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Resumo 

A gestão das estradas rurais é um desafio para a administração pública no Brasil, pois 80,3% das vias 
não são pavimentadas, o que corresponde a 1,3 milhões de quilômetros. A maior parte dessas, ou seja, 
um percentual de 92,2% da malha viária está sob a responsabilidade dos municípios. O objetivo desse 
trabalho é relatar a implantação do Sistema de Gestão de Estradas Rurais (SISGER) em Lages, Santa 
Catarina entre os anos de 2014 a 2016. A iniciativa é um modelo de gestão que definiu e consolidou 
procedimentos e diretrizes para a administração pública municipal. O SISGER é composto por cinco 
linhas de ação: (1) Atendimento da população, (2) Cadastro e criação de banco de dados geográficos, 
(3) Sinalização e Endereçamento, (4) Manutenção das Estradas, e (5) Normatização. Como resultados, 
pode-se destacar a redução no número de solicitações da população na ordem de 35% entre o período 
de 2014 e 2015. A inovação proposta pelo projeto alcançou reconhecimento estadual com a premiação 
pelo concurso “Boas Práticas em Gestão Pública”, realizado pela Escola Superior de Administração e 
Gerência da Universidade do Estado de Santa Catarina, e em nível nacional com a realização de uma 
missão técnica em Lages pelo Ministério da Agricultura em fevereiro de 2017 para conhecer o sistema 
e difundir a experiência para outros municípios. 
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1 Introdução 

A gestão das estradas é um grande desafio para a administração pública municipal. No 
Brasil cerca de 80,3% das estradas não são pavimentadas, o que equivale a 1,3 milhão de 
quilômetros, a maior parte das estradas não pavimentadas estão sob responsabilidade dos 
municípios que possuem 92,2% de sua malha viária nessa condição (BENEVIDES, 2017). 

Lages é o município com a maior extensão territorial de Santa Catarina (IBGE, 2017) e 
possui uma grande malha viária rural que até 2014 não havia sido cadastrada. A ligação entre 
o interior do município e seu perímetro urbano, se dá por meio de estradas. As estradas do 
interior são a principal obra de infraestrutura necessária nas áreas rurais, pois é por meio delas 
que pessoas tem acesso aos serviços de saúde, escola, entretenimento, além disso, toda a 
produção agropecuária e florestal depende dessa obra para ser escoada. Segundo Baesso & 
Gonçalves (2003), as estradas rurais, podem ser definidas como “o conjunto de pequenas vias 
que compõem o sistema capilar do transporte, sendo responsáveis fundamentalmente pelo 
escoamento da produção agrícola”. 

As estradas não pavimentadas são consideradas como uma das principais fontes de 
produção de sedimentos, visto que influenciam nos processos hidrológicos de determinada área 
de diversas formas, como: interceptação direta das gotas de chuva no leito da estrada; baixa 
taxa de infiltração da água no solo e, em contrapartida, maior volume de escoamento superficial 
além de concentração do volume escoado em áreas adjacentes ao canal de drenagem da estrada 
(Forsyth et al., 2006 apud ENRIQUEZ, 2015). 

De acordo com Pruski (2009, apud ENRIQUEZ, 2015) o agente causador principal da 
erosão em estradas não pavimentadas é o escoamento superficial. O processo erosivo se inicia 
quando o escoamento superficial se concentra ao longo do canal de drenagem da estrada e 
atinge determinada tensão cisalhante com magnitude superior à tensão crítica de cisalhamento 
do solo. A partir deste momento o escoamento superficial passa a desprender partículas do solo, 
geralmente transportadas até os cursos d’água. Os impactos originados pelo estabelecimento 
deste processo incluem assoreamento, poluição e interferência na qualidade de vida aquática 
dos cursos d’água. 

Esta sedimentação desloca-se para as obras de artes da estrada, como as valetas, bueiros 
e bigodes. O abaulamento realizado junto à manutenção da estrada é totalmente perdido quando 
ocorre o escoamento superficial, visto que, com o sedimento perdido a via fica mais suscetível 
à formação de buracos, atoladores e costela de vaca. 

Para uma boa qualidade das estradas é necessário que sejam feitas manutenções 
periódicas nas vias que são o conjunto de operações destinadas a preservar as características 
técnicas e de trafegabilidade de uma estrada ou obra-de-arte. As obras de conservação podem 
ser corretivas, quando as operações tem como objetivo reparar ou sanar um defeito e 
restabelecer o funcionamento dos componentes da estrada, ou periódicas, quando a conservação 
requerida é realizada em intervalos de tempo determinados. Também são importantes medidas 
de conservação de emergência as quais são destinadas a corrigir defeitos surgidos de modo 
repentino, ocasionando restrições ao tráfego e ou sérios riscos aos usuários. 

As dificuldades enfrentadas no tráfego de veículos leves e pesados constituem um sério 
problema para a mobilidade de pessoas e mercadorias comprometendo o escoamento da 
produção e o acesso a serviços públicos de saúde e educação, por exemplo. A partir desse 
quadro buscou-se desenvolver no município de Lages, Santa Catarina, um modelo de gestão 
que pudesse reverter essa situação e gerar um processo contínuo de melhorias na malha viária, 
nesse sentido, foi desenvolvido entre os anos de 2014 e 2016 o Sistema de Gestão de Estradas 
Rurais (SISGER), o qual esse artigo tem como objetivo relatar. 
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O trabalho foi coordenado pela Secretaria de Agricultura de Lages que é órgão publico 
municipal responsável pelas ações de manutenção e conservação das estradas no município e 
contou com a parceria do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (CAV/UDESC) e de um start up local. De fevereiro a maio de 2014 foi realizado 
um estudo buscando entender o funcionamento da prestação desse serviço, o perfil das 
demandas da população e as iniciativas necessárias para uma gestão de qualidade nas estradas, 
a partir do qual foi desenvolvida a concepção do SISGER. 

Esse trabalho está estruturado em duas partes. A primeira apresenta o relato da 
construção do modelo de gestão denominado SISGER apresentando cada linha de ação que foi 
desenvolvida para compor o sistema, bem como aspectos relacionados com a participação 
social. Na segunda faz-se a análise da iniciativa apresentando resultados, aprendizados e 
potencial de replicabilidade. 

2 Construindo um Modelo de Gestão para Estradas Rurais em Lages 

Lages está localizada no estado de Santa Catarina, pertencente a região da Serra 
Catarinense  e possui 159.530 habitantes (IBGE, 2010).  É um centro regional de vários serviços 
como saúde e educação, com destaque para a educação superior. O município é considerado a 
Capital Nacional do Turismo Rural possuindo pousadas rurais e também turismo de aventura. 
Territorialmente faz divisas com os municípios: Painel, Bocaina do Sul, Palmeira, Correia 
Pinto, São José do Cerrito, Capão Alto, Campo Belo do Sul e ao sul com o Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O município tem a maior extensão territorial do estado e a área é predominantemente 
rural, cerca de 90%. Situa-se entre os paralelos 27º e 28º e meridianos 49º e 52º e caracteriza-
se por ter altitude bem elevada, que varia de 850 a 1200 metros acima do nível do mar. Com o 
clima temperado, o inverno é frio e as temperaturas podem chegar a -4°C. 

A economia rural de Lages é bastante diversificada possuindo atividades ligadas a 
produção florestal, pecuária, lavouras temporárias e permanentes, piscicultura, entre outras 
atividades, além do turismo rural. Segundo Lages (2016), o movimento econômico do 
município teve um incremento de 17,8% em 2014 em comparação ao ano de 2013, passando 
de R$ 101,79 milhões para R$ 119,94 milhões. Esses dados demonstram o bom momento da 
economia rural e as perspectivas de incremento. As atividades ligadas à agricultura no 
município são diversas e em quantidades variáveis ao longo dos anos, com destaque para a 
produção de grãos e hortaliças. A produção animal é uma atividade tradicional, e historicamente 
o município produz bovinos de corte o que representa uma parcela significativa da economia 
rural. A produção madereira teve grande expansão nas últimas décadas especialmente ligada 
aos plantios de Pinus spp.  

Nesse contexto a gestão de estradas é um desafio para o desenvolvimento do município. 
A elaboração do SISGER iniciou em 2014, segundo ano do governo municipal local, quando, 
após ações emergenciais no primeiro ano da gestão, percebeu-se a necessidade de estruturar a 
manutenção das estadas rurais como uma política pública de estado. A partir de fevereiro de 
2014 iniciaram-se estudos para analisar a dinâmica do serviço público, nos seus aspectos 
relacionados ao atendimento da população e também com a equipe de trabalho que o realiza. 

Nessa primeira etapa a construção da ação governamental deu-se baseada na concepção 
do ciclo da política pública. Para Souza (2006), essa abordagem vê a política pública como um 
ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de 
aprendizagem, e é composto pela definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação 
das opções, seleção das ações, implementação e avaliação. 
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A definição da agenda deu-se baseada no grande número de solicitações relacionadas à 
melhoria das estradas rurais e na priorização dada pelo governo municipal. A Secretaria de 
Agricultura desenvolve várias políticas relacionadas ao desenvolvimento rural, como, por 
exemplo, a assistência técnica e extensão rural, o programa de merenda escolar, a inspeção de 
alimentos, as feiras da agricultura familiar, entre outros. No entanto a maior parte dos 
atendimentos a população estavam relacionados à manutenção das estradas. 

Com a priorização da agenda de “gestão das estradas rurais”, definida no governo 
municipal, buscou-se alternativas para o desenvolvimento dessa política. Como referência 
utilizou-se Baesso (2003) que aborda os sistemas de administração e manutenção de estradas, 
os quais tem o objetivo de disponibilizar uma ferramenta de gerenciamento da manutenção de 
estradas não pavimentadas que auxiliem o administrador a priorizar investimentos e a utiliza-
los de forma racional. O autor propõe um modelo baseado na experiência do Corpo de 
Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América desenvolvido na década de 90. 

Nessa abordagem, Baesso (2003) propõe que o sistema de avaliação e gerenciamento 
possua como componentes principais: a identificação da rede, a inspeção das condições da 
superfície de rolamento, a determinação das prioridades de manutenção e o gerenciamento dos 
dados. Partindo dessa concepção o estudo preliminar realizado pela Secretaria de Agricultura 
em Lages apontou a necessidade de outros componentes como o atendimento à população e a 
normatização. Dessa forma, as alternativas definidas para compor o SISGER organizaram-se a 
partir de cinco linhas de ação: (1) Atendimento a população, (2) Cadastro e criação de banco 
de dados geográficos, (3) Sinalização e Endereçamento, (4) Manutenção das Estradas, e (5) 
Normatização. 

 O desenvolvimento conceitual do SISGER foi realizado no período de fevereiro 
a maio de 2014. Findada essa etapa cada linha de ação foi transformada em um projeto 
definindo-se atividades, responsáveis, prazos e recursos necessários. Os projetos foram 
acompanhados e revisados ao longo de sua execução, e as ocorrências eram registradas em 
boletim de acompanhamento. Como exceção a essa metodologia a manutenção das estradas 
seguiu como uma atividade permanente da Secretaria sendo ajustada e influenciada por outras 
linhas, especialmente o atendimento à população. 

2.1 Atendimento a População 

No atendimento a população a ação consistiu em definir procedimentos internos para 
recepção e tratamento das demandas apresentadas pelos usuários das estradas rurais. 
Inicialmente foi implantado o registro das solicitações em fichas de atendimento, onde eram 
coletadas informações referentes aos problemas de estradas, pontes e bueiros. As fichas eram 
lançadas em software de banco de dados, o que permitiu a classificação por localidades e região, 
facilitando assim a logistica de manutenção de estradas e a confecção de relatórios utilizados 
para auxiliar na tomada de decisão. Assim, quando as equipe de manutenção estavam em uma 
determinada localidade rural buscava-se atender o maior número possível de solicitações. As 
fichas de atendimento eram distribuídas para o setor responsável pela manutenção das estradas 
que realizava a vistoria a campo e registrava informações sobre as condições de trafegabilidade 
da via. Aos poucos percebeu-se a dificuldade em localizar as demandas apresentadas, pois as 
vias rurais não possuem referenciais como as vias urbanas que são todas nominadas e as 
residências numeradas. Para solucionar essa dificuldade foi desenvolvido um aplicativo de 
celular, o Gerencia Vias, que também teve como objetivo otimizar a comunicação. 

Para facilitar a comunicação entre a população e os gestores públicos foi desenvolvido 
um aplicativo para tablet e celulares, denominado Gerencia Vias, pelo qual são enviados pelos 
usuários das vias rurais informações e fotos georreferenciadas para a Secretaria. O aplicativo 
funciona como um coletor de informações, pois é possível registrar problemas nas vias, sem o 
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uso da internet, armazenando no celular e enviando posteriormente quando possuir acesso à 
internet. As informações são recebidas e centralizadas em um endereço virtual. Os 
colaboradores da Secretaria utilizaram o aplicativo como uma ferramenta para complementar 
os atendimentos realizados na sede do órgão. Para o desenvolvimento do aplicativo foi 
contratada a empresa Jumper Desenvolvimento de Sistemas, uma startup local incubada no 
Micro Distrito de Base Tecnológica de Lages (MIDILAGES). Foram realizadas reuniões entre 
a Secretaria e a Jumper para o desenvolvimento da concepção do aplicativo, aprovação do 
projeto e lançamento do produto. Os custos com o desenvolvimento do aplicativo referente à 
licença e a manutenção por dois anos foram de R$ 7.800,00. A figura 1 demonstra a interface 
do usuário e a figura 2 apresenta parte do endereço eletrônico utilizado para gerenciar as 
informações recebidas pelo aplicativo Gerencia Vias. 

 

 
Figura 1 – Interface do usuário, aplicativo Gerencia Vias 

Fonte: Secretaria de Agricultura de Lages 

2.2 Cadastro e criação de banco de dados geográficos 

Com objetivo de reunir informações necessárias para realizar a gestão das estradas rurais 
no município buscou-se implantar esse componente através de duas metas: a criação de um 
cadastro e a implementação de um banco de dados geográficos para as estradas rurais. Em 
parceria com o Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Engenharia Florestal do 
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CAV/UDESC foram cadastradas, empregando método de posicionamento GNSS (Global 

Navigation Satellite System) diferencial, o eixo das vias, pontes, bueiros, escolas, igrejas e 
postos de saúde. Adicionalmente foram empregadas as orto imagens do recobrimento aéreo de 
Santa Catarina. Estas imagens têm resolução espacial de 39 cm o que possibilitou complementar 
as informações obtidas em campo. Cadastraram-se 600 km de rodovias em campo e com o 
auxílio de trenas e outros instrumentos, mensuraram-se o comprimento e a largura das estradas, 
o tipo de solo, a quantidade e o diâmetro dos bueiros, a largura, comprimento e material das 
pontes e as edificações comunitárias (escolas, unidades de saúde e igrejas). Os registros foram 
acompanhados de fotos georreferenciadas. Ao final do processo integrando-se os dados GNSS 
cadastraram-se 1517 quilômetros de estradas rurais. Também foram cadastradas outras feições 
como 499 bueiros, 62 pontes e 60 pontos de serviços comunitários (escolas, igrejas e postos de 
saúde). 

 

 
Figura 2 – Gerenciamento de informações recebidas pelo aplicativo Gerencia Vias 

Fonte: Secretaria de Agricultura de Lages 

A Prefeitura e a Universidade definiram conjuntamente as atividades a serem realizadas, 
os responsáveis, os prazos e os recursos necessários. A Universidade dispõe de corpo técnico 
qualificado e infraestrutura de laboratório e teve como papel mapear toda a malha viária em 
laboratório e realizar a captação das informações a campo. A Secretaria de Agricultura teve 
como papel viabilizar os recursos para o pagamento de uma bolsista e adquirir computador para 
a realização do projeto. Além disso, foi disponibilizado carro, combustível e motorista para a 
captação de informações a campo. A figura 3 apresenta o mapa detalhado com as vias que foram 
georreferenciada com o desenvolvimento do componente de banco de dados geográficos do 
SISGER. 

2.3 Manutenção das Estradas Rurais 

As atividades relacionadas à manutenção das estradas rurais consistem nas operações 
permanentes realizadas nas vias utilizando máquinas, caminhões e recursos humanos e 
financeiros, com o objetivo de melhorar sua trafegabilidade. Em 2013 o município de Lages 
adquiriu 17 equipamentos novos para a patrulha rural e implantou medidas de valorização de 
pessoal com gratificações e pagamento de pernoite aos colaboradores, pois devido à grande 
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extensão territorial do município os colaboradores pernoitavam em localidades próximas a 
realização dos trabalhos de manutenção. 

 

 
Figura 3 – Mapa municipal das estradas rurais de Lages, Santa Catarina 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Engenharia Florestal, CAV/UDESC 

 



8 

 

A implantação do SISGER a partir de 2014 teve como objetivo otimizar o uso dos 
recursos investidos na atividade de manutenção e conservação das estradas. A definição do 
plano de trabalho das atividades de manutenção ocorreu de acordo com o atendimento a 
população e a situação de trafegabilidade das estradas avaliada a partir das análises a campo. A 
equipe de manutenção foi dividida em duas, possibilitando o trabalho em duas regiões 
diferentes. Paralelamente foram contratadas empresas terceirizadas para realização de serviço 
completo de manutenção com patrolamento, drenagem e revestimento da via com uma camada 
de 15 centímetros de cascalho. Em dois anos (2014 e 2015) foram recuperados 190 quilômetros 
de estradas municipais com o auxilio de empresas, sendo que os recursos para execução foram 
provenientes de uma parceria com a Prefeitura e Governo do Estado. Com as equipes próprias 
da Secretaria de Agricultura foram recuperados, no mesmo período, 700 quilômetros de 
estradas. 

 
 

 
Figura 4 – Operação de manutenção das estradas rurais em Lages, Santa Catarina 

Fonte: Secretaria de Comunicação, Prefeitura de Lages 

2.4 Sinalização e Endereçamento 

A sinalização e endereçamento compreenderam as medidas necessárias para melhorar a 
localização das comunidades e orientar o trânsito com a colocação de placas indicativas e 
informativas. Essas placas também auxiliam na entrega de produtos a população rural, facilitam 
o fluxo urbano-rural e auxiliam a atividade turística. Para a atividade turística De Assis e De 
França (2017), observaram que a sinalização surge como uma importante ferramenta de 
informação e é uma alternativa que visa melhorar os deslocamentos dos turistas e sua 
experiência na região de destino. Com base no cadastramento das estradas e na consolidação 
do banco de dados foi realizado um projeto piloto onde foram colocadas 35 placas nos 
principais pontos de cada localidade. 
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Figura 5 – Sinalização e endereçamento com placas nas estradas rurais 

Fonte: Secretaria de Comunicação, Prefeitura de Lages 

2.5 Normatização  

A qualidade das estradas rurais é dada pelas operações de manutenção e conservação 
das mesmas, mas também pelo uso realizado por veículos leves e pesados. Com base nesse 
entendimento procurou-se desenvolver uma legislação que definiu as responsabilidades de 
usuários e do poder público. Em 2014 foi efetuado o inventário da legislação em vigência, onde 
constatou-se que o município possuía uma lei datada de 1911, que tratava de estradas 
municipais, complementada por diversas leis que tratavam apenas da nomenclatura das vias. 
Realizou-se uma pesquisa ampla buscando legislações municipais que tratavam do assunto e 
criou-se um grupo de trabalho para produzir uma minuta de lei adequada a realidade de Lages. 
Com a minuta aprovada pela Procuradoria do Município foram realizadas consultas públicas a 
parceiros participantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), onde o 
projeto de lei foi debatido e alterado. Enviada à Câmara de Vereadores, o projeto foi aprovado 
em 12 de novembro de 2015 e transformado na Lei Municipal de número 4.135 (LAGES, 2017).  

Na elaboração da Lei o poder executivo municipal buscou definir marcos legais para a 
gestão municipal de estradas. As estradas foram classificadas em tipologias, sendo que as 
estradas gerais são aquelas que comunicam a sede do município com outros municípios, 
distritos, vilas e/ou que comportam maior fluxo rodoviário, as estradas vicinais ou secundárias 
são as que unem entre si as estradas gerais ou com elas bifurcam e/ou as que possuem menor 
fluxo rodoviário, e, por fim, as estradas terciárias ou acessos são aquelas que interessam apenas 
aos possuidores de áreas que delas se sirvam como passagem forçada para chegarem ao seu 
imóvel rural. Além disso, a lei define a largura de cada estrada e a obrigatoriedade do município 
em manter mapa atualizado das vias públicas. 

A lei 4.145/2015 definiu também responsabilidades para o poder público e para os 
usuários das vias e estipulou sanções pelo descumprimento. Entre as responsabilidades da 
Prefeitura está o atendimento, as manutenções das vias, com cuidados específicos para a 
drenagem, à pista e os equipamentos e a publicação semestral de um boletim informativo sobre 
as manutenções realizadas. Para a população ficou proibido fechar, diminuir a largura, danificar 
a ponto de impedir ou dificultar o livre trânsito pelas vias públicas, bem como os proprietários 
dos terrenos marginais não poderão impedir o escoamento, por suas terras, das águas pluviais 
ou resultantes de drenagem executadas nas estradas rurais. 

O SISGER é instituído a partir da Lei, em seu artigo 11º, como conjunto de medidas 
articuladas pelo Poder Público Municipal, cujo objetivo é manter as estradas rurais em 
condições de boa trafegabilidade, garantindo assim, mobilidade e qualidade de vida aos 
produtores rurais e transeuntes. São princípios do Sistema a impessoalidade no atendimento e 
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encaminhamento das solicitações da comunidade, a gestão e coordenação realizada pela 
Secretaria Municipal da Agricultura e o fornecimento de informações de forma transparente e 
ativa, permitindo o acesso aos dados por toda a sociedade. 

2.6 Participação Social 

A participação social fez parte de todo o desenvolvimento da proposta do SISGER. A 
concepção e a implementação do Sistema foi apresentada em diversas reuniões do CMDR de 
Lages. No desenvolvimento do aplicativo esse foi apresentado aos motoristas de ônibus da rede 
municipal de educação e as agentes comunitárias de saúde com os quais pretendia-se constituir 
uma rede colaborativa de monitoramento das vias. O projeto de Lei foi apresentado ao CMDR, 
a sindicatos e organizações representativas do setor rural. O Mapa Municipal foi apresentado e 
discutido em Workshop realizado especificamente para esse fim. 

A interação entre o poder público e a população ocorreu de maneira mais ativa na 
definição do Mapa Municipal das Estradas Rurais e no aplicativo Gerencia Vias. Na finalização 
do Mapa Municipal esse foi apresentado para lideranças das 34 comunidades do interior para 
verificação das vias e aprovação da proposta. Já com o aplicativo Gerencia Vias a população 
pode se  comunicar diretamente sobre problemas nas vias, melhorando a comunicação entre a 
população e os gestores. 

3 Resultados, Aprendizados e Potencial de Replicabilidade 

3.1 Principais Resultados Alcançados 

Como resultados, constatou-se a redução no número de solicitações entre 2014 e 2015 
na ordem de 35%. Além disso, ocorreu uma mudança no tipo das solicitações, pois essas se 
concentravam nas estradas gerais e em final de 2016 se concentravam nas secundárias e nos 
acessos. Nesse sentido, entende-se que a maior parte das solicitações das estradas gerais foram 
atendidas e os desafios estariam, principalmente, nas secundárias e acessos. Também constatou-
se um menor número de demandas emergenciais, devido as manutenções preventivas e de 
melhor qualidade, a melhoria do tempo resposta, que consiste no tempo entre a geração do 
problema e a resposta na execução da manutenção. Importante destacar que as medidas não são 
perenes pois devido ao trafego de veículos pesados e a ausência de manutenção preventiva, 
principalmente relacionadas à drenagem, os problemas relacionados a trafegabilidade nas vias 
podem ser gerados. 

Com relação ao atendimento a população destaca-se a importância do registro desses 
atendimentos (via ficha de atendimento ou aplicativo) que articulados ao banco de dados 
permitiu qualificar as respostas a população e otimizar o encaminhamento das solicitações. A 
utilização do aplicativo Gerencia Vias foi mais efetiva para a equipe de trabalho da Secretaria 
de Agricultura, pois tornou-se uma importante ferramenta para geolocalizar as solicitações, 
vistoriar a situação de estradas, conferir o trabalho das equipes de manutenção, entre outras 
utilizações. Já a população fez pouco uso do aplicativo e em alguns casos criou-se a expectativa 
de uma rápida solução do problema, o que nem sempre foi possível, pela própria característica 
do serviço. 

A implementação do SISGER gerou a articulação com outras áreas do poder executivo 
municipal. A Secretaria de Turismo solicitou o mapeamento dos pontos de interesse turístico 
para incorporar o Mapa Municipal. Esse processo foi iniciado com a parceria do CAV/UDESC 
e parte da necessidade de planejar rotas, atrativos e a exploração turística. Para a Secretaria 
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Municipal de Educação o estabelecimento do banco de dados com as estradas e escolas rurais 
mapeadas possibilitará uma melhor análise do transporte escolar. Atualmente parte do 
transporte das crianças e adolescentes que residem na área rural é realizado por ônibus da 
Prefeitura e outra parte por empresas terceirizadas. Assim, a base de dados poderá servir para a 
definição de rotas de transporte, quilometragem das rotas e custos. 

3.2 Lições aprendidas 

O desenvolvimento da iniciativa trouxe aprendizados a Secretaria de Agricultura com 
destaque para a economia no uso dos recursos, qualificação nas respostas a comunidade e a 
criação de relações colaborativas entre poder público e sociedade civil. A sistematização de 
todas as solicitações em uma plataforma única serviu como uma ferramenta de tomada de 
decisão na definição dos planos de trabalho das equipes de manutenção evitando o 
deslocamento de máquinas sem necessidade e diminuindo o tempo gasto nessa operação. Além 
disso, o aplicativo Gerencia Vias orientou a localização de pontos críticos permitindo a 
definição de um roteiro de recuperação de acordo com critérios de eficiência.  

Com uma tomada de decisão racional e com a sistematização de dados na plataforma 
única as respostas à comunidade têm sido mais precisas e baseadas em informações de campo 
e da situação geral da malha viária, o que entende-se que qualifica as respostas a sociedade. O 
aplicativo, ainda que com baixa utilização pela população, possibilitou a criação de relações 
colaborativas entre o poder público e a população para o monitoramento das vias rurais. Como 
apontamento para novas iniciativas poderia ser desenvolvido uma nova versão do aplicativo 
Gerencia Vias que contemple uma função de navegação. Assim, além de ser um coletor de 
informações para a manutenção de estradas rurais o aplicativo serviria de ferramenta para a 
navegação podendo ter acesso às informações das estradas, edificações comunitárias e pontos 
de interesse turístico. Outra possibilidade de desenvolvimento do aplicativo é incorporar outras 
frentes da gestão pública municipal como defesa civil, fiscalização e obras urbanas, criando 
novas possibilidades de comunicação entre a população e o poder público. 

3.3 Potencial de replicabilidade 

A iniciativa possui condições de se tornar referência uma vez que a gestão de estradas 
rurais é uma atividade desenvolvida em todos os municípios do Brasil, podendo ser replicadas 
por esses ou por consórcios. Na área de abrangência dos dezoito municípios da Associação dos 
Municípios da Região Serrana (AMURES) a experiência tem gerado interesse das demais 
administrações municipais e o consórcio público regional já atuou na realização de mapas das 
estradas. 

A iniciativa despertou também interesse do governo federal. Em março de 2016 a 
Secretaria de Agricultura foi convidada para apresentar o projeto em Brasília na Agência 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER)6.  Em abril do mesmo ano 
representantes do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)7 de Brasília e 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ-

                                                 
6 Sistema criado em Lages será apresentado em Brasília. Disponível em: 
<http://www.clmais.com.br/informacao/94355/sistema-criado-em-lages-ser%C3%A1-apresentado-em-
bras%C3%ADlia> . Acessado em 30 de maio de 2017.  
7 Sistema Legeano é exemplo para o país. Disponível em: <http://www.clmais.com.br/informacao/95422/sistema-
lageano-%C3%A9-exemplo-para-o-pa%C3%ADs>. Acessado em 30 de maio de 2017. 
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USP) estiveram em Lages para conhecer a iniciativa e verificar possibilidade de utilizá-la em 
todo o país. 

Em junho de 2016 o SISGER foi classificado como uma boa prática no “Prêmio Udesc 
Esag” organizado pela Escola Superior de Administração e Gestão ficando em 2º Lugar na 
categoria “Tecnologia de Informação para Transparência”. O evento teve apoio de diversas 
organizações como, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina (FAPESC), a Federação Catarinense de Municipios (FECAM), o Ministério 
Público de Santa Catarina (MPSC) e a Controladoria Geral da União (CGU). O julgamento foi 
realizado por uma comissão julgadora formada por especialistas em gestão pública e 
professores universitários. 

Em fevereiro de 2017 o MAPA realizou uma nova missão técnica nas dependências do 
CAV/UDESC para conhecer o sistema e difundir a experiência para outros municípios. Está 
em tratativa um convênio entre o Ministério e a Universidade para que a proposta possa ser 
sistematizada e difundida pelo país. 

Acredita-se que a iniciativa promovida pela Secretaria de Agricultura de Lages e pelos 
demais parceiros constitui-se em uma experiencia em gestão municipal de estradas rurais que 
incorpora ferramentas de comunicação e transparência as atividades rotineiras de manutenção 
das vias e poderá ser compartilhada com outras instituições. 

4 Considerações Finais 

A consolidação de uma boa infraestrutura no Brasil é um desafio fundametamental para 
promover o desenvolvimento. O quadro atual apresenta uma situação em que a cada cinco 
quilômetros de estradas apenas um é pavimentado. Nesse contexto, faz-se necessário a criação 
e validação de metodologias de gestão das estradas rurais. O SISGER, caso apresentado nesse 
artigo, é uma experiência que pode auxiliar novas iniciativas e teve como objetivo propor um 
modelo de gestão que definiu e consolidou procedimentos e diretrizes para a administração 
pública municipal. Como resultados, pode-se destacar a redução no número de solicitações na 
ordem de 35% entre os anos de 2014 e 2015.  

A inovação proposta alcançou reconhecimento estadual com a premiação pelo concurso 
“Boas Práticas em Gestão Pública”, realizado pela Escola Superior de Administração e 
Gerência (ESAG-UDESC), e em nível nacional com o interesse do MAPA em conhecer o 
sistema e compartilhar a experiência para outros municípios. 
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