador Heinze e 

representantes da 

região 

 

 

 

Imediato 

 

2 

Apresentação do 

Estudo ao Governador 

Eduardo Leite 

 

 

 

 

AMESNE 

CIC Bento  

CIC Caxias 

CIC Serra 

MobiCaxias  

 

 

 

 

 

A planejar 

 

 

 

3 

Apresentação do 

Estudo à Secretaria 

Estadual dos 

Transportes do RS e 

DAER 

 

 

 

 

4 

Diálogo entre União e 

Estado do RS sobre 

possibilidade de Termo 

de Concessão de 

Rodovias visando 

produzir um processo 

de concessões que 

contemple o Polo 

Rodoviário Da Serra 

como um todo. 

 

Definir forma de conjugação 

das rodovias federais e 

estaduais visando otimizar o 

processo de concessão das 

rodovias criando melhores 

alternativas para investidores. 

 

Senador Heinze 

AMESNE 

CIC Bento  

CIC Caxias 

CIC Serra 

MobiCaxias 

 

 

 

 

A planejar 

 

5 

Revisão e validação do  

Estudo 

 

Atualizar o Estudo a partir das 

orientações dos representantes 

da União e do Estado do RS. 

 

 

 

UCS 

 

 

 

6  Apresentação das 

demandas atuais de 

manutenção ao 

Governador Educar 

Leite 

Conhecer o Plano de 

Manutenção Imediato das 

rodovias da Serra 

 Imediato 

 


