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Projeto Polo do Sul – Pelotas
Sistema Viário

Equipe: Jair Seidel, Gilberto Rudi Treptow, Fabiane Tondo, Francisco Caurio, Silvia

Adornes, Marlon Soares, Manoel Ribeiro

Monitor : Arthur Bragança

Rio de Janeiro, Brasil                                                                             abril 2010

The Word Bank

Avaliação de Impactos:

transformando promessas em evidências

O Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado (PDMI) engloba os municípios de Bagé,
Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Uruguaiana, envolvendo recursos da ordem dos US$
103.641.915,00 (cento e três milhões, seiscentos e quarenta e um mil e novecentos e quinze
dólares americanos), sendo 60% do BIRD e 40% dos municípios.

São três os objetivos do Programa:

• melhorar a eficiência e a eficácia da gestão pública dos
municípios envolvidos;
•ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda;
• disponibilizar uma melhor infra-estrutura urbana e rural com equilíbrio ambiental.

O Programa será gerido por unidades de gestão a nível municipal, e terá a duração de 5 anos.

No caso específico do Projeto Polo do Sul (Pelotas) o contrato com o BIRD foi assinado em março
de 2008, num montante de 31,5 milhões de US$ A execução foi iniciada em maio de 2008,
priorizando as ações de infraestrutura, que já alcança 60% do previsto.
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recursos atividades produtos
Resultados 
intermediários

Resultados 
finais

Cadeia de Resultados

. 31, 5 milhões 

de US$  (60% 

X 40%);

. UGP –

assessoria 

técnica;

. Consultorias 

específicas;

. Estudo Preliminar 

do sistema viário;

. Definição de 

prioridades;

. Elaboração de 

projetos  e de TRs 

para contratação de 

consultorias;

. Licenciamento 

ambiental;

Mobilização e 

esclarecimento;

. Contratação  e 

supervisão das 

obras;

. Pavimentação de 

55 Km de ruas e 

avenidas;

. Construção 10 Km 

de ciclovias;

. Sinalização 

horizontal e vertical;

. Requalificação de 

40 paradas de 

ônibus;

. Plantio de 5.000 

mudas de árvores;

. Redução do tempo 

de deslocamento;

. Melhoria da fluidez 

do trânsito;

. Redução do número 

de acidentes;

. Incremento do uso 

das bicicletas;

. Reestruturação 

do sistema viário 

urbano;

. Valorização 

imobiliária;

. Criação de 

novos negócios 

pela valorização 

dos pontos 

comerciais ao 

longo das  ruas e 

avenidas;

. Melhoria da 

qualidade do ar;

1. Perguntas Básicas

1. A reestruturação  viária teve efeito 

sobre as retenções de trânsito? 

2. A melhoria das avenidas e ruas vai 

gerar novos negócios no entorno dos 

pontos de ônibus?
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INDICADORES MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO

.  Tempo de  passagem 

dos ônibus;

. Contagem de veículo 

por hora;

. Companhias de ônibus;

. Pesquisa de fluxo de 

tráfego;

1. Indicadores de Resultados

1. A reestruturação  viária teve efeito sobre as 

retenções de trânsito? 

INDICADORES MEIOS DE

VERIFICAÇÃO

. Número de novas 

empresas formais;

. Alvarás Expressos;

. Preço dos imóveis;

. Consulta  na Junta Comercial;

. Secretaria Municipal de Urbanismo;

. Consulta a corretores;

2 . A melhoria das avenidas e ruas vai gera novos 

negócios no entorno dos pontos de ônibus?

2. Indicadores de Resultados
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Estratégia/Método de Identificação

. Os métodos de avaliação apresentados no presente curso, não são 

aplicáveis ao Projeto Polo Sul, no que toca a sistema viário  executado, já 

que não foi definida uma linha de base consistente;

. Assim sendo encontramos os seguintes impasses quanto às ferramentas 

ensinadas:

. Número de observações insuficiente da linha de base e 

foco somente nos tratados;

. Entrada de 30 mil novos carros na frota da cidade;

. No que toca ao aparecimento de novos negócios, consideramos possível 

recuperar dados anteriores e montar uma linha de base consistente a partir 

do indicadores e fontes apontadas anteriormente.

. O Método seria o Diferenças nas Diferenças, com “maching”, controlando 

por externalidades  geográficas relacionadas á implantação de cada projeto.

. Os indicadores e fontes: os indicados anteriormente;

Dados e Amostra

. Quanto ao transito, decidimos retirar dessa experiência 

diretrizes de avaliação a serem adotadas no outros projetos do 

PDMI, quais sejam:

. Estabelecimento de linha de base adequada sobre 

acessibilidade  para definição de um contrafactual  de

avenidas e ruas  de  características semelhantes;

. Utilização do método Diferenças em Diferença;

. Evitar contaminações pela utilização de regressões.

São critérios recomendáveis para estabelecimento da amostra, 

alternativamente, segundo características do projeto:

. Rua;

. Quarteirão;

. Bairro;

. Serão utilizados dados sócio-econômicos do Censo 

IBGE, para identificar áreas similares;
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Plano de trabalho

1. trânsito 2. negócios

1.1. Aplicar pesquisar e utilizar 
dados do Censo IBGE para 
identificar avenidas ou ruas de 
características funcionais e sócio-
econômicas semelhantes; 

2.1. Através pesquisa de campo, 
identificar avenidas ou ruas de 
características funcionais e sócio-
econômicas semelhantes; 

1.2. Escalonar no tempo as obras de 
melhoria e definir tratadas e não 
tratadas;

2.2. Estabelecer linha de base, com 
os dados levantados na Junta 
Comercial Secretaria de Urbanismo 
(alvará);

1.3. Realizar diversas contagens de 
transito em pontos de igual 
distância do centro em P=1 e P=0;

2.3. Após 2 ou 3 anos da 
implantação, levantar mesmos 
dados;

1.4. Aplicar método Dif. em Dif.; 2.4. Aplicar método Dif. Em Dif.;

1.5. Utilizar regressões para evitar 
contaminações;

2.5. Utilizar regressões para evitar 
contaminações;

1.6. Definir impacto; 2.6. Definir impacto;

Fontes de financiamento

. Recursos  Fundo de Avaliação de Impacto Espanhol – SIEF

. Banco Mundial



5/6/2010

6

OBRIGADO, TCHÊ!


