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E as lombadas, funcionam ou não?
Em Vera Cruz, 
apenas um dos seis 
equipamentos estão 
autuando. Nem por 
isso, velocidade deve 
ser desrespeitada

Segundo o Departamento Municipal de Trânsito e o 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
(DAER), em Santa Cruz do Sul não há pardais e 
lombadas eletrônicas em funcionamento. Na cidade, a 
fiscalização de velocidade é realizada através de radar 
móvel. Segundo os azuizinhos, nos trechos urbanos 
foram autuados 692 veículos, entre janeiro e junho de 
2019. Na área de atuação do 1º Pelotão Rodoviário de 
Santa Cruz do Sul (que inclui a RSC-287 e a ERS-409) 
foram 7.938 veículos fiscalizados e autuados com o 
equipamento, nesse mesmo período do ano.

Em Vera Cruz, lombadas estão sem autuar até votação da municipalização da ERS-409
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Os equipamentos fixos 
ou os radares móveis 
de monitoramento 

de velocidade estimulam os 
motoristas a trafegarem na 
velocidade permitida. Em 
Vera Cruz, essa fiscalização é 
realizada pelas lombadas ele-
trônicas. Apesar de haver seis 
equipamentos instalados, ape-
nas um deles está autuando. 
Até 28 de julho, ainda havia 
um pardal em funcionamento, 
instalado no quilômetro 113,5, 
na RSC-287. Mas, hoje, ele 
está temporariamente fora de 
operação. 

Na Capital das Gincanas, 
a ativação das lombadas que 
hoje não validam as infrações 
cometidas pelos veículos es-
barra no processo de munici-
palização da ERS-409, pedido 
encaminhado em setembro de 
2017 e que aguarda por vota-
ção na Assembleia Legislativa. 
Esses equipamentos instalados 
na rodovia e que permitem a 
velocidade de até 40km/h se 
encontram na localidade de 
Rincão da Serra, próxima à 
Agromilho (controle nos dois 
sentidos);  na rua Roberto 

Gruendling, em frente à Mor 
Distribuidora (apenas no sen-
tido Vera Cruz/Santa Cruz); 
e na rua Intendente Koelzer 
(ambos os sentidos).

De acordo com o secretá-
rio de Obras, Saneamento e 
Trânsito de Vera Cruz, Gilson 
Becker, nos três pontos, esses 
controladores estão aptos ao 
funcionamento, sendo que 
os mais recentes - do Rincão 
e da Roberto Gruendling - já 
foram aferidos pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro). 
“Essas lombadas eletrônicas já 
passaram pelo período de teste 
estando aptas para autuar. 
Assim que a municipalização 
da ERS-409 for votada e apro-
vada, elas passam a multar”, 
afirma o Secretário. Além 
disso, segundo ele, apesar de 
não validarem as infrações, 
as informações de excesso de 
velocidade continuam a ser 
enviadas e computadas pelo 
Departamento de Trânsito de 
Vera Cruz. 

Atualmente, o único equi-
pamento que autua no mu-
nicípio fica na rua Ernesto 
Wild, próximo à Comercial 
Tipuanas, que afere a veloci-
dade no sentido Kopp/Centro, 
permitindo que os veículos 
trafeguem em até 50km/h. 
Segundo o Departamento de 
Trânsito, entre janeiro e junho 
de 2019 foram 190 autuações 
neste local. 

CONVÊNIO 
Além das instaladas no Rin-

Em Vera Cruz, havia apenas um medidor de 
velocidade do tipo pardal, implantado no quilômetro 
113,5 da RSC-287 e que operava nos dois sentidos, 
com velocidade limite de 80km/h. De acordo com 
o DAER, desde o dia 18 de julho, o equipamento 
está temporariamente fora de operação, em virtude 
do término do prazo de vigência do contrato (60 
meses). Neste momento, o processo para contratação 
de novos pardais se encontra na Celic. Entre janeiro 
e maio de 2019, o fluxo de veículos e as autuações 
realizadas através do equipamento foram: 

Sentido Tabaí/Santa Maria 
Fluxo: 689.948 
Autuações: 1.678

Sentido Santa Maria/Tabaí
Fluxo: 674.885 
Autuações: 2.892

PARDAL EM VERA CRUZcão da Serra e na rua Roberto 
Gruendling, a lombada eletrô-
nica da rua  Intendente Koelzer 
não está autuando desde que o 
convênio com o Departamento 
Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER), que admi-
nistrava o equipamento, foi 
rompido. Segundo o Secretá-
rio, para que este dispositivo 
passe a multar, é necessário 
que haja um convênio firma-
do com o DAER. “Como há o 
processo de municipalização 
para ser concluído, o convênio 
não foi renovado. Então, para 
o funcionamento da lombada 
nesse trecho, também aguar-
damos a municipalização da 
ERS-409”, explica.

Em Santa Cruz do Sul, di-
ferentemente de Vera Cruz, 
é através dos radares móveis 
que as multas são aplicadas 
nos trechos urbanos e nas 
rodovias (confira mais no 
quadro). Nesses municípios, 
apesar de o monitoramento 
não ser realizado em todos 
os trechos, os limites de ve-

locidade estão aí para serem 
respeitados pelos condutores 
como principal aliado na 
prevenção de mortes e aci-
dentes no trânsito. “O alerta 
é para que os motoristas 
não excedam a velocidade 
permitida, mesmo sem a 
fiscalização eletrônica”, frisa 
o secretário Gilson Becker. 

Além da preocupação 
pela não aplicação de multas, 
que colabora para a diminui-
ção das infrações, ele lembra 
que sem o funcionamento 
dessas lombadas eletrônicas, 
o Município deixa de arre-
cadar recursos. “A partir da 
municipalização da ERS-409, 
isso será possível”, completa.

Sem controle, mas com respeito


