PRODUTO 1
PLANO DE COMUNICAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE
GUARAPUAVA

ÍNDICE
1 APRESENTAÇÃO ................................................................................................... 9
2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ................................10
3 EQUIPE TÉCNICA URBTEC ....................................................................................13
4 METODOLOGIA DE TRABALHO ............................................................................17
1ª FASE – PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL..................... 18
2ª FASE – DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO ..................................................... 25
3º FASE – PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA (DIRETRIZES E
PROPOSTAS) ............................................................................................................... 65
4ª FASE – PLANO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO ............ 70
5ª FASE – AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL (PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL) ... 75
6ª FASE – MINUTA DO PROJETO DE LEI .......................................................... 76
5 SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE..............................78
6 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E DOS EVENTOS ...............................................91
7 FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES E DOS EVENTOS ................................................96
8 ENTREGA DOS PRODUTOS ..................................................................................98
9 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO .................................................................................... 100
LOGOMARCA ................................................................................................. 100
CARTAZES ...................................................................................................... 100
FLYERS ........................................................................................................... 101
MÍDIA ESPONTÂNEA ..................................................................................... 102
MÍDIA PATROCINADA (PROPAGANDA) ......................................................... 103
INTERNET E REDES SOCIAIS ........................................................................... 104

P á g i n a |2

10 ANEXOS ............................................................................................................ 105
ANEXO 1 ........................................................................................................ 109
11 REFERÊNCIAS .................................................................................................... 112

P á g i n a |3

ÍNDICE DE ABREVIAÇÕES
CDPs:

Condicionantes, Deficiências e Potencialidades

CONTRAN:

Conselho Nacional de Trânsito

DENATRAN:

Departamento Nacional de Trânsito

DETRAN:

Departamento de Trânsito

DLIs:

Detectores de Laços Indutivos

ETA:

Equipe Técnica de Apoio

ETM:

Equipe Técnica Municipal

GA:

Grupo de Acompanhamento

IBGE:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDHM:

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IPARDES:

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social

IPEA:

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

PIB:

Produto Interno Bruto

PLANMOB:

Plano de Mobilidade Urbana

PMG:

Prefeitura Municipal de Guarapuava

PNMU:

Política Nacional de Mobilidade Urbana

SETRAN:

Secretaria de Trânsito e Transportes

TR:

Termo de Referência

VPD:

Veículos Por Dia

VPH:

Veículos Por Hora

P á g i n a |4

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Fases do Processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava 17
Figura 2: Ficha de candidatura - Grupo de Acompanhamento ............................................... 21
Figura 3 : Organograma do PlanMob de Guarapuava ............................................................. 23
Figura 4: Divisão do sistema de mobilidade urbana ................................................................ 26
Figura 5: Modos não-motorizados ........................................................................................... 27
Figura 6: Perspectivas das pesquisas de campo ...................................................................... 33
Figura 7: Temáticas Índice de Caminhabilidade ...................................................................... 33
Figura 8: Modelo de formulário para pesquisa de caminhabilidade ....................................... 36
Figura 9: Modelo de formulário para pesquisa qualitativa com pedestres............................. 37
Figura 10: Modelo de formulário para pesquisa de ciclomobilidade ...................................... 40
Figura 11: Modelo de formulário para pesquisa qualitativa com ciclistas .............................. 42
Figura 12: Níveis de Análise - Trânsito ..................................................................................... 63
Figura 13: Metodologia para análise da viabilidade das alternativas ..................................... 72
Figura 14: Metodologia para Hierarquização das alternativas ................................................ 73
Figura 15: Modelo das planilhas do Plano de Gestão, Implantação e Monitoramento .......... 73
Figura 16: Fluxograma da revisão da legislação urbanística .................................................... 76
Figura 17: Etapas da Oficina de Leitura Técnica – Diagnóstico ............................................... 80
Figura 18: Etapas da Oficina de Leitura Técnica - Diretrizes e Propostas ................................ 82
Figura 19: Etapas da Oficina de Leitura Comunitária - Diagnóstico ........................................ 85
Figura 20: Etapas da Oficina de Leitura Comunitária - Diretrizes e Propostas ........................ 87
Figura 21: Fluxograma dos eventos e atividades do Plano de Mobilidade de Guarapuava .... 97

P á g i n a |5

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1: Localização dos pontos da pesquisa de Caminhabilidade ......................................... 35
Mapa 2: Localização dos pontos da Pesquisa de Contagem volumétrica ............................... 45
Mapa 3: Localização dos pontos da pesquisa de Velocidade e retardamento ....................... 47
Mapa 4: Localização dos pontos da Pesquisa Origem-Destino de cargas ............................... 55

P á g i n a |6

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1: Mobilidade e acessibilidade.................................................................................... 28
Quadro 2: Níveis de Ocupação Veicular .................................................................................. 52

P á g i n a |7

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1: Modelo da tabela de composição do Grupo de Acompanhamento ........................ 22
Tabela 2: Índice de Caminhabilidade ....................................................................................... 34
Tabela 3: Índice de Ciclomobilidade ........................................................................................ 39
Tabela 4: Modelo do questionário para levantamento da Estrutura de Gestão ..................... 58
Tabela 5: Cronograma das atividades e dos eventos .............................................................. 92

P á g i n a |8

1 APRESENTAÇÃO
Este documento tem como objetivo apresentar a metodologia a ser adotada para a
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava, com a descrição das atividades
referentes ao desenvolvimento dos trabalhos e à organização do processo de pesquisas e
levantamentos de dados. A partir da definição dos métodos e técnicas para realização dos
serviços, é apresentado o cronograma físico com a identificação das fases e respectivas
atividades, participantes, responsáveis e datas das reuniões técnicas, oficinas, audiências e
entregas de produtos.
São apresentadas também as estratégias de comunicação que serão aplicadas para
divulgação da elaboração do Plano de Mobilidade – PlanMob do Município de Guarapuava.
Essas ações são fundamentais para o engajamento da população no processo participativo,
principalmente nas Oficinas Comunitárias, Audiências Públicas e das Pesquisas de Campo a
serem realizadas no decorrer do desenvolvimento do plano. São apresentadas as estratégias
de veiculação dos anúncios, veículos de comunicação selecionados, modelos de layout dos
materiais gráficos utilizados, entre outros.
O objetivo das estratégias é tornar pública a realização dos eventos onde existe a
participação popular. Pretende-se utilizar veículos de comunicação de massa (jornais, rádios
e internet) e redes sociais, além de cartazes e flyers que terão distribuição dirigida em locais
de grande fluxo de pessoas, como unidades de saúde, escolas públicas municipais, terminais
de ônibus, entre outros.

Guarapuava, abril de 2019.
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2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
O Município de Guarapuava situa-se na região Centro-Sul Paranaense, na
Microrregião Geográfica de Guarapuava. Limita-se ao norte com os municípios de Turvo e
Campina do Simão; ao sul com Pinhão; à oeste com Candói, Cantagalo e Goioxim; e à leste
com Prudentópolis, Irati e Inácio Martins. Tem como coordenadas geográficas a Latitude S 25º
23’ 36’’ e Longitude WGR - 51º 27’ 19’’.
De acordo com o Ipardes (2017), o município possui uma área de 3.177.598 km2,
estando localizado a 252,70 Km da capital do Estado. É composto por seis Distritos
Administrativos: Guarapuava, Atalaia, Entre Rios, Guairacá, Guará e Palmeirinha.
Ainda de acordo com o Ipardes, a mesorregião Centro-Sul, onde situa-se Guarapuava,
é uma das 10 mesorregiões do Paraná e constitui-se de 29 municípios: Boa Ventura de São
Roque, Laranjal, Mato Rico, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste, Campina do Simão,
Candói, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Simão, Goioxim, Inácio Martins, Laranjeiras
do Sim, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito
do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Turvo, Virmond, Clevelândia, Coronel Domingos Soares,
Honório Cerpa, Mangueirinha, Palmas e Guarapuava, este o maior deles em população.
Em 2010, Guarapuava concentrava uma população de 167.328 habitantes, segundo
projeções do IPARDES, sendo que desse total, 152.993 residiam em área urbana e apenas
14.335 na área rural do município.
No que se refere às condições socioeconômicas, de acordo com o IPARDES, o Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, calculado com dados de 2010, resultou em
0,731, considerado alto, em relação aos demais municípios brasileiros (993º), sendo inferior à
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média paranaense (0,749) e superior à média brasileira (0,727)1. Entre os fatores considerados
para a medição do IDH, (educação, longevidade e renda), o que mais pesa para Guarapuava é
a longevidade (0,853).
No que diz respeito à renda, o Índice de Gini2 da Renda Domiciliar Per Capita - 2010,
era 0,5555, o que demonstra que a desigualdade entre os mais ricos e mais pobres permanece
alta, enquanto a Renda Média Domiciliar Per Capita – 2010, segundo IPARDES, é de R$ 737,01,
superior ao salário mínimo na época da medição (R$ 510,00).
Em 2016, segundo o IBGE, o salário médio mensal entre os trabalhadores formais era
de 2,6 salários mínimos (posição 22 de 399 no Estado), sendo que a proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 25.9% (posição 79 de 399 no Estado). Na
comparação entre cidades de todo o país, ficava na posição 406 de 5570 e 716 de 5570,
respectivamente.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por
pessoa, Guarapuava tinha 34.5% da sua população nessas condições, o que colocava o
município na posição 154 de 399 entre as cidades do Estado e na posição 3675 de 5570 dentre
todas as cidades do Brasil.
De acordo com o IBGE, quanto ao PIB per Capita, Guarapuava apresentava R$
29.319,05 em 2016, inferior ao do Estado do Paraná (R$ 33.769,00) e ao do Brasil (R$
29.326,00) para o mesmo ano. Com isso, o município de Guarapuava ocupa a 171ª posição no
ranking nacional e a 12ª no ranking estadual de municípios.

1

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br.>. Acesso:

abril/ 2018.
2

Segundo o Ipardes, o IG mede o grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma determinada
população em um determinado espaço geográfico. Quando o índice tem valor igual a um (1), existe perfeita desigualdade,
isto é, a renda domiciliar per capita é totalmente apropriada por um único indivíduo. Quando ele tem valor igual à zero (0),
tem-se perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma proporção para todos os domicílios. Quanto mais próximo
da unidade, maior a desigualdade na distribuição de renda
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Guarapuava está situada entre as cidades de Curitiba e Foz do Iguaçu, nas margens
da BR 277, principal Rodovia do Mercosul, que liga o Porto de Paranaguá ao Paraguai e à
Argentina. Além da BR 277, o sistema rodoviário é integrado pelo entroncamento da PR 170
e da PR 466, que fazem ligação com o sul do Estado, ligando também Santa Catarina e Rio
Grande do Sul e também com o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo (Prefeitura
Municipal de Guarapuava).
Guarapuava possui duas linhas férreas. A primeira, operada pela América latina
Logística (ALL), foi construída em 1950 e estende-se até Ponta Grossa, passando por Irati. A
segunda linha férrea foi construída em 1990 e é operada pela Ferroeste, estendendo-se até
Cascavel.
Do ponto de vista do transporte aeroviário, o aeroporto de Guarapuava é equipado
e homologado para voos por instrumentos e pode operar aeronaves de médio porte. O
Aeroporto Tancredo Thomas de Farias está estágio final das obras de adequação às normas
da Anac para início das operações de voos comerciais.
No que se refere ao ensino superior, Guarapuava agrega um grande número de
estabelecimentos, que ofertam mais de 70 cursos de graduação, 45 cursos de pós-graduação
e mestrado, demostrando a forte polarização que exerce na atividade (Prefeitura Municipal
de Guarapuava).
Quanto à infraestrutura de saneamento na área urbana, Guarapuava apresenta mais
de 86% dos domicílios atendidos com abastecimento de água pela rede geral. No que diz
respeito ao esgotamento sanitário a rede cobre 64% dos domicílios, enquanto a cobertura por
coleta de lixo, conta com um percentual de atendimento de 81%. (IPARDES, 2017).
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3 EQUIPE TÉCNICA URBTEC
A seguir é listada a equipe técnica da empresa URBTECTM, consultora responsável
pela Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da Cidade de Guarapuava/PR.

Coordenador Geral Executivo e Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade: Engenheiro
Civil – Gustavo Taniguchi
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (1996),
Mestrado em Gestão Urbana - Pontifícia Universidade Católica do PR (2007), pós-graduação
em Mobilidade e Trânsito – Faculdade Futura (2018) e pós-graduação em Engenharia de
Tráfego – Faculdade Global (2019). Trabalha na área de Planejamento Urbano e Regional, com
ênfase em Projetos de Transportes Urbanos, Mobilidade e Sistemas de Passageiros, atuando
principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, planejamento metropolitano,
desenvolvimento urbano e regional, planos de mobilidade, transporte e urbanização.

Coordenador Geral do Plano de Mobilidade: Arquiteto e Urbanista Paulo Cavalcanti de
Albuquerque
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de
Pernambuco (1983). Trabalha em Projetos de Transportes Urbanos, Mobilidade e Sistemas de
Passageiros, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento metroviário, projeto
geométrico, projetos arquitetônicos, planejamento metropolitano, parcelamento e uso do
solo, sistemas cicloviários, estudos socioeconômicos, pesquisas de transporte e mobilidade.

Coordenadora Operacional: Arquiteta e Urbanista – Manoela Fajgenbaum Feiges
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná – PUC/PR (2011), pós-graduação em Mobilidade e Trânsito – Faculdade Futura
(2019) e mestrado em Assentamentos Humanos pela Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica
(2015) reconhecido no Brasil como Gestão do Território pela Universidade Estadual de Ponta
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Grossa – UEPG (2018). Possui experiência em Arquitetura e Urbanismo, nos âmbitos nacional
e internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho urbano e
planejamento urbano, municipal e regional, planejamento de transportes e mobilidade
urbana.

Administradora: Mari Ligia Carvalho Leão
Possui Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Educação
Superior do Paraná (1988) e pós-graduação em Recursos Humanos pela Universidade Tuiuti
do Paraná (1999). Atuou na área de administração nos segmentos públicos e privados.

Advogada: Luciane Leiria Taniguchi
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná –
PUC/PR (1997), Especialização em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC/PR (1999)
e pós-graduação MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (2003), pósgraduação em Mobilidade Urbana e Trânsito pela Faculdade Futura (2018). Atua na área de
direito público, administrativo, urbanístico, ambiental e tributário.

Arquiteta Urbanista: Ana Parisi
Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Brasília
(1986). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos
seguintes temas: desenvolvimento urbano e regional, transporte, mobilidade, pesquisa e
modelagem, estudos de demanda, planos e projetos cicloviários, infraestrutura urbana,
sinalização horizontal, vertical e semafórica.

Economista: Mariano de Matos Macedo
Possui Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas
Gerais (1975) e Doutorado em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual
de Campinas (1988). No IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), exerceu o cargo de
Diretor de Políticas Sociais (1996 – 1999). No IPARDES (Instituto Paranaense de
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Desenvolvimento Econômico e Social), exerceu os cargos de Diretor Presidente (1991-1994) e
de Coordenador Técnico (1984 – 1986). Foi Coordenador da Área de Estudos Socioeconômicos
da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC (1982 – 1983). Docente da
UFPR, desde 1980, atualmente é professor do Programa de Pós-graduação em Planejamento
Urbano dessa universidade.

Engenheiro Ambiental: Luiz Guilherme Grein Vieira
Possui Graduação em Engenharia Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná – PUC/PR (2009). Membro da Diretoria Executiva da Associação Paranaense dos
Engenheiros Ambientais desde 2011. Desenvolve projetos na área de Saneamento Básico,
com ênfase nos sistemas de resíduos sólidos, saneamento básico, licenciamento ambiental e
drenagem urbana.

Engenheiro Civil: José Paulo Filippin
Possui graduação em Engenheira Civil pela Universidade Federal de Santa Maria
(1998). Tem experiência em obras de grande porte como ferrovias, rodovias e barragens, mais
de 20 anos desenvolvendo projetos ferroviários.

Engenheira Civil: Vanessa Fontana Godoi
Possui graduação em Engenheira Civil pela Universidade Federal do Paraná (2007).
Tem experiência Modelagem Computacional, pesquisas de trânsito e transporte e sistemas de
informação.

Engenheiro Civil: Tiago Otto Martins
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (2006) e
pós-graduação em Gestão de Projetos pela FAE Business School. Tem experiência Modelagem
Computacional, projetos geométricos urbanos e rodoviários, pesquisas de mobilidade e
transporte.

P á g i n a | 15

Arquiteto Urbanista: Leonardo Fernandes de Campos
Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Positivo (2017).
Atua em Planos Diretores e Planos de Mobilidade Urbana, gerenciando ações e
desenvolvendo pesquisas e análises temáticas.

Jornalista: Paulo Victor Grein
Possui Graduação em Comunicação Social – Jornalismo pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (1995). Atua em Planos Diretores e Planos de Mobilidade, desenvolvendo
e executando estratégias de divulgação e engajamento social.
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4 METODOLOGIA DE TRABALHO
Neste item, estão apresentadas as atividades e cronograma das fases do trabalho,
com descrição da metodologia adotada e as responsabilidades de cada ator envolvido.
A metodologia adotada consiste na organização do trabalho em seis fases, conforme
definido no Termo de Referência (TR), as quais serão desenvolvidas de acordo com o
detalhamento apresentado neste documento.
São propostas adequações e revisões ao TR, uma vez que há várias atividades
sobrepostas nas fases e etapas nele elencadas. Desta forma, propõe-se manter a estrutura de
6 fases e 7 produtos de entrega, porém com adequação aos escopos e abordagens aos
diversos temas, realizando o encadeamento lógico de levantamento, diagnóstico,
prognóstico, proposições, monitoramento e arcabouço legal para todos os modais de
mobilidade contemplados no Termo de Referência.
A partir da aprovação da nova abordagem será possível desenvolver o Plano de
Mobilidade de Guarapuava com as adaptações metodológicas apresentadas, resultando em
eficiência técnica e melhor distribuição das atividades.
Figura 1: Fases do Processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava

1ª Fase: Plano de
Comunicação e
Participação
Social

2ªFase:
Diagnóstico e
Prognóstico

3ª Fase: Plano
Diretor de
Mobilidade
Urbana
(Diretrizes e
Propostas)

4ª Fase: Plano de
Implantação,
Gestão e
Monitoramento

5ª Fase:
Audiência Pública
Final
(Participação
Técnica e
Comunitária)

6ª Fase: Minuta
do Projeto de Lei

Fonte: URBTECTM (2018)
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1ª FASE – PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Esta fase está contemplada neste documento – Plano de Comunicação e Participação
Social e apresenta a proposta metodológica para todas as fases da elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana, assim como o detalhamento das atividades de mobilização dos técnicos
e da população para sua efetiva participação no processo.
ORGANOGRAMA DO TRABALHO
O processo de elaboração do Plano de Mobilidade de Guarapuava está estruturado
por meio de instâncias de participação (grupos de trabalho e decisão). As instâncias são
organizadas a partir da formação de grupos internos e externos à prefeitura e representam
diferentes interesses, afinidades técnicas ou políticas.
Desse modo, as instâncias de participação são formadas pela Coordenação do Plano,
Equipe Técnica Municipal – ETM, Equipe Técnica de Apoio - ETA e Grupo de Acompanhamento
- GA. Estas instâncias possuem representantes do poder público, de segmentos organizados,
de moradores distribuídos a partir do local de moradia na cidade (Bairros e Distritos). Além
destes, a participação se faz aberta a outros atores, como o Ministério Público e Câmara de
Vereadores, de forma a permitir a fiscalização sobre o andamento do Plano.
A COORDENAÇÃO, sob responsabilidade da Secretaria de Trânsito e Transportes,
possui, dentre outras, as seguintes atribuições:


Gestão Técnica e Política da elaboração do Plano de Mobilidade;



Acompanhar todas as etapas;



Participar dos espaços de colaboração;



Mobilizar politicamente atores internos e externos à prefeitura;



Avaliar, monitorar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico
produzido.
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A EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL - ETM formada por técnicos das secretarias
municipais diretamente ligadas ao tema da Mobilidade, possui as seguintes atribuições, entre
outras:


Fiscalizar o processo de elaboração do Plano de Mobilidade;



Disponibilizar informações e documentos;



Contribuir para visão intersetorial da elaboração do plano;



Participar de reuniões técnicas e eventos participativos;



Mobilizar atores internos e externos;



Acompanhar todas as etapas da elaboração do plano;



Avaliar, monitorar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico
produzido;
Propõe-se que ao menos as seguintes secretarias indiquem representantes para a

participação na Equipe Técnica Municipal:
- Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes;
- Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
- Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Turismo.

A EQUIPE TÉCNICA DE APOIO - ETA formada por técnicos de diversas secretarias
municipais possui as seguintes atribuições, entre outras:


Disponibilizar informações e documentos solicitados pela ETM e pela consultoria;



Contribuir para visão intersetorial da elaboração do Plano de Mobilidade;



Participar de reuniões técnicas e eventos participativos quando convocados;



Mobilizar atores internos e externos;



Avaliar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico produzido
sempre que entender necessário ou quando for solicitado;



Acompanhar o processo de elaboração do Plano de Mobilidade contribuindo com
sugestões, críticas e correções quando julgarem pertinentes.
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As secretarias a seguir podem indicar representantes e/ou serão acionadas para
contribuir com a elaboração do Plano e fornecimento de informações:
- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres;
- Secretaria Municipal de Agricultura;
- Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
- Secretaria Municipal de Comunicação Social;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- Secretaria Municipal de Esportes e Recreação;
- Secretaria Municipal de Finanças;
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Executiva;
- Secretaria Municipal da Saúde.
- Ouvidoria Geral;
- Procuradoria Geral;
Com relação aos segmentos da sociedade civil, as instâncias são formadas pelo
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO - GA, com representantes do Conselho Municipal de
Transporte e Sinalização, do Conselho do Plano Diretor de Guarapuava, da Câmara Municipal
e outros segmentos da sociedade, com as seguintes funções:


Participar efetivamente de todas as reuniões de discussão da elaboração do Plano,
sempre que houver convocação;



Assegurar a publicidade quanto ao cronograma de atividades, aos documentos e
informações produzidos;



Acompanhar e qualificar as discussões referentes à elaboração do Plano de
Mobilidade;



Mobilizar atores da sociedade civil para participar dos momentos colaborativos do
Plano de Mobilidade;
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Construir pautas, propostas e apresentar as críticas oriundas da sociedade civil acerca
do processo de elaboração do Plano de Mobilidade;



Participar dos espaços colaborativos;



Avaliar, monitorar, propor ações e sugerir mudanças em relação ao conteúdo técnico
produzido;



Acompanhar as atividades de elaboração do Plano de Mobilidade;



Fomentar no município a divulgação de eventos de importância significativa na
elaboração do Plano;



Cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto das Cidades e Política Nacional
de Mobilidade Urbana no que diz respeito à participação democrática de
representação da sociedade na elaboração do PlanMob.
A Figura 2 ilustra o modelo da ficha de candidatura para formação do grupo de

acompanhamento. Este formulário deve ser enviado por e-mail para os diversos segmentos
da sociedade para que os interessados façam as suas candidaturas. Deve ser disponibilizado
também em formato digital no site da Prefeitura Municipal de Guarapuava e em formato
impresso no dia da realização da primeira oficia de leitura comunitária, onde serão votados e
decididos a composição do grupo de acompanhamento, conforme a Tabela 1.
Figura 2: Ficha de candidatura - Grupo de Acompanhamento

Fonte: URBTECTM (2018)
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Tabela 1: Modelo da tabela de composição do Grupo de Acompanhamento
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO - PLANO DE MOBILIDADE DE GUARAPUAVA

Instituído durante 1ª oficina de leitura comunitária para elaboração do
Plano de Mobilidade de Guarapuava

Segmentos

Representantes Telefone

E-mail

Suplente

Telefone

E-mail

Empresários
Sindicato de
trabalhadores
Setor Acadêmico
Entidades de classe
Movimentos Sociais
Poder Público Federal
Poder Público
Estadual
Concessionárias de
Serviços Público
Câmara de
Vereadores
Instituições de Ensino
Superior
Associações sem fins
lucrativos
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Individual
Sociedade Civil Distrito Atalaia
Sociedade Civil Distrito Entre-rios
Sociedade Civil Distrito Guairacá
Sociedade Civil Distrito Guará
Sociedade Civil Distrito Palmeirinha
Fonte: URBTECTM (2018)
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A EQUIPE DA URBTECTM terá como função executar a elaboração do PlanMob de
Guarapuava, respondendo aos demais componentes do organograma, conforme a Figura 3.
Figura 3 : Organograma do PlanMob de Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2018)
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EVENTOS
4.1.2.1 Reunião Técnica de assinatura do contrato: apresentação dos
procedimentos administrativos estabelecidos no contrato, etapas
do processo e cronograma físico.
4.1.2.2 Reunião Técnica 01: Mobilização da Equipe Técnica Municipal
(ETM) introduzindo os principais conceitos da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
4.1.2.3 Reunião Técnica 02: Levantamento de dados com a ETM.
4.1.2.4 Reunião com instituições acadêmicas: Mobilização do meio
acadêmico a respeito da importância do processo de elaboração
do PlanMob e apoio na realização das pesquisas de campo.
4.1.2.5 Reunião Câmara de Vereadores: Mobilização dos vereadores e
sociedade civil a respeito da relevância da elaboração do plano.
4.1.2.6 Reunião com instituições governamentais: Mobilização das
instituições a respeito da importância do processo de elaboração
do PlanMob e contribuição com o fornecimento de dados.
PRODUTOS E PRAZOS
4.1.3.1 Produto 01 – Relatório do Plano de Comunicação e Participação
Social contendo o Plano de trabalho e Cronograma - Prazo de até
60 dias a partir da data de assinatura da ordem de serviço.
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2ª FASE – DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
A 2ª Fase tem por objetivo traçar o diagnóstico atual do município a partir de material
já produzido pela prefeitura, órgãos públicos e por instituições de pesquisa. O resultado dessa
fase é a sistematização de todas as informações coletadas e seu cruzamento, gerando, dessa
forma, condições para formulação de perspectivas futuras.

DIAGNÓSTICO (PARTE A).
Para o diagnóstico são necessários vários levantamentos de dados primários e
secundários. Para organizar as orientações previstas no Termo de Referência (TR) dentro de
uma ordem lógica e em consonância com cada tipo de modal de transporte, as atividades
relacionadas foram redistribuídas, permitindo um melhor encadeamento e compreensão.
Algumas metodologias e atividades previstas no TR foram adaptadas para
cumprimento dos prazos contratuais, melhorar a qualidade das informações coletadas,
agilizar a coleta de dados e, principalmente, propiciar a melhor técnica para a elaboração do
Plano de Mobilidade de Guarapuava.
ABORDAGEM GERAL
A mobilidade é um elemento balizador do desenvolvimento urbano. As experiências
das grandes cidades apontam claramente que o equacionamento adequado do sistema de
transporte público urbano, somado à implementação de infraestruturas de caminhabilidade
e ciclomobilidade, é capaz de colaborar efetivamente para cidades mais sustentáveis e justas,
equacionando problemas de congestionamento, poluição, acidentes, desumanização e outros
que afligem as cidades contemporâneas de forma geral.
O Ministério das Cidades recomenda a divisão dos componentes do sistema de
mobilidade urbana em “Modos não-motorizados”, “Modo motorizado privado” e “Modo
motorizado coletivo” (BRASIL, 2015).

P á g i n a | 25

Figura 4: Divisão do sistema de mobilidade urbana

Sistema de
Mobilidade

Modo nãomotorizado

Modo motorizado
privado

Modo motorizado
coletivo

Fonte: URBTECTM (2019)

De acordo com o TR, deve ser realizada a caracterização dos deslocamentos - análise
individualizada dos modos de transporte por categorias — individuais motorizados, transporte
coletivo, transporte de passageiros (fretado, vans escolares, táxi, metropolitano), circulação a
pé, bicicletas — abordando os motivos da escolha modal e as trocas e complementações de
viagens por modo;
Os modos de transporte não motorizados são as modalidades que se utilizam de
esforço humano ou tração animal. A principal função é transportar as pessoas pelo espaço
urbano por distâncias menores, promovendo maior interação destas com as cidades. Como
exemplo podemos citar os pedestres, bicicletas, entre outros.
Os modos motorizados são as modalidades que se utilizam de veículos automotores.
Tem como função transportar pessoas pelo espaço urbano sem a necessidade de esforço
humano ou tração animal, sendo recomendados principalmente para viagens de longa
distância. São divididos em dois grupos: modos motorizados coletivos, como o ônibus, metrô,
monotrilho, veículos leves sobre trilhos (VLT), dentre outros; e os modos coletivos particulares
como carros e motocicletas.
A seguir, são apresentados os métodos para identificação, caracterização,
mapeamento e avaliação dos modos de transporte urbano a serem utilizados na elaboração
do Plano de Mobilidade do município de Guarapuava/PR.
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MODOS NÃO-MOTORIZADOS
Os modos não-motorizados podem ser divididos em dois (conforme Figura 5):

Caminhabilidade e Ciclomobilidade.
Figura 5: Modos não-motorizados

Modos nãomotorizados

Caminhabilidade

Ciclomobilidade

Fonte: URBTECTM (2019)

O primeiro se refere a circulação e acessibilidade de pedestres que percorrem seus
trajetos a pé. Já o segundo, está relacionado aos deslocamentos por veículos de proporção
humana, sendo o mais usual, a bicicleta.
Para o levantamento das condições de deslocamento com utilização de Modos nãomotorizados, serão identificadas as regiões de maior fluxo dentro da área urbana central. A
partir disso, considerando documentos elaborados pelo município, serão definidos os recortes
na malha urbana que efetivamente terão um levantamento detalhado das condições de
acessibilidade.


MODOS MOTORIZADOS PRIVADOS E COLETIVOS
Para o levantamento das condições de deslocamento através de modos motorizados

privados e modos motorizados coletivos, será realizada uma leitura técnica da realidade atual
do município a partir de pesquisas que serão realizadas nas vias com maior fluxo de veículos.
A coluna “Informações Necessárias” indica as demandas de dados potencialmente disponíveis
para acesso através de órgãos públicos, solicitadas via comunicação e-mail.
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Quadro 1: Mobilidade e acessibilidade

Tema

Detalhamento

Sistema
viário
e
transporte
coletivo

Aspectos
institucionais do
transporte público
–
(regulamentação
institucional do
sistema
de
transportes
de
passageiros)
Legislação relativa
à hierarquia Viária
Dimensionamento
da frota de ônibus
Dimensionamento
da demanda por
linha
Transporte
escolar
Terminais
de
transportes
Estruturação
viária municipal:
rodoviária
e
urbana
Levantamento das
condições
de
acessibilidade
universal
da
população:
calçadas
de
pedestres,
travessias,
sinalização
de
vias, entre outros.
Levantamento dos
projetos
existentes e em
execução.

Informações Necessárias

Fonte das
Informações

1. Desenho de todas as linhas de transporte coletivo em
GTFS(https://developers.google.com/transit/gtfs/?hl=ptbr) ou .kml ou .dwg (em operação em 2019);
2. Localização das paradas do transporte coletivo em
GTFS ou .kml ou .dwg;
3. Tabelas horárias ou FCVs de todas as linhas do
transporte coletivo por veículo (em operação 2019);
4. Demanda histórica por mês com divisão do tipo de
pagamento (estudante, idoso...) de 2010 até 2018;
5. Quilometragem histórica por mês de 2010 até 2018;
6. Demanda de uma semana tipo (domingo, dias úteis e
sábado), separados por linha, sentido, por meia viagem,
por veículo;
7. Dados de GPS de acordo com o modelo em anexo; .Log
da localização de uma semana tipo a cada 30seg ou 1 min.
para todas as linhas por carro, pode ser em txt. ou Excel;
(Se tiver GPS embarcado nos veículos)

Prefeitura
Municipal;
Empresas
Concessionárias
de transportes
públicos;
Corpo
de
Bombeiros;
Secretaria
Municipal de
Trânsito
e
Transportes.

8. Dados de validação de bilhetagem eletrônica como o
modelo em anexo, mesma semana dos dados de GPS; de
todas as entradas sendo utilizando cartão de transporte
ou não;
9. Dados frota, por tipo de veículo, ano de fabricação.

Fonte: URBTECTM (2018)

A complementação das informações, quando necessária, será realizada através dos
métodos e pesquisas apresentados adiante. A definição acerca de quais das opções serão
escolhidas está atrelada às informações existentes ou disponibilizadas para uso.
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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PRÉVIOS
A análise dos documentos prévios consiste na compilação dos projetos de mobilidade
existentes na prefeitura e que terão impacto direto na elaboração do Plano de Mobilidade.
Além disso, deve haver atenção para projetos de outras instâncias, como o governo estadual
e federal.
De acordo com o TR, devem ser analisados os estudos envolvendo as áreas de
planejamento e projeto tais como: estudos de trânsito, projetos viários, projetos de
sinalização, estudos e projetos de ampliação do sistema de transporte coletivo, planos gerais
ou específicos de transporte urbano, estudos de organização institucional do organismo
gestor do transporte e da mobilidade, estatísticas de acidentes.
Ainda de acordo com o TR, entre 2014 e 2015 foi realizado um estudo técnico para
avaliação dos sistemas de transportes coletivos de Guarapuava. Nesse estudo foram
apresentadas propostas para otimização, do sistema existente. Após análise crítica em
conjunto com a PMG, o Plano de Mobilidade Urbana poderá incorporar estes estudos,
integrando-o às outras ações propostas referentes os demais meios de transporte. Deve-se
prever a integração e a intermodalidade entre todos os demais modais.

DINÂMICA POPULACIONAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Compreender a dinâmica populacional é fundamental para o diagnóstico da
mobilidade urbana. Desta forma são previstas diversas ações para internalizar os conceitos e
propostas projetados pelo Plano Diretor Municipal e na Lei de Uso e Ocupação do Solo em
especial: Vias Passíveis de Alargamento e de Adensamento, Classificação das Vias quanto ao
uso de atividades e Hierarquia do Sistema Viário (Leis Municipais 69/16 e 76/17).
Neste item são previstas as seguintes atividades:


Identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão
populacional, sinalizadas no plano diretor;
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Identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na
prefeitura ou de áreas de expansão para as quais haja especulação sobre
futuro aproveitamento para parcelamento;



Identificação de novos empreendimentos empresariais, na área de comércio,
serviços e indústrias;



Identificação dos pontos de descontinuidade viária entre bairros ou regiões,
incluindo barreiras de transposição naturais ou artificiais;



Identificação de estudos e projetos urbanos como o Plano Diretor, uso e
ocupação do solo urbano, diretrizes para o sistema viário, planos de
investimento em infraestrutura urbana, planos habitacional, de saneamento
ambiental e demais outros estudos de interesse.



Caracterização demográfica e socioeconômica por zona de tráfego ou setor
censitário analisando as tendências de variações como: população, empregos,
renda, faixa etária e gênero;



Relação entre Uso e Ocupação do Solo, distribuição espacial de empregos e
adensamento populacional com o sistema de mobilidade, especialmente com
a evolução da oferta de serviços de transporte;



Identificação das regiões com sobra de potencial de urbanização ou com
saturação de capacidade (adensamento), de acordo com os dados
disponíveis;



Análise dos impactos dos loteamentos aprovados e em fase de aprovação na
Secretaria de Habitação e Urbanismo;



Análise do Plano Diretor Participativo e demais legislações pertinentes.
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CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serão levantadas e sistematizadas as informações coletadas dos mapas e das
pesquisas elaboradas quanto à rede de circulação de pedestres existente. Também serão
ponderados os estudos, projetos e a legislação vigente. Caso necessário, serão propostas
pesquisas para o diagnóstico da situação atual, de acordo com as informações
disponibilizadas.
No intuito de avaliar os parâmetros de conforto das calçadas, poderão ser realizadas
pesquisas para estimar parâmetros de eficiência e conforto que oferecem a infraestrutura
dedicada ao deslocamento dos pedestres. Serão consultados técnicos da Prefeitura e outras
instituições e dados existentes.
Os resultados pretendidos pelo levantamento dos principais elementos relativos ao
deslocamento de pedestres são: a) A caracterização da infraestrutura para pedestres e meios
complementares de apoio ao deslocamento de pedestres. b) A caracterização dos principais
percursos. c) Identificação dos principais fluxos de pedestres. d) Identificação dos principais
obstáculos ao deslocamento de pedestres, dando particular atenção às pessoas com
mobilidade condicionada. e) Identificação dos pontos de conflito entre o pedestre e os modos
motorizados.
Para caracterização da oferta relativa ao deslocamento de pedestres, serão utilizadas
informações amostrais que deverão ser apuradas em áreas específicas da região central: a) As
características da infraestrutura para pedestres de ligação entre os principais polos geradores
de deslocamentos de pedestres (ao longo dos percursos de grande fluxo de pedestres) e nas
imediações de parques, praças, jardins infantis, escolas e outros equipamentos de uso coletivo
(saúde, culturais, desportivos comerciais, etc.), sendo que as características devem abranger
a largura útil, o declive, os materiais utilizados, entre outros. b) Os principais obstáculos, as
situações de insegurança, a falta de conforto, etc. c) Características das travessias de
pedestres (faixas de segurança) em termos de segurança (localização/visibilidade, extensão
do cruzamento e exploração).
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A interpretação das informações acima revelará a qualidade da infraestrutura de
mobilidade urbana disponível ao deslocamento de pedestres. Também é prevista a análise da
legislação sobre calçadas.
Para caracterização da demanda referente ao deslocamento de pedestres, deverá
ser explorado o fluxo de pedestres dentro da área central delimitada, junto aos polos
geradores de deslocamentos a pé, como parques, praças, jardins infantis, escolas e outros
equipamentos de uso coletivo (saúde, culturais, desportivos, comerciais, entre outros).
Determinando-se o fluxo, será possível conhecer a proporção de utilização dos
deslocamentos de pedestres face à circulação.
O fluxo será apurado mediante consulta aos entes responsáveis, podendo ser
complementado, se necessário, por levantamento em campo em áreas específicas.
Também é pertinente a identificação de alguns dos problemas possíveis relativos ao
deslocamento de pedestres. Dentre eles aponta-se: a) A descontinuidade das infraestruturas
para pedestres (ruptura abrupta dos passeios, ausência de passeio nas extremidades das
faixas de segurança). b) A largura útil (largura livre de obstáculos) reduzida, que impede o
deslocamento de pessoas com mobilidade condicionada e geral risco aos pedestres em geral.
c) A insegurança de uma maneira geral e, em particular, na proximidade das escolas (devido a
velocidades elevadas praticadas pelos veículos automóveis, etc.). d) A ausência de passeio
rebaixado nos acessos às faixas de segurança para travessia. e) A ausência de meios
complementares de apoio ao deslocamento de pedestres. f) A falta de qualidade dos
pavimentos. g) Os conflitos nas intersecções. h) A falta de mobiliário e arborização, que podem
influenciar na agradabilidade dos passeios e refletir na decisão de circular a pé. i) A falta de
conectividade ou acesso à infraestrutura de outros modais. j) Outros.
Com a finalidade de obter uma organização mais adequada dos dados a serem
obtidos em campo, optou-se por separa-los em duas perspectivas: o olhar técnico e o olhar
do usuário.
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Figura 6: Perspectivas das pesquisas de campo

Pesquisas
de Campo

Olhar
Técnico

Olhar do
Usuário

Fonte: URBTECTM (2019)

Para a elaboração das pesquisas técnicas, com o objetivo de coletar os dados
supracitados, utilizou-se como referência o Índice de Caminhabilidade (iCam), criado em 2016
pelo Instituto de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), em parceria com o Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade (IRPH) e com a Pública Arquitetos. O iCam tem como premissa a
avaliação de 15 (quinze) indicadores, agrupados em 6 (seis) diferentes temáticas:

Figura 7: Temáticas Índice de Caminhabilidade

Fonte: ITDP, IRPH (2017)

De acordo com o Instituto de Transporte, foram realizadas diversas perguntas
relacionadas aos temas, cada uma com um critério de nota, totalizando uma média aritmética.
Posteriormente, essa média era avaliada de 0 a 3, sendo menor que 1 considerado insuficiente
e igual a 3, ótimo.
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Com o intuito de melhor adequar o sistema de índice ao Plano de Mobilidade de
Guarapuava, o iCam foi adaptado, reunindo a categoria Segurança Viária com a categoria
Segurança Pública, intitulando-a apenas de Segurança, totalizando 5 (cinco) categorias. Essas
adaptações podem ser observadas, conforme a Tabela 2:

Categoria
Ambiente

Categoria Segurança

Categoria
Atração

Categoria
Mobilidade

Categoria Calçada

Tabela 2: Índice de Caminhabilidade

Medida calçadas e caixa de rolamento
Estado de Conservação
Tipo de pavimentação
Piso Podo tátil
Localização do piso podo tátil
Rampas de Acessibilidade nas esquinas
Estacionamento público
Obstáculos no percurso natural do pedestre
Dimensão de quadras
Distância a Pé ao Transporte de Média ou Alta Capacidade
Meios complementares de deslocamento
Fachadas fisicamente permeáveis
Fachadas visualmente ativas
Uso público diurno e noturno
Usos mistos
Identificar principais fluxos de pedestres (comércio e serviço)
Tipologia da rua
Travessias
Pontos de conflito entre pedestres e motorizados
Parada de ônibus adequada
Sinalização (horizontal e vertical)
Iluminação
Fluxo de pedestres diurno e noturno
Sombra e abrigo
Poluição sonora
Coleta de lixo e limpeza
Presença de mobiliário urbano
Fonte: URBTECTM (2019)

Essa pesquisa deverá ser aplicada por uma equipe, devidamente instruída, através de
um formulário conforme a Figura 8. A localização dos pontos de pesquisa para avaliação da
caminhabilidade (Mapa 1) deve ser validada pela Equipe Técnica Municipal antes do início das
pesquisas.
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Mapa 1: Localização dos pontos da pesquisa de Caminhabilidade
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Figura 8: Modelo de formulário para pesquisa de caminhabilidade

Fonte: ITDP (2017)
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Em relação à perspectiva do usuário, serão realizadas entrevistas para identificar os
principais perfis dos munícipes que transitam pelos trechos em estudo. Essa entrevista
abordará as seguintes questões:
I.

Motivo da Viagem (Trabalho, estudo, lazer)

II.

Frequência

III.

Tempo da Viagem

IV.

Qualidade das Calçadas

A aplicação do questionário também contará com o apoio de uma equipe
devidamente instruída, através de um formulário conforme o modelo apresentado a seguir:
Figura 9: Modelo de formulário para pesquisa qualitativa com pedestres

Fonte: URBTECTM (2019)

O diagnóstico elaborado a partir da organização e cruzamento dos dados acima
listados deverá conter as análises necessárias para possibilitar a proposição de diretrizes que
atendam às necessidades dos pedestres que circulam na área urbana central. Dentre as
análises pertinentes, estão: o volume de pedestres nas principais interseções, o volume nas
principais rotas escolhidas para alcançar origem-destino e, finalmente, as condições de
conforto que oferecem a infraestrutura dedicada ao deslocamento dos pedestres na área
urbana central.
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VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA (CICLOS)
Serão levantadas informações quanto à rede cicloviária (ciclovias e ciclofaixas)
existente e projetada, bem como a infraestrutura relacionada existente e a legislação vigente.
A análise de tais informações possibilitará a elaboração do diagnóstico da situação atual e,
com base neste, a proposição de um modelo adequado para o município de Guarapuava.
Os resultados pretendidos pelo levantamento dos principais elementos relativos ao
deslocamento por ciclos são: a) Caracterização quantitativa e qualitativa dos principais
percursos/áreas cicláveis. b) Identificação dos principais fluxos por ciclos. c) Identificação dos
principais obstáculos ao deslocamento por ciclos. d) Identificação dos pontos de conflito entre
a bicicleta e os modos motorizados. e) Possibilidade de integração com outros modais.
Para caracterização da oferta relativa à utilização do deslocamento por ciclos, será
necessário obter as seguintes informações: a) Características da infraestrutura para ciclos
existentes (diferentes tipologias de infraestrutura, perfis, entre outros). b) Identificação e
caracterização dos principais percursos por ciclos e dos principais obstáculos, situações de
insegurança, falta de conforto, entre outros. c) Identificação e caracterização das zonas de
estacionamento de bicicletas.
A análise destas informações possibilitará o reconhecimento da qualidade da oferta
de infraestrutura destinada para deslocamento por ciclos, atualmente no município.
Para caracterização da demanda relativa ao deslocamento por ciclos, será necessário
levantar quais são os fluxos dos ciclos ao longo da infraestrutura existente e dos principais
percursos por ciclos (cotidianos e de lazer).
Para a obtenção dessas informações, serão consultadas entidades responsáveis e,
caso necessário, realizados levantamentos em campo.
Da mesma forma como anteriormente citado pelo tema caminhabilidade, a
ciclomobilidade terá a perspectiva técnica e a do usuário. Baseado no iCam, a pesquisa de
campo de olhar técnico também foi dividida nas cinco categorias e adaptada para
posteriormente resultar em um índice. Essa adaptação pode ser observada conforme a Tabela
3:
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Categoria Categoria
Categoria Ciclovia
Atração Mobilidade

Medidas da ciclovia
Estado de conservação
Tipo de pavimentação
Tipo da ciclovia
Rampas de acessibilidade nas esquinas
Obstáculos no percurso natural do ciclista

Categoria
Categoria Segurança
Ambiente

Tabela 3: Índice de Ciclomobilidade

Tipologia da rua
Travessias
Pontos de conflito entre ciclistas e motorizados
Existência de paraciclo
Sinalização da faixa de ciclistas
Iluminação
Fluxo de ciclistas diurno e noturno
Sombra e abrigo

Integração com outros modais
Uso público diurno e noturno
Identificar principais fluxos de ciclistas (comércio e serviço)

Presença de mobiliário urbano ao longo da ciclovia
Fonte: URBTECTM (2019)

Essa pesquisa deverá ser aplicada por uma equipe, devidamente instruída, através de
um formulário conforme a Figura 10. A localização dos pontos de pesquisa para avaliação da
ciclomobilidade será definida em conjunto com a Secretaria de Trânsito e Transportes em
reunião técnica específica.
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Figura 10: Modelo de formulário para pesquisa de ciclomobilidade

Fonte: ITDP (2017); Adaptado por URBTECTM (2019)
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Em relação à perspectiva do ciclista, serão realizadas entrevistas para identificar os
principais perfis dos usuários que transitam pelos trechos em estudo. Essa entrevista abordará
as seguintes questões:
I.

Origem e Destino

II.

Motivo da Viagem (Trabalho, estudo, lazer)

III.

Frequência

IV.

Tempo da Viagem

V.

Qualidade das Ciclovias

A aplicação do questionário também contará com o apoio de uma equipe
devidamente instruída, através de um formulário conforme o modelo apresentado na Figura
11.
Tal levantamento possibilitará conhecer a proporção de utilização do deslocamento
por ciclos face à circulação global. Alguns dos problemas possíveis, relativos ao deslocamento
por ciclos: a) A descontinuidade dos percursos por ciclos. b) A falta de qualidade dos
pavimentos. c) Os conflitos nas intersecções. d) Falta de sinalização adequada. e) Falta de
estruturas de apoio e de segurança ao ciclista. f) Outros.
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Figura 11: Modelo de formulário para pesquisa qualitativa com ciclistas

Fonte: ITDP (2018)
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PESQUISA DE COMPORTAMENTO NA CIRCULAÇÃO
4.2.6.1 VOLUMES DE TRÁFEGO
O volume de tráfego (também chamado de fluxo de tráfego) pode ser definido como
o “número de veículos que passam por uma seção de uma via, ou de uma determinada faixa,
durante uma unidade de tempo” (dado em veículos por dia - VPD, ou veículos por hora - VPH).
Assim, as contagens volumétricas indicam a quantidade de veículos que passam
numa determinada via, durante certo período de tempo. O Termo de Referência prevê apenas
3 pontos de contagem e classificação, a consultora indica aumentar o número de pontos, em
compensação à adoção da pesquisa Origem/Destino veicular e domiciliar. Os dados coletados
são dispostos e apresentados em tabelas e em formato de fluxograma, discretizados os
sentidos e movimentos de tráfego, as unidades adotadas (carros de passeio equivalentes ou
mistos) e os volumes por unidade de tempo (veículos por dia e veículos por hora).
Os pontos, também chamados de “postos de contagem”, são os locais onde acontece
o registro do número de veículos durante um período de tempo. As definições das interseções
dependem do volume e das características do tráfego, portanto, os pontos escolhidos têm
que ser apropriados às características locais e aos objetivos da pesquisa.

a. Contagens volumétricas
A tomada dos dados pode ser realizada a partir de fichas de preenchimento,
contadores manuais ou dispositivos portáteis do tipo “tablet”, preenchidos ou operados por
pesquisadores, que avaliam a classificação dos veículos contabilizados, segundo agrupamento
com veículos que possuam as mesmas características de operação, por exemplo, automóveis,
ônibus e caminhões.
As contagens devem ser realizadas em dias úteis. Os horários mais comuns para a
pesquisa são aqueles com maiores fluxos (denominados “horários de pico”), pois nesses
momentos as vias estão com máxima solicitação. É indicado que as contagens ocorram na
parte da manhã (chamado de “pico da manhã”) e da tarde (chamado de “pico da tarde”). Se
houver necessidade, outros horários podem ser inclusos, como: pico do almoço (aqui
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referenciado como “pico do meio-dia”), período fora de pico ou do dia todo. As contagens
devem ser feitas em intervalos de 15 minutos, assim as variações são determinadas dentro de
uma hora de pico.
Existe ainda, entretanto, a possibilidade de contagens realizadas de maneira
automatizada, através de sistemas de vigilância de tráfego, também denominados “Radares”.

b. Dados de Radares
Detectores de laços indutivos (DLIs) são amplamente utilizados em interseções com
sistemas de controle semafóricos avançados e em vias expressas para percepção de incidentes
e monitoramento de tráfego. São tipicamente constituídos por laços embutidos no
pavimento, conectados por um cabo condutor. A passagem do veículo gera distúrbios na
indutância do fio embutido, e a grandeza dessa alteração permite a classificação do tipo de
veículo.
Os DLIs podem funcionar no modo pulso, no qual apenas um sinal curto é registrado,
o que possibilita a contagem de volume de tráfego, ou em modo de presença, no qual o sinal
persiste durante o tempo em que o veículo ocupa a área de detecção; este último indicador,
quando disponível, abre a possibilidade de cálculos de ocupação, que correlacionam o tempo
em que veículos encontram-se sobre o laço em um período de tempo. Dados como densidade
de tráfego podem ser estimados nessa linha também.
Como o município de Guarapuava não possui os equipamentos instalados e por esse
motivo não é possível fazer uma análise histórica dos fluxos viários, é proposta a inclusão de
outros levantamentos de campo como a Pesquisa de Velocidade e retardamento, OrigemDestino embarcada, Censo Terminal e Frequência e Ocupação Visual para complementar a
análise do sistema viário e permitir a construção da rede do sistema viário do município.
No Mapa 2 estão localizados os pontos sugeridos pela consultoria para realização da
contagem volumétrica. Os mesmos devem ser validados pela Equipe Técnica Municipal antes
do início das pesquisas.
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Mapa 2: Localização dos pontos da Pesquisa de Contagem volumétrica
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4.2.6.2 AVALIAÇÃO DE VELOCIDADES E RETARDAMENTO
Objetiva a indicação de velocidades e atrasos de correntes de tráfego em vias ou
segmentos de vias. A velocidade medida é estimada a partir de uma distância percorrida em
um tempo gasto, ou seja, é a velocidade média ocorrida ao longo de dada via ou segmento de
via.
A medida é usualmente tomada de maneira indireta, medido o tempo de percurso
(tempo em movimento) ao longo do trecho analisado. Além da velocidade, os intervalos de
tempo parado estão embutidos nessa medição de velocidade, mas também podem ser
contabilizados durante esta pesquisa, e declarados como “retardamentos”.
Esta pesquisa também não está prevista no Termo de Referência, mas propicia um
entendimento dos fluxos diários no município e os impactos do trânsito e congestionamento
nos deslocamentos, substituindo a Pesquisa Origem Destino Veicular;. A consultora propõe a
realização deste levantamento de forma a melhorar a análise e diagnóstico do sistema viário.

a. Medição direta
Um veículo teste circula ao longo do trecho pesquisado, circulando livremente junto
ao fluxo avaliado; um equipamento acoplado faz o registro das velocidades.

b. Medição indireta
Uma amostra de veículos é sujeita à medição de tempo gasto em segmento da via a
ser analisado, sendo registrados os momentos de entrada e saída do sistema. O tempo,
dividido pela distância, fornece a informação sobre a velocidade buscada.

No Mapa 3 estão localizados os trechos sugeridos pela consultoria para realização das
pesquisas de velocidade e retardamento. Os mesmos devem ser validados pela Equipe Técnica
Municipal antes do início das pesquisas.
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Mapa 3: Localização dos pontos da pesquisa de Velocidade e retardamento
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SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
4.2.7.1 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO
O transporte coletivo urbano tem se mostrado como solução ao passo que tem a
função de proporcionar uma alternativa de transporte em substituição ao automóvel, visando
à melhoria da qualidade de vida da população, redução da poluição ambiental,
congestionamentos, acidentes de trânsito, entre outros. O investimento na infraestrutura do
sistema é essencial para que as pessoas adotem o modal para realizar seus deslocamentos.
De acordo com o termo de referência devem ser realizados os seguintes estudos no
que se refere à infraestrutura do transporte coletivo.


Localização e caracterização dos pontos de parada de ônibus;



Levantamento da operação das linhas de transporte coletivo urbano de
Guarapuava a cargo da empresa Pérola do Oeste, que explora 48 linhas, sendo
24 radiais e 7 diametrais, além de 4 linhas troncais e 13 alimentadoras.

4.2.7.2 PESQUISAS OPERACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO


ORIGEM E DESTINO

A Pesquisa Origem/Destino, comumente denominada como pesquisa OD, onde a
demanda por mobilidade é traduzida através dos desejos das pessoas se movimentarem de
uma origem para um destino. O resultado alimentará modelos matemáticos de previsão de
demanda do sistema de transporte (SÃO PAULO, 2017).
Pode ser desenvolvida em formato de pesquisa domiciliar, realizada em formato de
“censo”, coletando características de domicílios e pessoas, além de identificar os hábitos de
deslocamento dos moradores de um dado domicílio. (WRI BRASIL, 2019). Nesse caso, as
unidades de análise são as residências, sorteadas para garantia de amostragem
representativa: para isso, todas as áreas produtoras de viagem precisam ter domicílios
pesquisados, em zoneamento adequado à precisão do modelo, e com representatividade de
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faixas estratificadas da população (diferentes faixas de renda, por exemplo), para evitar
pesquisas viciadas.
Pesquisas similares realizadas em outros municípios apontam prazos extensos de
coletas de dados da Pesquisa O/D domiciliar: para o Plano de Mobilidade de Florianópolis, o
prazo de execução das pesquisas foi de 3 meses (10/04/2014 a 12/07/2014); em São Paulo,
embora em escopo bem maior, a pesquisa demandou um prazo de 11 meses; em Cambé levou
cerca de 6 meses, contando com 35% menos domicílios do que Guarapuava (IBGE, 2019).
Segundo este estudo “A Pesquisa OD Domiciliar teve no total 1.288 pesquisas válidas, o que
computou 4.698 viagens, levando 6 meses de aplicação, no período de novembro de 2015 a
abril de 2016.”
Admitindo, em uma estimativa inicial, na qual uma ordem de 3% dos domicílios seja
pesquisada, em Guarapuava, com seus 50.577 domicílios (IBGE, 2010), seriam
aproximadamente 1.500 domicílios a serem pesquisados. Essa estimativa pode estar
subestimada,

se

considerarmos

os

227

setores

censitários

que

carecem

de

representatividade.
Considerando 30 minutos por domicílio, em cenário otimista, seriam 45.000 minutos
de pesquisa, ou 750 homens-hora. Entendendo ainda que há o risco de encontrar os domicílios
vazios em horários comerciais, haveria, adicionalmente, a restrição do intervalo adequado à
execução das entrevistas.
O prazo de 60 dias para todo o diagnóstico proposto pelo Termo de Referência torna
inviável a sua realização. Para contornar a condicionante de prazos é proposta uma
abordagem alternativa, que reduz o tempo de coleta de dados sem prejuízo técnico nos
resultados e análise da mobilidade urbana. São previstos levantamentos alternativos para o
sistema viário e também para o transporte coletivo (contagem de fluxos e interseções,
velocidade e retardo, origem e destino embarcada, dados de cartão de embarque, e censo
terminal).
Para o processo de expansão destes dados a correlação com os dados do universo
podem ser oriundas de dados de catraca ou indicadores de embarques totais da linha por
viagem.
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Na definição de uma matriz de origens e destinos de usuários de transporte público,
a escolha do método mais adequado a ser aplicado depende do estudo, da precisão e dos
recursos disponíveis.

a. Pesquisa embarcada
Este é um método direto para obtenção de informação, da própria resposta tomada
– com amostragem do público alvo, os usuários do sistema. Os pesquisadores os entrevistam,
com uso de fichas ou dispositivos portáteis do tipo tablets, questionando acerca de
características da viagem (motivo, local de origem, local de destino, se vai haver ou se houve
transferência para/de outra linha, etc.) e, eventualmente, alguns dados socioeconômicos
(sexo, renda média, etc.) que podem contribuir para o processo de calibração dos dados
posteriormente.
O dimensionamento das amostras deve ser proporcional aos embarques totais de
cada itinerário, o que garante adequação aos termos de variabilidade da amostra, grau de
confiança e proporcionalidade entre as linhas investigadas.

b. Dados de cartão de embarque (GPS)
Uma alternativa à pesquisa para mapeamento das origens e destinos de um
município é o processamento dos dados de uso de cartão-transporte georreferenciados.
Admite-se que grande parte dos usuários regulares fazem uso deste tipo de pagamento.
Para elaboração da matriz de viagens do período pico manhã, por exemplo, parte-se
do pressuposto de que o embarque nos horários do período manhã são as origens das viagens.
Já os embarques nos horários do período vespertino ou noturno podem ser considerados os
destinos, ou seja, de um cartão de embarque, define um par Origem/Destino, de amostragem
que pode incluir mais de um dia. Os dados podem ser vinculados a um código de identificação,
a fim de evitar implicações de privacidade do usuário. Caso a empresa operadora tenha
disponível essa informação, poderá ser utilizada para a análise da demanda.
As amostras coletadas nesse tipo de pesquisa são tipicamente maiores que em uma
pesquisa embarcada, por exemplo, e assim, a representatividade maior; consequentemente,
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a distribuição de viagens tende a ser mais precisa. Esse tipo de análise somente será possível
mediante a disponibilidade dos dados de cartão de embarque pela empresa responsável pela
operação do transporte coletivo.


TRANSFERÊNCIAS DE PASSAGEIROS EM TERMINAIS DE TRANSPORTE
Em dados correlacionados a passageiros embarcados, o Terminal de Transporte

Público indica um ponto representativo de conexões entre linhas, e podem significar
discrepâncias entre dados de catraca e efetiva ocupação de veículo. Por essa razão, a
investigação do comportamento dos passageiros dentro de um Terminal de Transporte
Público são úteis no processo de adequação de dados coletados.

a. Censo Terminal
Na pesquisa do Censo Terminal, os passageiros que embarcam e desembarcam nas
linhas de transporte público dentro do terminal são contabilizados, e posteriormente estes
dados são confrontados com os registros de catraca do terminal. A diferença entre estes dados
representa o número de embarques oriundos de transferência entre linhas e possui
implicações no processo de calibração, como indicado no próximo item.
O município conta com 2 terminais a serem pesquisados, Terminal da Fonte e
Terminal do Trevo.


OCUPAÇÃO VEICULAR
Os dados brutos de embarque não indicam com precisão o comportamento de uma

linha, já que neles não está representada a circulação de passageiros ao longo do itinerário da
linha. Os embarques totais só seriam uma informação coerente sobre a ocupação veicular se
todos os passageiros embarcassem no ponto inicial e desembarcassem no ponto final, e se os
passageiros de transferências também fossem contabilizados pela catraca. Entretanto,
passageiros embarcam e desembarcam em pontos distintos do itinerário, e a ocupação
veicular está associada aos embarques acumulados, deduzidos dos desembarques.
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a. Frequência e Observação Visual.
Nessa pesquisa, pontos de investigação são mapeados em busca de segmentos de via
que concentrem os maiores grupos de linhas de transporte, e são estabelecidos registros de
horário de passagem, tipo de veículo e nível de ocupação, em índices que variam de 0 a 5,
distribuídos conforme o Quadro 2.
Quadro 2: Níveis de Ocupação Veicular

Nível

Característica

0

Completamente desocupado

1

Alguns assentos ocupados

2

Todos os assentos ocupados

3

Alguns passageiros a pé

4

Muitos passageiros a pé (ônibus cheio)

5

Ônibus lotado (acima da capacidade em condições de conforto)

Dessa maneira, é possível estimar pontualmente os passageiros ocupantes na rede
de transporte, correlacionando o nível de ocupação com a capacidade associada ao tipo de
veículo. Além disso, são confirmados e cruzados dados de número de viagens por hora (ou a
frequência de viagens) e da união dessas informações, entre as diversas linhas que passam
por essa seção definida, é estimado o fluxo de passageiros passantes neste ponto avaliado.
A principal finalidade da pesquisa de observação e frequência visual encontra-se nas
etapas de ajuste e calibração do modelo matemático, uma vez que os dados coletados em
campo podem ser confrontados com os resultados modelados.
4.2.7.3 PESQUISAS QUALITATIVAS DO TRANSPORTE COLETIVO
As pesquisas qualitativas no transporte coletivo têm por objetivo avaliar a prestação
do serviço sob a ótica do usuário. Para o Plano de Mobilidade de Guarapuava serão realizados,
concomitantemente à pesquisa Origem Destino Embarcada, os questionários sobre os
seguintes itens:


Linhas, itinerários e horários



Condições da frota
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Atendimento



Comunicação



Atendimento especiais



Preço da tarifa e forma de pagamento



Satisfação Geral com o Transporte Coletivo

De acordo com o Termo de Referência, a Pesquisa qualitativa deve ser realizada
também com moradores de outros municípios abordados em pontos estratégicos da cidade
(estacionamentos, Polícia Rodoviária, Faculdades, centros de compras).
4.2.7.4 TRANSPORTE RURAL
De acordo com o TR, deve ser realizada a identificação das demandas de transporte
na zona rural. Para a análise, será necessário contar com a série histórica de demanda a ser
fornecida pelas empresas prestadoras do serviço, assim como dados de composição da frota,
linhas, itinerários, entre outros. A partir desta informação será possível avaliar o
comportamento da demanda e, caso disponível, sua composição e área de abrangência.
SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
4.2.8.1 TAXIS
O táxi é o modelo tradicional do transporte público individual de passageiros. Esse
modelo vem sofrendo grande perda de usuários nas cidades brasileiras que dispõem dos
serviços de transporte individual realizados por aplicativos. De acordo com o termo de
referência deve ser realizado a localização e caracterização dos pontos de taxi.
4.2.8.2 APLICATIVO DE TRANSPORTE
Nos últimos anos o transporte individual de passageiros passou por uma grande
mudança com o surgimento dos aplicativos de transporte, como o Uber, o 99 e o Cabify. Os
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aplicativos foram criados a partir da otimização de recursos já existentes como sistemas de
geolocalização e se mostraram como uma solução bastante eficiente para o transporte
urbano. Essa análise não está prevista no Termo de referência, no entanto, sugere-se que
sejam levantados os aplicativos de transporte disponíveis em Guarapuava e a sua situação
quanto a regulamentação jurídica e impactos no modelo tradicional representado pelo Táxi.
SISTEMA DO TRANSPORTE DE CARGAS
O trafego de passagem de veículos pesados em áreas urbanas propiciam a ocorrência
de inúmeros conflitos de tráfego, como acidentes graves e congestionamentos. Com isso, é
necessário realizar pesquisas a fim de entender a dinâmica da circulação de cargas no
município de Guarapuava.
De acordo com o termo de referência devem ser realizados os seguintes estudos:


Pesquisas com transporte de carga (OD);



Identificação das empresas de transporte de carga e das rotas
utilizadas;



Identificação dos tipos de cargas e dos polos geradores de carga;



Logística urbana — caracterização da demanda por bens e
mercadorias, oferta de infraestrutura de apoio, transporte de cargas
(estacionamentos e circulação, circulação de carga perigosa), políticas,
oferta e demanda de estacionamentos públicos e privados;

Ainda segundo o TR, devem ser localizadas as empresas e rotas utilizadas para o
transporte de casas. Em um levantamento preliminar não foi identificada nenhuma empresa
em Guarapuava que realize esse tipo de serviço. Desse modo, a consultoria sugere que esse
item seja removido do escopo do trabalho.
No Mapa 4 estão localizados os pontos sugeridos pela consultoria para realização das
pesquisas Origem-Destino de cargas. Os mesmos devem ser validados pela Equipe Técnica
Municipal antes do início das pesquisas.
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Mapa 4: Localização dos pontos da Pesquisa Origem-Destino de cargas
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INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO
A infraestrutura do sistema viário está condicionada a promoção da mobilidade
urbana a partir das características de pavimentação, sinalização, geometria, entre outros. De
acordo com o TR devem ser levantados os seguintes itens para elaboração do PlanMob de
Guarapuava.


Inventário das condições de circulação viária, estado da sinalização viária
e dimensões das vias;



Identificação das necessidades de estacionamento nas áreas centrais ou
centros de bairros;



Localização e caracterização das vagas de estacionamento público na
região central e centros de bairro;



Análise das vagas de estacionamento nas vias, ofertas e demandas;



Sentido de fluxo das vias: mapa de ruas com setas indicativas e cores (mão
única, duplo sentido);



Identificação e análise dos conflitos de tráfego de passagem porventura
existentes, em especial com rodovias e ferrovias e proposição de
soluções;



Localização e caracterização da sinalização vertical e semafórica na região
central;



Análise da integração intermodal — detalhar as formas de integração e as
características e motivos que impedem sua realização;

POLOS GERADORES DE VIAGENS (PGV)
De acordo com o DENATRAN, PGV’s são “Empreendimentos de grande porte que atraem
ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu
entorno imediato e, em alguns casos, prejudicando a acessibilidade da região, além de agravar as
condições de segurança de veículos e pedestres.”
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Alguns exemplos dos PGV’s que devem ser mapeados, como discrimina o TR, são as
escolas, supermercados, centros de compras, estádio, hospitais, postos de saúde e praças.
IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS
A eficiência dos meios de transporte urbano tem relação direta com a qualidade de
vida da população. Nesse sentido, serão realizadas as análises listadas abaixo referente aos
impactos socioeconômicos e ambientais causados pelo sistema de mobilidade urbana.


Análise do impacto econômico do sistema de mobilidade, desutilidades,
perdas econômicas (sistema de saúde, acidentes, congestionamentos),
relação entre custos e valor cobrado dos usuários por modo (inclusive uma
pesquisa de estacionamentos), custos de implantação e manutenção de
infraestrutura por cada modo, receitas tarifárias e não tarifárias (multas e
impostos);



Análise do impacto ambiental do sistema de mobilidade — poluição
atmosférica, visual e sonora e seus custos para a sociedade;



Pesquisa em instituições sobre acidentes de trânsito com a Amostra de 1 ano.

ESTRUTURA DE GESTÃO E ASPECTOS LEGAIS
4.2.13.1 LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO
As estruturas organizacionais configuram um instrumento administrativo de grande
utilidade para os gestores, ao passo que ajudam a identificar a forma como o município é
organizado em torno da divisão de atividades e recursos, com fins de cumprir determinado
objetivo.
Visando a implementação do Plano de Mobilidade, será elaborado um organograma
a partir das informações fornecidas pela Prefeitura Municipal e das legislações vigentes do
município. Como resultado, será possível visualizar a espacialização dos setores que irão
desempenhar as funções pertinentes às áreas de planejamento e gestão da mobilidade. Para
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este levantamento serão aplicados questionários específicos (Tabela 4) para diversos setores
da administração municipal, de forma a compilar as informações e permitir a sua análise.
Tabela 4: Modelo do questionário para levantamento da Estrutura de Gestão

Secretaria XX
Entrevistado
Cargo
Telefone/ Email

ASSUNTO
ORGANOGRAMA
ORGANOGRAMA
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

PERGUNTA
1. O organograma desta secretaria/ órgão está
Sim
atualizado?
2. Existe alguma observação/ reclamação/
proposta a ser feita em relação ao organograma
Sim
desta secretaria/órgão?
1.
Qual é o número de funcionários existentes na
0 - 15
sua secretaria/órgão?
2.
Quantos funcionários são concursados nesta
0 - 15
secretaria/órgão?
3.
Existem funcionários comissionados nesta
0 - 15
secretaria/órgão? Se sim, quantos são?
4.
Existem estagiários nesta secretaria/órgão? Se
Sim
sim, quantos são?
5.
Existem funcionários emprestados de outro
Sim
órgão/secretaria? Se sim, quantos são?
6.
Qual é a capacitação dos funcionários? Por
exemplo, número de arquitetos, geólogos,
engenheiros (citar área de formação – civil,
ambiental, elétrico), etc.
7. O número de técnicos é suficiente para atender
Sim
as atividades do departamento ou órgão?
8.
Se a resposta for sim para a questão anterior,
responda:
8.1.
quantos funcionários a mais seriam
necessários para suprir a demanda?
8.2. Os funcionários realizam horas extras?
Sim
9.
Os funcionários estão realizando outras
atividades/funções que não deveriam estar Sim
executando?
10. Existe algum programa de incentivo para que o
funcionário se atualize, como, por exemplo, Sim
realizando cursos, especializações, entre outros?
11. Existe alguma observação/ reclamação/
proposta a ser feita em relação aos recursos
humanos deste departamento/órgão?

OBSERVAÇÕES

Não
Não
15 - 30 30 - 45
15 - 30 30 - 45
15 - 30 30 - 45
Não
Não

Não

Não
Não

Não
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Secretaria XX
Entrevistado

Cargo

Telefone/ Email

ASSUNTO
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS
RECURSOS FÍSICOS

PERGUNTA
1.
A sala ocupada pela secretaria/órgão é compartilhada com
Sim
outro órgão/ secretaria?
2.
A sala ocupada pela secretaria/órgão possui iluminação
natural ao longo do expediente? Se não, a iluminação artificial é Sim
adequada?
3. A sala ocupada pela secretaria/órgão é bem arejada?
Sim
4.
A sala ocupada pela secretaria/órgão possui conforto
Sim
térmico?
5.
Existe um espaço reservado para atendimento ao público?
Sim
Se sim, ele é adequado: apresenta poltronas, mesas, água, etc?
6. Existe um local reservado para realizar reuniões?
Sim
7. Se a resposta for sim para a questão anterior, responda:
7.1. A sala comporta o número suficiente de pessoas?
Sim
7.2. Os materiais de apoio (como projetor, mesa de reunião, etc)
Sim
disponíveis são suficientes para a demanda de trabalho?
8. Existe algum local disponível para copa/refeitório/café na
própria sala ou próxima a mesma, que seja de acesso livre aos Sim
funcionários da secretaria/órgão?
9. O número de mesas é suficiente para o número de
Sim
funcionários, isto é, todos possuem mesas individuais?
10. O número de computadores é suficiente para os técnicos que
Sim
necessitam realizar seus trabalhos nos mesmos?
11. Se a resposta for não para a questão anterior, como esse
problema é sanado? Por exemplo, os funcionários trazem os
próprios computadores, existência de revezamento dos
disponíveis, etc.
12. Os programas de computadores disponíveis são adequados
Sim
para a demanda de trabalho e funcionários?
13. Os programas de computadores disponíveis estão
Sim
atualizados?
14. O acesso à internet é facilitado ou de alguma forma
Sim
compromete as atividades?
15. As informações produzidas/obtidas pela secretaria/órgão são
Sim
armazenadas adequadamente?
16. Existe serviço adequado de impressão na própria sala ou
Sim
disponível para a secretaria/órgão?
17. Existem veículos disponíveis para a secretaria/órgão?
Sim
18. Se a resposta for sim para a questão anterior:
18.1. Alguma atividade deixou de ser realizada ou foi
comprometida pela falta de veículos no último ano? Em poucas Sim
palavras, eles são suficientes?
18.2. Como o problema da falta de veículos foi amenizado?
19. Os técnicos utilizam os próprios recursos para desenvolver as
atividades, como, por exemplo, computador, celular próprio, Sim
veiculo, etc.
20. Existe alguma observação/reclamação/proposta a ser feita em
Sim
relação aos recursos físicos?

OBSERVAÇÕES
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não

Não
Não

Fonte: URBTECTM (2018)
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4.2.13.2 LEVANTAMENTO INSTITUCIONAL E ARCABOUÇO LEGAL
A compatibilização da legislação é passo fundamental para a elaboração do Plano,
pois há várias diretrizes, decretos, normativas, regulamentações nas três esferas de poder,
portanto concentra-se nesse item todo o levantamento das leis afeitas à mobilidade urbana e
a regulamentação em vigor sobre os transportes e a acessibilidade., especialmente sobre o
transporte público por modos coletivos e individuais (táxi, escolar, lotação, moto táxi).
Também é prevista a análise sucinta da legislação de Transporte e Trânsito, em
especial o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN – Conselho Nacional de
Trânsito, DENATRAN, DETRAN-PR e as normativas municipais.
As legislações vigentes, assim como os projetos e planos desenvolvidos previamente
no que se refere a mobilidade urbana serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
A análise legislativa, no que se refere às questões de transporte, calçadas e
ciclovias/ciclofaixas, será realizada sobre os pontos listado abaixo:


Levantamento das leis vigentes



Avaliação quanto à coerência e aplicabilidade das leis



Identificação de conflitos e carências normativas

A partir da comparação desses dados, será possível identificar possíveis soluções para
os conflitos, apontando quais medidas tornariam mais efetivas a aplicabilidade da legislação
vigente.
As orientações previstas no Estatuto das Cidades e Lei do Plano Diretor serão
analisadas de forma a compatibilizar e orientar as propostas do Plano de Mobilidade Urbana.
Para cada modal abordado serão retomadas e reforçadas as análises jurídico
institucionais pertinentes, contextualizando o tema e orientando o diagnóstico.
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PROGNÓSTICO (PARTE B).
O diagnóstico de um sistema de transportes envolve, em particular, o cruzamento
das informações coletadas sobre a infraestrutura disponível (viária ou de equipamentos
urbanos de transporte público), a qualificação e quantificação dos veículos circulantes e a
caracterização do comportamento dos usuários de ambos os sistemas.
Do cruzamento entre estas informações, é possível verificar a compatibilização dos
serviços ofertados (e sua distribuição no tempo-espaço) com as demandas e necessidades dos
usuários desse sistema e, consequentemente, avaliar as condições de nível de serviço.
De acordo com o TR, nesta etapa serão desenvolvidos no mínimo, os seguintes
cenários: cenário básico (atual) e cenários tendenciais, com anos horizonte 2022, 2027 e 2032
(cinco, dez e quinze anos após o início da implantação). Como o Plano de Mobilidade está
sendo elaborado em 2019 e não em 2017, quando iniciou o processo licitatório, a consultoria
sugere que os anos de horizonte sejam 2024, 2029 e 2034 (cinco, dez e quinze anos após o
início da implantação).
Na elaboração do cenário básico, resultante da situação atual, deverão ser
considerados os aspectos socioeconômicos, de uso do solo e de mobilidade, resultantes da
análise desenvolvida na fase de Diagnóstico.
Na elaboração dos cenários tendenciais, devem ser incorporadas as tendências do
desenvolvimento urbano e socioeconômicos, os projetos viários e de transporte já em
andamento na Prefeitura Municipal e no Governo do Estado que interferem diretamente no
município. A análise dos resultados obtidos deve ser feita de forma a identificar a situação
futura e seus problemas, possibilitando a construção de alternativas e estratégias para se
alcançar os objetivos propostos no Plano de Mobilidade Urbana.
Os cenários poderão ser representados em formato de mapas temáticos, planilhas e
relatórios que facilitem a interpretação dos dados.
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CAPACIDADE DE SUPORTE DO SISTEMA DE MOBILIDADE
A sobreposição da informação sobre a capacidade total de uma via (ou de um
corredor de transporte público) com os dados de passageiros passantes indica a taxa de
ocupação em que ela se encontra. A partir de projeções para cenários futuros, tipicamente 5,
10 e 15 anos, é possível avaliar se a estrutura como encontra-se continuará atendendo
adequadamente a população nesse horizonte (admitindo que assim o faça atualmente). Para
as situações onde sejam identificados gargalos ou valores limites, próximos a condições de
restrição de capacidade, serão avaliadas propostas de ajustes através de simulações com uso
de modelos matemáticos de transportes.
MODELAGEM DE SISTEMA DE TRANSPORTE
Definida a rede viária e identificados os padrões de mobilidade do município, é
utilizada uma abordagem de modelagem matemática que levará a cenários de simulação.
A construção da rede de simulações começa pelo cenário considerado base, ou seja,
o que busca representar, da melhor maneira possível, o comportamento atual. As etapas
envolvidas no processo de adequação e validação do modelo (comparando-o à realidade)
denomina-se calibração, realizada iterativamente, até que os coeficientes de correlação sejam
considerados satisfatórios.
Das recomendações técnicas, resultados obtidos das oficinas de participação
popular, os ajustes na rede de transportes serão desenhados – a partir do cenário base,
devidamente calibrado – e então estas hipóteses são testadas. De cada cenário com
resultados considerados positivos, são extraídos dados parametrizados para avaliação e
comparação (com o cenário base).
O software utilizado para execução desta etapa é o EMME, um sistema de
modelagem e previsão de demandas de viagens próprio para mesossimulações (níveis
municipal a metropolitano) e sistemas de transporte complexos.
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Figura 12: Níveis de Análise - Trânsito

Fonte: URBTECTM

EXPANSÃO URBANA
A expansão da área urbana, associada ao aumento populacional em grande parte das
cidades brasileiras, tem exercido forte pressão sobre as infraestruturas urbanas básicas,
principalmente no que se refere ao sistema de transporte coletivo, acarretando dificuldade
na acessibilidade e na mobilidade urbana.
Para avaliar espacialmente a necessidade de ampliação do quadro urbano municipal
e de adequação de áreas carentes de infraestrutura e/ou não ocupadas dentro do perímetro
urbano, serão considerados a abrangência do sistema de transporte coletivo.
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EVENTOS
4.2.17.1 Reunião Técnica 03: Compatibilização junto à ETM dos pontos e
trechos no qual serão realizadas as pesquisas de comportamento
na circulação e dos modos não motorizados (caminhabilidade e
ciclomobilidade);
4.2.17.2 Oficina de treinamento dos pesquisadores: Aula expositiva do
processo de elaboração do plano; Treinamento e capacitação dos
pesquisadores para realização das pesquisas em campo.
4.2.17.3 Reunião Técnica 04: Discussão com a ETM dos resultados
preliminares obtidos nas pesquisas realizadas.
4.2.17.4 Oficina Técnica : Identificação, análise e discussão do diagnóstico
junto ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Guarapuava.
4.2.17.5 Oficinas Comunitária: Identificação, análise e discussão do
diagnóstico junto à comunidade
4.2.17.6 Oficina com o Governo: Identificação, análise e discussão do
diagnóstico junto à representantes do poder executivo e
legislativo.
4.2.17.7 Reunião Técnica 05: Discussão com a ETM dos resultados obtidos
no diagnóstico da realidade atual do município.
4.2.17.8 1º audiência pública: Apresentação pública dos resultados
obtidos na fase de diagnóstico e prognóstico do processo de
elaboração do PlanMob de Guarapuava.
PRODUTOS E PRAZOS
4.2.18.1 Produto 02 (PARTE A) – Relatório de Diagnóstico contendo a
caracterização do município e análise da legislação vigente - Prazo
de até 120 dias a partir da data de assinatura da ordem de serviço.
4.2.18.2 Produto 02 (PARTE B) – Relatório de Prognóstico contendo a
identificação dos principais gargalos, problemas de circulação e
demanda por transporte coletivo - Prazo de até 150 dias a partir
da data de assinatura da ordem de serviço.
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3º FASE – PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA (DIRETRIZES E
PROPOSTAS)
A mobilidade no meio urbano refere-se às condições e possibilidades de
deslocamento de pessoas e bens de forma acessível e democrática, levando em consideração
a eficácia e a qualidade nos trajetos para os transeuntes. Para que as condições sejam
efetivamente favoráveis aos deslocamentos, devem ser levadas em conta diferentes formas
de locomoção no meio urbano, as quais acabam por interferir direta ou indiretamente na
dinâmica do espaço.
Desta forma, a adequação do sistema viário deve considerar as relações entre as
diferentes tipologias e funções das vias existentes e suas devidas qualidades para a locomoção
qualificada de cada modal. A 3ª Fase de desenvolvimento do PlanMob intentará o desenho de
um cenário ideal no que se refere à circulação viária que indique soluções para o tráfego
contínuo e facilitado de veículos, possibilitando fluidez na circulação de pessoas e bens, porém
sem perder de vista o propósito de respeitar e valorizar os modais não motorizados.
A promoção do transporte não motorizado em detrimento do motorizado e o público
coletivo em detrimento do individual motorizado, encontra-se estipulada no artigo 6º da Lei
Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
Para cada um dos itens a serem considerados nessa 3ª Fase, soluções específicas e
adequadas aos diferentes modais deverão ser propostas, visando a qualidade do conjunto e
considerando os preceitos necessários para a sustentabilidade. As diretrizes e propostas a
serem apresentadas devem ter como embasamento os levantamentos e análises
diagnosticadas na 2ª Fase – Diagnóstico e Prognóstico, sendo detalhadas as alternativas que
mais concentram as demandas populacionais e viabilização técnica.
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CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA VIÁRIO
A definição de uma determinada hierarquia ao sistema viário deve levar em conta não
somente a função que a mesma cumpre para a realização dos deslocamentos, mas eventuais
interconexões a deslocamentos futuros previstos, devido à expansão da cidade, crescimento da
demanda e mudanças na organização viária, seja para aumento da capacidade viária, priorização
ao transporte coletivo e/ou priorização ao transporte não motorizado.
De acordo com o Termo de referência, devem ser contemplados os seguintes estudos:



Políticas de uso das vias arteriais e coletoras — estacionamentos, circulação
prioritária;



Política de uso das vias da Região Centro e as demais centralidades analisadas
na fase de Diagnóstico — tipologias viárias, estacionamento, circulação,
restrição de circulação, rotas alternativas de atravessamento da região,
controle de velocidade, dentre outros;



Estratégias de desestímulo ao uso de automóveis — criação de áreas com
tráfego reduzido, restrições de circulação, políticas de estacionamentos,
dentre outros;



Criação de ruas e faixas de lazer aos finais de semana, apoio a promoção de
eventos como caminhadas e corridas.



Regulamentação da Logística Urbana no transporte de cargas;

SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Com relação aos modos motorizados coletivos, um dos grandes desafios do
planejamento urbano é a reorganização dos serviços considerando parâmetros de eficiência
e qualidade. Estes precisam estar integrados de modo a considerar a racionalidade,
funcionalidade, eficiência, produtividade e conforto para os usuários. Para isto, o sistema de
transporte poderá ser reorganizado com base nos resultados obtidos na modelagem do
sistema de transportes.

P á g i n a | 66

Conforme o Termo de Referência elaborado pelo município de Guarapuava deverão
ser incluídos, ao menos, os seguintes aspectos:


Reordenação das linhas – itinerários e horários – conforme necessário,



Implantação da integração temporal onde e quando necessário,



Novos terminais, ou a retirada de existentes se necessário,



Implantação de espaços de integração,



Readequação de nomenclatura e identidade visual para o sistema atual

SISTEMA DE ESPAÇOS PARA PEDESTRES
No que diz respeito aos modos não motorizados, deverão ser consideradas, além de
adequações nas estruturas existentes, a proposição de rotas alternativas e qualificação das
calçadas, promovendo a acessibilidade universal estimulando a população a optar pela
circulação a pé, sempre que possível. De acordo com o Termo de Referência, no que se refere
ao Sistema de Espaço para Pedestres devem ser contemplados os seguintes estudos:


Revisão da Legislação vigente sobre calçadas de forma a garantir passeios
públicos de qualidade para os deslocamentos a pé;



Diferenciar as calçadas como meio que viabiliza o uso de todos os outros
modos de transportes, já que estes só são acessíveis a pé;



Adotar a calçada como componente da via pública, portanto, sob a gestão da
mobilidade, com os custos sendo assumidos pela municipalidade ou pelos
próprios proprietários dos lotes. Conter uma análise de viabilidade e
sensibilidade;



Plano de melhoria de segurança e acessibilidade, com projetos voltados a
pontos críticos que deverão ser tratados pela municipalidade referenciados
no diagnóstico;

P á g i n a | 67



Definição e projeto de caminhos pedonais, especialmente em regiões com
grande número de pedestres, priorizando-os em detrimento dos demais
modos;



Padronização do sistema de sinalização para pedestres: de informação,
orientação e advertência.

SISTEMA CICLOVIÁRIO
Para o modal cicloviário, deverão ser elaboradas diretrizes e propostas que se
utilizem de ciclovias e ciclofaixas para conectar diversas áreas de interesse do município,
possibilitando a utilização plena e segura do modal, pela adequação destas estruturas e oferta
de equipamentos de apoio. De acordo com o Termo de Referência, no que se refere ao
Sistema Cicloviário devem ser contemplados os seguintes estudos:


Projeto de uma nova rede de ciclovia interligando os principais pontos de
demanda revelados no estudo;



Interligação da rede nova com a rede existente, visando também a integração
da bicicleta com os outros modais de transporte;



Localização de infraestruturas de apoio como bicicletários, estações de
bicicletas públicas e oficinas, dentre outros;



Padronização da sinalização, pavimentação, dimensionamento, dentre
outros,

da

rede

ciclável

(ciclovias,

ciclofaixas,

rotas

e

espaços

compartilhados).
ESTRATÉGIAS SOCIECONÔMICAS E AMBIENTAIS
As experiências apontam claramente que somente o equacionamento adequado do
sistema de transporte público urbano é capaz de tornar as cidades mais sustentáveis, reduzindo
os problemas de congestionamento, poluição, acidentes, desumanização e outros que afligem as
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cidades contemporâneas. Racionalizar o sistema de transporte pode ser entendido como a
integração entre diferentes modais, aproveitando o melhor potencial dos recursos ambientais e
financeiros disponíveis, definindo e hierarquizando os modos de acordo com sua eficiência e
características operacionais. Para o plano de mobilidade de Guarapuava, de acordo com o TR,

devem ser realizados o seguintes estudos:


Ações para redução de acidentes para todos os modos de transportes;



Projetos educativos voltados aos vários usuários do sistema de mobilidade
(diferentes idades, condição social, dentre outros).



Sistema tarifário, pedágio urbano, valor médio de estacionamentos públicos
e privados, dentre outros.

EVENTOS
4.3.5.1 Reunião Técnica 06: Discussão com a ETM dos resultados obtidos
na fase de Diagnóstico e Prognóstico.
4.3.5.2 Oficina Técnica: Identificação, análise e discussão das diretrizes e
propostas junto ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
4.3.5.3 Oficinas Comunitária: Identificação, análise e discussão das
diretrizes e propostas junto à comunidade.
4.3.5.4 Oficina com o Governo: Identificação, análise e discussão das
diretrizes e propostas junto à representantes do poder executivo
e legislativo.
4.3.5.5 Reunião Técnica 07: Discussão com a ETM das Diretrizes e
Propostas do Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava.
PRODUTOS E PRAZOS
4.3.6.1 Produto 03 – Relatório do Plano Diretor de Mobilidade Urbana
contendo as Diretrizes e Propostas para a mobilidade urbana Prazo de até 180 dias a partir da data de assinatura da ordem de
serviço.
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4ª FASE – PLANO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO
As recomendações específicas para o PlanMob são definidas a partir das
diretrizes de desenvolvimento identificadas, ou seja, dos critérios utilizados para
elaboração dos cenários alternativos estabelecidos. Uma vez identificados, eles serão
úteis na atualização destas propostas e na manutenção do ciclo de melhoria contínua
do sistema de transportes do município e de planejamento e gestão do próprio
PlanMob.
Dentre as diretrizes estabelecidas, é possível estabelecer um índice que
correlaciona impacto na mobilidade (ou interesse específico de implementação) e a
complexidade de implantação das alterações. Dessa quantificação (e de outros
parâmetros que sejam considerados importantes e definidos ao longo do processo de
execução deste PlanMob), é possível estabelecer uma hierarquização das alternativas.
De acordo com o termo de referência, o item “Consolidação das alternativas”
está contemplado na 3º Fase do processo de elaboração do PlanMob. A consultoria
sugere que esse item, aqui nomeado como “Análise da Viabilidade” seja contemplado
na 4º Fase do processo. Com isso será possível abordar na mesma fase as alternativas
viáveis e o detalhamento das ações prioritárias que contempla as estratégias de
implantação, gestão e monitoramento.
ANÁLISE DA VIABILIDADE
De acordo com o termo de referência, neste item deverá ser estimado a
evolução dos principais componentes do sistema de mobilidade ao longo do período de
maturidade do plano. As ações deverão ser definidas e deverão ser criados no mínimo
três cenários projetados para cada ano horizonte de projeto. Como já explicitado nesse
documento, serão utilizados os anos horizonte de 2024, 2029 e 2034, em função do ano
de elaboração do plano.
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Os resultados das simulações e dos cenários deverão subsidiar a decisão de
quais ações serão incorporadas ao Plano, as quais deverão ser analisadas e avaliadas
para escolha da melhor alternativa a ser adotada. Cada alternativa deverá ser analisada
quanto à sua viabilidade e então hierarquizadas.
O objetivo da análise de viabilidade das alternativas é proporcionar elementos
para a sociedade e o poder público escolherem a melhor alternativa e atender aos
requisitos dos agentes de financiamento, para a obtenção dos recursos necessários para
empreender as ações propostas no Plano. Sendo assim, o detalhamento da análise deve
permitir o entendimento e a escolha da melhor alternativa a ser adotada.
A análise de viabilidade do Plano de Mobilidade deve incluir avaliações técnica,
socioeconômica, financeira e ambiental, garantindo a sustentabilidade do conjunto de
ações propostas.
Avaliação técnica: identificará os padrões tecnológicos propostos e verificará a
aplicação das melhores práticas no contexto técnico atual. Os condicionantes podem ser
qualitativos elou quantitativos.
Avaliação socioeconômica: os investimentos e as ações deverão ser analisados
visando o retorno do investimento público, incluindo os custos e os benefícios sociais.
Os custos e os benefícios contabilizados podem ser tangíveis (por exemplo, os custos
operacionais de transporte) ou intangíveis (custos de acidentes, do tempo gasto nas
viagens, de contaminação do ar, etc.). O principal objetivo será identificar se os custos
socioeconômicos serão compensados pelos benefícios.
Avaliação financeira: deverá medir a viabilidade dos empreendimentos do
ponto de vista dos investimentos privados, com base na análise dos fluxos de caixa de
custos e receitas tangíveis (exclusivamente monetários).
Avaliação ambiental: deverá avaliar os impactos das propostas do Plano no
meio ambiente e identificar ações de mitigação dos danos ou de compensação
ambiental aplicáveis.
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As avaliações das propostas considerando as 4 temáticas será por meio de pesos
que variam de 1 a 3, sendo categorizadas por viabilidade em 1-baixa, 2-média e 3-alta. A
partir da soma das pontuações de cada uma das temáticas será possível definir quais são as
alternativas viáveis conforme ilustrado na Figura 13.
Figura 13: Metodologia para análise da viabilidade das alternativas

ANÁLISE DA VIABILIDADE
TÉCNICA

X

SOCIOECONÔMICA

X

FINANCEIRA

X

AMBIENTAL

X

pontos

Alternativas
viáveis

pontos

Alternativas
inviáveis

Fonte: URBTECTM

HIERARQUIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS
Uma vez identificadas as alternativas viáveis, elas deverão ser hierarquizadas
para identificar as prioridades, baseando-se em métodos multicritério de avaliação, com
objetivos estabelecidos em três níveis distintos: estratégico, tático e operacional.
Os objetivos estratégicos deverão tratar dos aspectos gerais, tais como
qualidade, competitividade e desenvolvimento sustentado, isto é, mostrarão onde se
quer chegar através da definição dos eixos temáticos. Os objetivos operacionais
apontam exatamente o que se vai fazer com a descrição de cada uma das ações e
definição de um código para facilitar a identificação e o seu grau de prioridade. E, por
último, deverão ser estabelecidos os objetivos estratégicos que indicarão como será
possível atingi-los, isto é, como chegar onde se pretende. Para isso, serão definidos os
prazos, investimentos, fontes de recursos, responsáveis e os índices de monitoramento.
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Figura 14: Metodologia para Hierarquização das alternativas
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CÓDIGO
AÇÕES
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Fonte: URBTECTM
Figura 15: Modelo das planilhas do Plano de Gestão, Implantação e Monitoramento
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Fonte: URBTECTM

P á g i n a | 73

EVENTOS
4.4.3.1 Reunião Técnica 08: Discussão com a ETM da proposta do
Plano de Implementação, Gestão e monitoramento do
PlanMob de Guarapuava.
PRODUTOS E PRAZOS
4.4.4.1 Produto 04 – Relatório do Plano de Implementação, Gestão
e Monitoramento contendo o detalhamento das ações
prioritárias do Plano de Mobilidade - Prazo de até 210 dias
a partir da data de assinatura da ordem de serviço.
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5ª FASE – AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL (PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E
SOCIAL)
De acordo com o termo de referência, a 5º Fase é referente a Audiência pública
final na qual serão apresentados os resultados do Plano de Mobilidade de Guarapuava.
A consultoria sugere que sejam realizados outros eventos de participação técnica e
social conforme detalhado no cronograma (Ver Tabela 5). Dessa forma, sugere-se que
no Produto 6 sejam documentadas todas as atas, fotos, listas de presença e material
complementar de todas as reuniões, oficinas e audiências realizadas no processo de
elaboração do Plano de Mobilidade.

EVENTOS
4.5.1.1 2º audiência Pública: Apresentação pública dos resultados
obtidos na fase do Plano Diretor de Mobilidade Urbana
(Diretrizes e Propostas) do processo de elaboração do
PlanMob de Guarapuava.
4.5.1.2 Reunião Técnica 09: Discussão dos ajustes necessários às
análises e produtos em decorrência dos questionamentos
da Audiência Pública Final.

PRODUTOS E PRAZOS
4.5.2.1 Produto 05 – Relatório de participação técnica e
comunitária contendo atas, fotos, listas de presença e
material complementar - Prazo de até 240 dias a partir da
data de assinatura da ordem de serviço.
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6ª FASE – MINUTA DO PROJETO DE LEI
A elaboração da minuta de anteprojeto de lei visa assegurar o direito de ir e vir
a toda população, garantindo os deslocamentos de pessoas e cargas no seu território e
o escoamento da produção urbana e rural com a melhor relação custo-benefício social
e ambiental. O Plano de Mobilidade Urbana tem como objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento da circulação e da mobilidade urbana, através da distribuição
socialmente justa do acesso equilibrado e diversificado dos meios de circulação e de
transporte em seu território, de forma a assegurar o bem-estar equânime de seus
habitantes.
A Figura 16 ilustra o Fluxograma para a revisão da Legislação Urbanística. A
primeira etapa consiste no levantamento e análise da legislação vigente do município
de Guarapuava para a definição de quais itens serão objetos de alteração. Após a
elaboração de uma Pré-proposta pela consultoria, a minuta é discutida em oficinas
técnicas e comunitárias. A partir dessas discussões, são compatibilizados os resultados
obtidos entre os técnicos da PMG e a comunidade. Uma vez realizada esta etapa, novas
discussões são necessárias com diferentes departamentos da Prefeitura Municipal de
Guarapuava para desenvolvimento e consolidação das propostas. Finalizada estas
ações, as minutas são encaminhadas para a Câmara Municipal para análise do poder
legislativo.
Figura 16: Fluxograma da revisão da legislação urbanística

Fonte: URBTEC ™
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EVENTOS
4.6.1.1 Reunião Técnica 10: Discussão e compatibilização junto à
ETM dos resultados obtidos no processo de elaboração do
PlanMob de Guarapuava.
4.6.1.2 Reunião de conclusão: Entrega da versão final de todos os
relatórios.

PRODUTOS E PRAZOS
4.6.2.1 Produto 06 – Minuta de Lei para aprovação do PlanMob pela
Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava - Prazo de
até 240 dias a partir da data de assinatura da ordem de
serviço.
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5 SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE
Essa atividade buscará identificar junto à comunidade quais são os principais
problemas e potencialidades de Guarapuava. A participação da comunidade ocorrerá
através de oficinas e audiências públicas.
REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS COM A ETM
Serão realizadas reuniões com a ETM, com o objetivo de apresentar e discutir
as metodologias para as diversas atividades que serão desenvolvidas durante a
elaboração do plano.
OFICINAS DE LEITURA TÉCNICA
5.1.2.1 OBJETIVO
Compartilhar a base técnica e receber contribuições dos órgãos setoriais cujas
atividades se relacionem com as do PlanMob, e instituições da iniciativa privada que
tenham uma interface com as questões discutidas pelo PlanMob.
5.1.2.2 METODOLOGIA E PROGRAMAÇÃO
A metodologia a ser aplicada nas Oficinas de “Leitura Técnica” contarão com
um representante técnico, responsável por conduzir as discussões e intermediá-las para
que todos possam participar. Dessa forma, deverá ser feita inicialmente uma
apresentação dos principais temas a serem discutidos no evento. Na sequência, serão
debatidos entre os participantes. Vale ressaltar que, por se tratar de uma leitura técnica,
as discussões serão mais aprofundadas, diferente das leituras comunitárias, que
possuem um caráter mais lúdico e simplificado.
É neste momento que a equipe de consultoria e a administração pública
municipal entram em consenso acerca da realidade atual do Município,
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homogeneizando e democratizando impressões e conhecimentos até então dispersos e
fragmentados.
A oficina de leitura técnica referente a fase de diagnóstico será realizada em 3
etapas conforme descrito a seguir:


1º etapa: Validação e complementação dos dados

Os participantes serão divididos em 2 ou 3 grupos. Cada grupo receberá 2 fichas
coloridas. Na ficha rosa devem ser listados os dados que necessitam ser revisados e na
ficha azul outros dados que podem ser abordados.


2º Etapa: CDP’s

Após a validação e complementação dos dados, os participantes devem listar
as Condicionantes, Deficiências e Potencialidades da mobilidade urbana em
Guarapuava. Entende-se como Condicionantes os elementos do ambiente urbano e
natural ou planos e decisões existentes, com consequências futuras previsíveis no
ambiente físico ou na estrutura urbana, que determinam a ocupação e o uso do espaço
municipal, e que pelas suas características não podem ou não devem ser alterados. As
Deficiências são situações de caráter negativo que significam estrangulamentos de
caráter qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento do Município e da sua
comunidade. As potencialidades são os aspectos positivos do Município que, se bem
explorados e/ou otimizados, poderão resultar em melhoria da qualidade de vida dos
habitantes.


3º Etapa: Síntese

Após elencar as Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, cada grupo
elegerá um orador para apresentar aos demais participantes a síntese das discussões
referente a temática da oficina.
A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica.
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Figura 17: Etapas da Oficina de Leitura Técnica – Diagnóstico

Fonte: URBTECTM (2018)
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A oficina de leitura técnica referente as Diretrizes e Propostas para o PlanMob
será realizada em quatro etapas conforme descrito a seguir:


1º Etapa: O que queremos?

Cada grupo será submetido a tarjetas azuis, na qual deverão listar as diretrizes
e propostas para o PlanMob. Nesse momento, os participantes deverão recorrer aos
resultados do diagnóstico e do prognóstico.


2º Etapa: Como faremos?

Nessa etapa, cada grupo será submetido a tarjetas amarelas, na qual deverão
responder como é possível viabilizar cada uma das Diretrizes e Propostas que foram
listadas nas tarjeta azuis. Ou seja, como faremos para realizar cada uma das propostas
que foram elencadas pelos participantes.


3º Etapa: Quando faremos?

Após definir quais são as diretrizes e propostas e como deverão viabilizar cada
uma delas, os participantes definirão em quanto tempo seria possível a concretização
de tudo que foi elencado. Para isso, serão definidos três recortes temporais: Curto prazo
(2024), médio prazo (2029) ou longo prazo (2034). Além desses recortes, será definida
também a categoria “Contínuo”. Essa classificação será associada àquelas propostas que
necessitam de ações constantes para se viabilizar.


4º Etapa: Síntese

Por fim, após a definição das Diretrizes e Propostas, como viabilizá-las e em
quanto tempo seria possível, as tarjetas serão expostas em um painel para que todas as
discussões possam ser compartilhadas com os participantes. Nesse momento, será
possível identificar quais as propostas comuns entre os grupos, além de apontar outras
possíveis soluções para viabilizar a mesma proposta. A síntese será finalizada com a
definição, pelos participantes, das prioridades entre todas as Diretrizes e Propostas que
foram elencadas.
A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica.
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Figura 18: Etapas da Oficina de Leitura Técnica - Diretrizes e Propostas

Fonte: URBTECTM (2018)
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OFICINAS DE LEITURA COMUNITÁRIA
Realização de oficinas de leitura comunitária para propiciar a efetiva
participação popular no diagnóstico de Guarapuava. Estão previstas duas oficinas,
distribuídas no tempo conforme definido no cronograma (Ver Tabela 5).
A metodologia utilizada nas oficinas e suas formas de divulgação são explicitadas
a seguir.
5.1.3.1

OBJETIVO
Propiciar a efetiva participação de diferentes atores no processo de elaboração

do PlanMob, permitindo que as contribuições da sociedade de Guarapuava
complementem ou corrijam os levantamentos técnicos realizados.
5.1.3.2 METODOLOGIA E PROGRAMAÇÃO
Cada oficina iniciará com uma apresentação em multimídia, objetivando a
contextualização e a disseminação de informações sobre o PlanMob de forma a
capacitar os participantes para a atividade seguinte de discussão nos subgrupos. Após a
apresentação, os participantes serão divididos em subgrupos e desenvolverão três
atividades a partir da identificação dos pontos positivos e negativos de cada um dos
modais de transporte.
O trabalho em subgrupos será embasado na metodologia do Diagnóstico
Participativo, entendendo a Oficina como um momento de ampliação do conhecimento
da população sobre sua realidade, consistindo em uma atividade informal, sistemática
e progressiva de aprendizagem.
Nesta metodologia, valoriza-se o uso de algumas técnicas e/ou instrumentos.
A técnica do Mapa Falante facilita o processo de identificação e discussão dos principais
problemas, conflitos e potencialidades, do ponto de vista dos diversos segmentos sociais
e a partir de um desenho representativo do espaço ou território que está sendo objeto
de reflexão.
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Salienta-se que, em cada Oficina, as atividades serão adaptadas de acordo com
a dinâmica de cada subgrupo. O moderador poderá diminuir o tempo de elaboração do
mapa, ampliando o tempo de discussão verbal nos subgrupos (pontos positivos,
negativos e sugestões) caso surja alguma dificuldade na representação gráfica da
realidade.
A oficina de leitura comunitária referente a fase de diagnóstico será realizada
em 3 etapas conforme descrito a seguir:
1º etapa: Leitura
Os participantes serão divididos em 3 grupos. Cada grupo receberá 3 fichas
coloridas, na qual cada ficha corresponde a um tema. A ficha verde referente aos modos
não motorizados, a amarela referente aos modos motorizados coletivos e a rosa
corresponde aos modos motorizados individuais. Nessas fichas, os participantes listaram os
pontos positivos e negativos da cidade em relação a cada um dos temas correspondentes.
2º Etapa: Temática
Após a organização dos pontos positivos e negativos, as fichas serão recolhidas e
separadas por temática com o resultado de todos os grupos. Após a separação, cada um dos
grupos será direcionado para uma única temática, na qual deverão prosseguir com a
discussão, elencando os 5 principais pontos positivos e negativos dentre todos aqueles que
foram listados pelos grupos. Nesse momento, será aberta também a possibilidade dos
participantes transitarem pelos demais grupos, de acordo com a afinidade pela temática. Os
resultados dessa etapa serão sintetizados em forma de cartazes e mapas.
3º Etapa: Síntese
Após elencar os 5 principais pontos positivos e negativos de cada temática, cada
grupo deverá eleger um orador que apresentará aos demais participantes a síntese das
discussões referente a temática de responsabilidade do grupo.

A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica.
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Figura 19: Etapas da Oficina de Leitura Comunitária - Diagnóstico

Fonte: URBTECTM (2018)
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As oficinas de leitura comunitária referente as Diretrizes e Propostas do Plano
de Mobilidade de Guarapuava será realizada em três etapas conforme descrito a seguir:



1º etapa: Formação de grupos temáticos

Os participantes serão divididos em 3 grupos. Cada grupo será direcionado para
mapas que correspondem a três temas. São eles: Modos não motorizados que
compreende os pedestres e os ciclistas; Modos motorizados coletivos que compreende
os ônibus e Modos motorizados individuais que compreende os automóveis e as
motocicletas.


2º etapa: Desejos para Guarapuava

Cada participante receberá um adesivo e uma ficha de apoio com um número
de identificação. As fichas rosas correspondem aos modos motorizados individuais, as
amarelas aos modos motorizados coletivos e as fichas verdes aos modos não
motorizados. Com isso, os participantes identificarão no mapa temático a região onde
está localizada a sua proposta e descreverá na ficha os seus desejos para a mobilidade
urbana na cidade de Guarapuava. Vale ressaltar, que cada participante terá a liberdade
de desenhar nos mapas temáticos e nas fichas de apoio.


3º etapa: Síntese

Após a contribuição de todos nas 3 temáticas, os participantes serão dispostos
em um grande grupo. A equipe de consultoria realizará uma síntese de todas as
propostas que foram levantadas e irá abrir espaço para discussão dos desejos que foram
elencados pelos participantes referente a cada uma das três temáticas.
A figura a seguir ilustra cada uma das etapas da dinâmica.
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Figura 20: Etapas da Oficina de Leitura Comunitária - Diretrizes e Propostas

Fonte: URBTECTM (2018)
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5.1.3.3 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS E RESULTADOS ESPERADOS:
As informações obtidas nas Oficinas Comunitárias serão sistematizadas
conforme os seguintes critérios:


Por território, considerando a divisão por bairros da área urbana municipal e a
área rural, de acordo com suas características físicas;



Por temática, obedecendo a listagem pré-estabelecida (Modos não
motorizados, Modos motorizados coletivos e Modos motorizados individuais);



Pela checagem realizada pela população dos resultados do Método CDP,
quanto à:
A. Principais demandas (Deficiências - CDP);
B. Principais potencialidades (Potencialidades - CDP);
C. Principais condicionantes (Condicionantes – CDP)



Elaboração de Mapas com a espacialização dos resultados.
REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Serão realizadas duas audiências públicas, norteados pela Resolução nº 25 de

18 de março de 2005, nos seus artigos citados abaixo:
Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a
publicidade, determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da
Cidade, deverá conter os seguintes requisitos:
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios de
comunicação social de massa disponível;
II- ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos
estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15
dias;
III- publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas
adotadas nas diversas etapas do processo;
Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade,
nos seguintes termos:
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;
II - garantia da alternância dos locais de discussão.
Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser
articulado e integrado ao processo participativo de elaboração do orçamento,
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bem como levar em conta as proposições oriundas de processos democráticos
tais como conferências, congressos da cidade, fóruns e conselhos.
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção
das ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas,
preferencialmente, para as lideranças comunitárias, movimentos sociais,
profissionais especializados, entre outros atores sociais.
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por
finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do
Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta,
utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população local;
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de
todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista
de presença;
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do
processo, inclusive na sua tramitação legislativa.
Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade civil
quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do
município.
Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal deve
ser aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve atender aos
seguintes requisitos:
I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais;
II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os delegados
eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta;
III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;
IV – publicação e divulgação dos anais da conferência.
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5.1.4.1 PROGRAMAÇÃO
A programação das Audiências Públicas consta de uma parte expositiva, na qual
a equipe da URBTECTM apresentará informações sobre a Fase do Plano em andamento
e uma segunda etapa onde serão realizados debates com o objetivo de garantir uma
participação da população.
No anexo 1 deste documento, é sugerido o regulamento para a realização das
audiências públicas de forma a organizar e democratizar a participação da população, o
qual deverá ser lido e aprovado na audiência em questão.
As dinâmicas de grupo a serem realizadas nas duas audiências têm sua
programação definida segundo o objetivo de cada uma delas:


1ª Audiência: Diagnóstico e Prognóstico
Objetivo: confronto do diagnóstico técnico da equipe com a percepção da

população sobre o município;
A Pauta consistirá na apresentação dos resultados dos levantamentos,
pesquisas e análises desenvolvidas, seguida pela manifestação da população.
Os relatórios produzidos pela empresa consultora serão disponibilizados no site
da Prefeitura Municipal para consulta e sugestões durante o processo de elaboração do
plano. Será divulgado um e-mail do plano para onde poderão ser encaminhadas
contribuições da população em geral.



2ª Audiência Pública: Diretrizes e Propostas
Objetivo: Submeter aos participantes as diretrizes e propostas de mobilidade;
A Pauta consistirá na apresentação pela consultora dos trabalhos realizados,

incluindo a proposta da minuta de lei do Plano de Mobilidade de Guarapuava, seguida
pela manifestação da população.
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6 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E DOS EVENTOS
O cronograma para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município
de Guarapuava encontra-se descrito a seguir. O prazo máximo desse Plano é de
duzentos e quarenta dias a contar da Ordem de Serviço, conforme previsto no Edital de
Tomada de Preços nº 10/2017.
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Tabela 5: Cronograma das atividades e dos eventos

ITEM

FASES

ATIVIDADES
TÉCNICAS

ATIVIDADES DE
MOBILIZAÇÃO

Produtos

PARTICIPANTES

DURAÇÃO APÓS
INÍCIO DO
INÍCIO
CONTRATO

1ª Fase – Plano de Comunicação e
Participação Social
R1

60 dias

Qui 14/02/19

Dom 14/04/19

Qui 14/02/19

Dom 14/04/19

4.1.2.1

Reunião Técnica de
Assinatura do Contrato

URBTEC,
ETM,representantes do
1 dia
poder executivo e
legislativo

Qui 14/02/19

4.1.2.2

Reunião Técnica 01

URBTEC e ETM

1 dia

Sex 15/02/19

4.1.2.3

Reunião Técnica 02

URBTEC e ETM

1 dia

Seg 18/03/19

4.1.2.4

Reunião com instituições
acadêmicas e CIEE

4.1.2.5

Reunião Câmara de Vereadores

4.1.2.6

Reunião com instituições
governamentais (Corpo de
Bombeiros,Polícia Militar e
Rodoviária)

4.1.3.1

URBTEC, ETM,
Coordenadores dos
1 dia
cursos, CIEE
URBTEC,
ETM,representantes do
1 dia
poder executivo e
legislativo

URBTEC, CB, PM E PRF

Entrega do Produto 01- Plano
de Comunicação e participação URBTEC
social

TÉRMINO

Seg 18/03/19

Seg 18/03/19

1 dia

Seg 19/03/19

-

Sex 12/04/19
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ITEM

FASES

ATIVIDADES
TÉCNICAS

ATIVIDADES DE
MOBILIZAÇÃO

Produtos

PARTICIPANTES

DURAÇÃO APÓS
INÍCIO DO
INÍCIO
CONTRATO

2ª Fase – Diagnóstico e Prognóstico

Seg 15/04/19

Qua 15/07/19

90 dias

Seg 15/04/19

Qua 15/06/19

URBTEC e ETM

1 dia

Seg 15/04/19

URBTEC, ETM e
estagiários

1 dia

Seg 22/04/19

URBTEC e ETM

1 dia

Seg 20/05/19

R2 (Parte A)
4.2.17.1

Reunião Técnica 03
Oficina de Treinamento dos
pesquisadores

4.2.17.2
4.2.17.3

Reunião Técnica 04

4.2.17.4

Oficina técnica Diagnóstico e Prognóstico

URBTEC - ETM - CMCCMT-GA

1 dia

Ter 21/05/19

4.2.17.5

Oficina comunitária Diagnóstico e Prognóstico

URBTEC, ETM, CMTS,
CMPD, GA, População

1 dia

Ter 21/05/19

4.2.17.6

Oficina com o governo Diagnóstico e Prognóstico

URBTEC,
ETM,representantes do
1 dia
poder executivo e
legislativo

Ter 21/05/19

URBTEC e ETM

1 dia

Sex 14/06/19

URBTEC

-

Sex 14/06/19

150 dias

Dom 16/06/19

URBTEC, ETM, CMTS,
CMPD, GA e
representantes dos
poderes executivo e
legislativo; do
Ministério Público;
população e
associações
representativas dos
vários segmentos da
comunidade.

1 dia

Seg 01/07/19

URBTEC

-

Seg 15/07/19

4.2.17.7

Reunião Técnica 05
Entrega do Produto 02 (Parte
A) - Diagnóstico

42.18.1
R2 (Parte B)

4.2.17.8

4.2.18.2

1º Audiência Pública Diagnóstico e Prognóstico

Entrega do Produto 02 (Parte
B) - Prognóstico

TÉRMINO

Qua 16/07/19
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ITEM

FASES

ATIVIDADES
TÉCNICAS

ATIVIDADES DE
MOBILIZAÇÃO

Produtos

PARTICIPANTES

DURAÇÃO APÓS
INÍCIO DO
INÍCIO
CONTRATO

3ª Fase – Plano Diretor de Mobilidade
Urbana (Diretrizes e Propostas)

Ter 16/07/19

Sex 16/08/19

180 dias

Ter 16/07/19

Sex 16/08/19

URBTEC e ETM

1 dia

Seg 22/07/19

R3
4.3.6.1

Reunião Técnica 06

4.3.6.2

Oficina técnica Diretrizes e Propostas

URBTEC - ETM - CMCCMT-GA

1 dia

Ter 23/07/19

4.3.6.3

Oficina comunitária Diretrizes e Propostas

URBTEC, ETM, CMTS,
CMPD, GA, População

1 dia

Ter 23/07/19

4.3.6.4

Oficina com o governo Diretrizes e Propostas

URBTEC,
ETM,representantes do
1 dia
poder executivo e
legislativo

Ter 23/07/19

1 dia

Seg 16/08/19

-

Sex 16/08/19

4.3.6.5

Reunião Técnica 07

URBTEC e ETM

Entrega do Produto 03 - Plano
Diretor de Mobilidade Urbana URBTEC
(Diretrizes e Propostas)

4.3.7.1

4ª Fase – Plano de Implantação,
Gestão e Monitoramento
R4

4.4.3.1

4.4.4.1

Reunião Técnica 08

TÉRMINO

URBTEC e ETM

Entrega do Produto 04 - Plano
de Implantação, Gestão e
URBTEC
Monitoramento

Sab 17/08/19

Ter 17/09/19

210 dias

Sab 17/08/19

Ter 17/09/19

1 dia

Ter 17/09/19

-

Ter 17/09/19
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ITEM

FASES

ATIVIDADES
TÉCNICAS

ATIVIDADES DE
MOBILIZAÇÃO

Produtos

PARTICIPANTES

DURAÇÃO APÓS
INÍCIO DO
INÍCIO
CONTRATO

5ª Fase – Audiência Pública Final
(Participação técnica e comunitária)

Qua 18/09/19

Sex 18/10/19

240 dias

Qua 18/09/18

Sex 18/10/18

URBTEC, ETM, CMTS,
CMPD, GA e
representantes dos
poderes executivo e
legislativo; do
Ministério Público;
população e
associações
representativas dos
vários segmentos da
comunidade.

1 dia

Seg 01/10/18

URBTEC e ETM

1 dia

Seg 02/10/18

URBTEC

-

Sex 18/10/18

R5

2º Audiência Pública Diretrizes e Propostas

4.5.1.1

4.5.1.2

Reunião Ténica 09

Entrega do Produto 05 Participação técnica e social

4.5.2.1

6ª Fase – Minuta do projeto de lei
R6

Dom 14/04/19

Qui 24/05/19

240 dias

Dom 18/09/19

Qua 18/10/19

1.6.1.1

Reunião Técnica 10

URBTEC e ETM

1 dia

Sex 02/10/18

1.6.1.2

Reunião de conclusão

URBTEC e ETM

1 dia

Sex 18/10/18

URBTEC

-

Sex 18/10/18

4.6.2.1

Entrega do Produto 06 Minuta do projeto de lei

TÉRMINO

Fonte: URBTECTM (2018)

P á g i n a | 95

7 FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES E DOS EVENTOS
A seguir, é apresentado o fluxograma para elaboração do Plano de Mobilidade
de Guarapuava, no qual são representados de forma visual as relações entre as fases
(destacadas em vermelho), eventos (destacadas em verde), atividades (destacadas em
azul) e produtos (destacados em roxo) gerados ao final de cada processo.
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Figura 21: Fluxograma dos eventos e atividades do Plano de Mobilidade de Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2018)
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8 ENTREGA DOS PRODUTOS
De acordo com o Termo de Referências, todos os documentos dos projetos,
relativos aos produtos a serem entregues, serão emitidos em caráter preliminar em 2
(duas) vias (cadernos A3) para análise e comentários da Contratante. Nesta serão
anotados os comentários, observações ou a aprovação para a emissão da versão final.
Somente após o Termo de Aceite, a Contratada estará apta a finalizar a fase seguinte.
A consultoria sugere que todos os documentos relativos aos produtos emitidos
em caráter preliminar sejam entregues em via digital em formato A4. Assim, somente
os dados que necessitam de maior detalhamento, como os mapas, serão anexados em
formato A3 ou outros formatos adequados para a boa representação.
Ainda de acordo com o TR, para documentar todos os produtos desenvolvidos,
as atividades deverão ser detalhadas e organizadas em relatórios técnicos, entregues
impressos em 3 (três) vias e em arquivos digitais abertos a edição. A consultoria sugere
que a versão final de todos os relatórios técnicos em formato impresso sejam entregues
na 6º Fase, junto ao Produto 07 referente a minuta de Lei do Plano de Mobilidade. Serão
entregues 3 (três) vias do projeto completo.
Após a entrega dos produtos de cada fase, a Equipe Técnica Municipal disporá
de até 15 (quinze) dias corridos para correção e retorno das considerações à consultoria.
Segundo o TR, a Contratante deverá aprovar previamente padrão de carimbo,
títulos e padronização da numeração dos documentos dos projetos. Os documentos
digitais deverão ser entregues nos seguintes formatos:


A parte textual (relatórios) deverá ser digitalizada através do programa
Microsoft@ Word para Windows 2000 ou superior, impressa em papel formato
A4, com capa contendo a indicação do conteúdo e a referência do Governo do
Municipal. Os desenhos e fotos constantes nos relatórios deverão ser produzidos
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em meio digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor
qualidade de impressão.


O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido em ArcView ou similar,
com todos os níveis de informação (shapefiles) individualizados e identificados
pelo nome do tema, e impresso em cores. Sempre que elaborado, o material
correspondente a questionários, entrevistas e coleta de informações quando
consistirem em formulação de base de dados deverá ser entregue em
Microsoft@ Access ou Excel for Windows 2000 ou superior.



Os conteúdos deverão ser tão objetivos quanto possível, sem prejuízo da boa
compreensão de cada produto apresentado, tendo em vista a construção do
plano de mobilidade enquanto plano urbanístico auto-aplicável, assim como
seus instrumentos complementares.



As apresentações que serão referência para a condução das audiências públicas,
workshops e demais reuniões devem ser elaboradas com o máximo de recursos
gráficos possíveis, como mapas, figuras, esquemas, croquis, etc. Essas
apresentações devem ser aprovadas pelo contratante e também devem ser
impressas e distribuídas aos participantes de cada evento, antes do seu início.
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9 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO
LOGOMARCA
A criação de logomarca própria do Plano de Mobilidade de Guarapuava se faz
necessária na estratégia de comunicação do plano, no sentido de facilitar e potencializar
a identificação das mensagens e avisos referentes às ações previstas, além de criar uma
identidade visual para as comunicações que irão compor a estratégia de divulgação.
O desenvolvimento da identidade visual do Plano de Mobilidade de
Guarapuava partiu da própria logomarca da Prefeitura Municipal, gerando identificação
e sensação de pertencimento e oficialidade ao plano.
Dessa forma, foram utilizadas fontes próximas às aplicadas na logomarca da
prefeitura municipal, bem como o esquema de cores, que é o mesmo já utilizado na
identidade visual dos materiais oficiais. Foram inseridos ícones que remetem aos
principais modais utilizados no transporte urbano: o automóvel, o ônibus, a bicicleta e
a caminhada, em ordem crescente da esquerda para a direita de acordo com a
importância de cada modal no planejamento da mobilidade urbana contemporânea.

CARTAZES
Além da utilização dos veículos de comunicação de massa, também integra a
estratégia de comunicação a distribuição de flyers e colagem de cartazes em locais
estratégicos da cidade. Os cartazes serão impressos no formato A3 e terão a função de
estimular o envolvimento da população no processo de elaboração do Plano de
Mobilidade – PlanMob de Guarapuava.
Deverão ser impressos 700 cartazes coloridos para divulgação dos eventos nos
seguintes locais: Unidades de Saúde, Unidades de Ensino Infantil, Unidades de Ensino
Médio, Unidades de Ensino Fundamental, Instituições de Ensino Superior, secretarias
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municipais, autarquias, Fundações, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores,
terminais, além dos ônibus do sistema de transporte coletivo.
Os cartazes deverão ser distribuídos logo no início dos trabalhos, devendo estar
colados em no máximo 15 dias antes da primeira Oficina Comunitária a ser realizada no
município.
Para a impressão e distribuição dos cartazes será necessária a colaboração das
estruturas do governo municipal, de forma a imprimir e distribuir o material elaborado
pela URBTECTM.

FLYERS
Os flyers (folhetos) compõe a estratégia de complementar a comunicação com
informações rápidas e acessíveis sobre a elaboração do Plano de Mobilidade – PlanMob
de Guarapuava. Além dos conceitos básicos do plano, os flyers terão a função de
estimular o engajamento da população aos processos participativos. Deverão ser
impressas em torno de 3.000 unidades, no formato A5 em cores.
Os flyers deverão ser distribuídos logo no início dos trabalhos, no máximo 15
dias antes da primeira Oficina Comunitária a ser realizada no município.
Para a impressão e distribuição dos flyers será necessária a colaboração das
estruturas do governo municipal, de forma a imprimir e distribuir o material elaborado
pela URBTECTM.
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MÍDIA ESPONTÂNEA
A estratégia de mídia espontânea baseia-se na relevância para o município, do
processo de elaboração do Plano de Mobilidade – PlanMob de Guarapuava, que deverá
contar com a atenção da imprensa local.
Dessa forma, as Oficinas Comunitárias, as Audiências Públicas e as Pesquisas de
Campo podem ser divulgadas pelos veículos de comunicação locais em sua agenda
normal de atividades.
Partindo dessa premissa, pretende-se manter uma parceria próxima com a
Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Guarapuava, aproveitando o
conhecimento dos canais da imprensa local e seus respectivos interlocutores para
otimizar os resultados, garantindo uma boa resposta desses canais na divulgação dos
eventos em forma noticiosa.
A URBTECTM desenvolverá press-releases (chamados de imprensa) que serão
encaminhados à Secretaria Municipal de Comunicação para que esta divulgue em seu
mailing de contatos na mídia local com antecedência de dois dias à realização de cada
evento.
Além da divulgação dos eventos públicos referentes à elaboração do Plano de
Mobilidade, serão enviadas aos principais veículos de comunicação do município
sugestões de pauta com os principais temas referentes ao plano. Esses temas serão
definidos durante o decorrer dos trabalhos, à medida em que os assuntos mais
relevantes sobre a questão da mobilidade no município forem revelados durante a etapa
de Diagnóstico.
Entre os temas a serem abordados de forma a estimular a divulgação pelos
veículos de comunicação da cidade e posterior discussão pela população, estão:
- Transporte público de passageiros
- Acessibilidade e qualidade de calçadas, passeios e ciclovias
- A poluição e os problemas causados pelo excesso de veículos nas ruas
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MÍDIA PATROCINADA (PROPAGANDA)
Para complementar as ações de mídia espontânea e reforçar a publicidade dos
eventos públicos relativos à elaboração do Plano de Mobilidade – PlanMob de
Guarapuava, serão selecionados os principais veículos de comunicação de massa do
município para a contratação de anúncios que irão divulgar as datas de realização das
Oficinas de Leitura Comunitária e das Audiências Públicas a serem realizadas.
A definição dos principais veículos de comunicação de massa do município foi
feita com base em informações da Secretaria Municipal de Comunicação, que apontou,
em forma de sugestão a pedido da equipe da URBTECTM, quais os veículos mais
adequados, pelo critério de audiência e adequação ao tema.
Foram selecionadas duas estações de rádio (Rádio T e Rádio Cultura), dois
jornais impressos (Correio do Cidadão e Jornal Extra) e dois portais de internet (Rede Sul
de Notícias e GMais Notícias).
As inserções nas rádios Rádio T e Rádio Cultura (6 chamadas de 30
segundos/dia) serão programadas para os três dias que antecedem a realização de cada
evento participativo.
Os anúncios nas versões impressas dos jornais Correio do Cidadão e Jornal Extra
serão desenvolvidos no formato 9,6cm x 10cm, e serão programados para os dois dias
que antecedem a realização de cada evento participativo.
As inserções nos portais Rede Sul de Notícias e GMais Notícias serão mantidas
por três dias, até a data de realização de cada evento.
A contratação da mídia a ser aplicada na divulgação do Plano de Mobilidade de
Guarapuava junto aos veículos de comunicação selecionados, bem como o aporte
financeiro para a efetivação dos mesmos e o controle sobre as veiculações mediante
relatórios e comprovantes enviados pelos veículos contratados, ficará a critério da
Secretaria Municipal de Comunicação, ficando a Urbtec TM responsável pela elaboração
das peças a serem veiculadas, tanto em meios eletrônicos como nos veículos impressos.
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INTERNET E REDES SOCIAIS
De modo a garantir maior efetividade e abrangência na difusão das mensagens
inerentes às ações envolvidas na elaboração do Plano de Mobilidade de Guarapuava,
deverão ser utilizadas as plataformas digitais atualmente existentes e mantidas pela
Prefeitura Municipal.
Desta forma, a Prefeitura Municipal deverá criar uma página no seu próprio
portal de informações, com um banner na sua página principal, remetendo ao conteúdo
referente ao Plano de Mobilidade. Todas as notícias referentes ao andamento dos
trabalhos deverão ser divulgadas na área destinada às notícias do portal da Prefeitura
Municipal.
Também deverá ser criado um campo para viabilizar o envio de mensagens,
críticas e sugestões da populações, para que essas sejam analisadas pela equipe técnica
responsável pela elaboração do plano. A Prefeitura Municipal também deverá criar um
endereço de email para que a população possa se manifestar sobre os temas inerentes.
Da mesma forma, todas as notícias, conteúdos e comunicados referentes ao
processo de elaboração do plano deverão ser comunicados nas redes sociais oficiais
(Facebook, Instagram e Youtube), garantindo oficialidade às informações e
proporcionando maior penetração e aderência às mesmas junto à população.
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10

ANEXOS
Figura 8 - Esquema de divulgação dos eventos públicos do PlanMob Guarapuava

ESQUEMA DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PÚBLICOS
3 DIAS ANTES

2 DIAS ANTES

1 DIA ANTES

DATA EVENTO

MÍDIAS
RÁDIO
JORNAL
ASS. IMPRENSA
INTERNET

Fonte: URBTECTM (2018)
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Figura 9 - Cartaz de divulgação do PlanMob Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2018)
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Figura 10 - Flyer informativo do PlanMob Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2018)
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Figura 11 - Anúncio de convocação para eventos do PlanMob Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2018)
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ANEXO 1
A seguir é apresentado o regulamento proposto para realização das Audiências
Públicas do Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava.

REGULAMENTO DA XXª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARAPUAVA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. As Audiências Públicas são abertas a todos os interessados, que poderão,
mediante inscrição na forma prevista neste regulamento, apresentar sugestões e
participar, conforme disciplinado neste regulamento.
Art. 2°. As Audiências Públicas serão realizadas por meio de exposições orais, na
sequência e forma definida neste regulamento e registradas em ata.
Art. 3°. As Audiências Públicas acontecerão, preferencialmente, no período noturno.
Art. 4°. Os editais de convocação para as Audiências Públicas, deverão ser publicados,
no mínimo, no Diário Oficial do município de Guarapuava, com 15 dias de antecedência
da sua realização.
DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 5°. A realização da xxª Audiência Pública, em cumprimento à exigência da Lei Federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), da Lei Federal nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) e da Lei Complementar
Municipal nº 070, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Plano Diretor do
Município de Guarapuava, tem como objetivo geral apresentar a xxº Fase do processo
de elaboração do Plano de Mobilidade de Guarapuava.
Art. 6º. A xxª Audiência Pública será realizada no dia XX/XX/2019, às 18h30, no XX –
Guarapuava.
Art. 7º. A xxª Audiência Pública da elaboração do Plano de Mobilidade de Guarapuava
será presidida pela XX.
Art. 8°. A xxª Audiência Pública iniciará às 18h30, terá a duração aproximada de
2h25min (duas horas e vinte e cinco minutos) e será secretariada pela Secretaria de
Trânsito e Transportes de Guarapuava (SETRAN).
Art. 9º. Os participantes da Audiência registrarão, obrigatoriamente, seu nome em lista
de presença, que ficará disponível durante toda a sessão em local acessível.
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DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 10º. A xxª Audiência Pública PlanMob tem como objetivos específicos submeter à
apreciação dos participantes:
I. XXX
II.

XXX

DO CRONOGRAMA DA xxª AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 12º. A xxª Audiência Pública para elaboração do Plano de Mobilidade de
Guarapuava terá o seguinte cronograma:
Inscrição de participação
18:30 – 19:30 Coffee break
19:00 – 19:05 Abertura
19:05 – 19:15 Leitura do regulamento
19:15 – 20:00 Apresentação URBTEC
20:00 – 20:30 Debate
20:30 – 20:45 Encerramento

DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS E PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA
Art. 13°. O Presidente fará a abertura e passará a palavra para a Secretaria de Trânsito
de Transportes que apresentará os procedimentos pertinentes ao andamento da
Audiência. Em seguida, a palavra será dada a Consultora, que iniciará a apresentação.
Art. 14º. Ao término da apresentação, o Presidente passará a palavra para o SETRAN
que iniciará a fase do debate, procedendo a identificação e a constatação da presença
de cada solicitante. Só então efetuará a leitura da respectiva pergunta, indicando a quem
a mesma se destina.
Parágrafo único. Após a leitura da pergunta, o participante terá até 2 minutos para
complementar a sua dúvida ou sugestão antes de ser respondido.
Art. 15º. As perguntas, considerações e dúvidas deverão ser feitas por escrito, com
clareza e objetividade, por meio de formulário próprio, disponível durante a Audiência,
onde os participantes registrarão o nome e o seu endereço eletrônico.
Art. 16º. O tempo definido para a leitura de perguntas e as respectivas respostas,
quando solicitadas, será de 30 (trinta) minutos, cabendo ao Presidente, caso necessário,
prorrogá-lo por mais 15 (quinze) minutos.
Paragrafo único. Caso o tempo previsto para o debate não seja suficiente para que todas
os questionamentos sejam respondidos, os mesmos devem ser enviados para o e-mail
xxxxxxxx
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Art. 17º. Após o debate, o Presidente fará as considerações finais e dará por encerrada
a xxª Audiência Pública para elaboração do Plano de Mobilidade de Guarapuava.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18º. A Consultora disporá de até 5 (cinco) dias úteis para lavrar a ata da respectiva
Audiência Pública e encaminhá-la a Equipe Técnica Municipal, permanecendo uma cópia
da mesma à disposição dos interessados, por meio de sítio eletrônico.
Guarapuava, xx de xx de 2019.

Atenciosamente,
José Airson Horst
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
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