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APRESENTAÇÃO
Esse documento apresenta o Produto 03 do Plano de Mobilidade urbana de
Guarapuava. Nessa Fase são formuladas as diretrizes e propostas para a mobilidade
urbana, tendo como objetivo a busca pelas condições e possibilidades de deslocamento
dos usuários no espaço de forma democrática, levando em consideração a efetividade
e a qualidade nos trajetos para os transeuntes.
Para que se obtenham fatores favoráveis aos deslocamentos, são levados em
conta diferentes formas de locomoção no meio urbano, que inferem direta ou
indiretamente na dinâmica do espaço. Para o correto funcionamento do sistema viário,
cabem as relações entre as diferentes tipologias e funções das vias existentes e o seu
potencial para locomoção de acordo com cada modal de transporte.
O cenário ideal para a circulação viária são soluções de tráfego contínuo e
fluente dos veículos. Já para o modal cicloviário, visa-se através de ciclovias e ciclofaixas,
conectar diversas áreas de interesse do município, trazendo assim a possibilidade de
utilização plena do modal. Para os pedestres buscam-se rotas alternativas e calçadas
com qualidade, que promovam assim a acessibilidade através de equipamentos e
alternativas para PcD’s (pessoas com deficiência). Para o transporte público individual
faz-se necessária correta regularização dos serviços, bem como a logística aplicada na
distribuição das frotas, enquanto que para o transporte de cargas, faz-se necessário
prever uma área adequada para a circulação destes, sem que interfiram na qualidade
dos outros meios.
As propostas a serem apresentadas possuem como embasamento os
levantamentos e análises diagnosticadas na fase anterior deste plano.

Guarapuava, setembro de 2019.
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1 METODOLOGIA
As cidades são frequentemente tratadas como sistemas complexos. De acordo
com Krafta (2014), sistema é um conjunto de elementos relacionados entre si por
ligações físicas e/ou funcionais, de tal maneira que o conjunto depende de cada
elemento. Qualquer modificação em qualquer componente afeta todo o conjunto.
Dentro desse contexto que Pumain (2008) afirma que a abordagem de sistemas
urbanos a nível da cidade não é suficiente para captar a essência da dinâmica de
determinada cidade, justamente porque o desenvolvimento de qualquer cidade não
poderia ser visto de forma isolada de suas interações com outras cidades. Partindo deste
entendimento que este documento, assim como na fase de diagnóstico, está
estruturado em 3 contextos: Regional, Municipal e Urbano.
No contexto regional são abordadas as propostas para os elementos físicos de
ligação entre o município de Guarapuava e a sua região imediata de articulação urbana,
conforme estudo da Rede de Cidades elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística em 2007.
No contexto municipal estão relacionadas as propostas de melhoria da
mobilidade entre a sede urbana de Guarapuava e a sede dos distritos de Atalaia, Entre
Rios, Guairacá, Guará e Palmeirinha.
No contexto intraurbano, são apresentadas as propostas para o sistema de
mobilidade dentro das áreas urbanas do município. De acordo com Villaça (1998), o
espaço intraurbano se refere aos arranjos intensos entre os espaços urbanos. Para o
autor, a principal diferença entre o espaço regional e o intraurbano deriva dos
transportes e das comunicações. O autor afirma que a estruturação do espaço regional
é caracterizada principalmente pelo deslocamento das informações, da energia, do
capital constante e da mercadoria em geral, enquanto o espaço intraurbano é
estruturado nas condições de deslocamento do ser humano para realização das suas
atividades cotidianas como casa-trabalho, escola, lazer, entre outros.
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2 DIRETRIZES PARA MOBILIDADE URBANA
As diretrizes são orientações sobre os caminhos a seguir para que sejam
atingidos os objetivos estabelecidos na Política Nacional da Mobilidade Urbana, que
destacam a necessidade de integração com as demais políticas urbanas e a priorização
dos modos não motorizados e do transporte público coletivo. A seguir, são apresentadas
as diretrizes para o Plano de mobilidade de Guarapuava.

SISTEMA DE ESPAÇO PARA PEDESTRES
•

Planejar uma infraestrutura pedonal em rede, sendo contínua e
conectada aos serviços, comércios e as áreas de lazer;

•

Garantir a infraestrutura básica da rede, com equipamentos e
mobiliários urbanos adequados;

•

Implantar travessias que garantam a segurança e a otimização do
deslocamento a pé;

•

Definir calçadões de circulação exclusiva para pedestres em áreas
comerciais e de serviços ou em áreas com grande fluxo de
pedestres, quando possível;

•

Definir políticas públicas para melhoria das calçadas considerando
as características de cada área do município, priorizando o fluxo de
pedestres ou regiões que ofereçam mais riscos aos mesmos;

•

Implementar com faixas de pedestres e tratamento especial em
outras travessias, conforme às necessidades dos pedestres,
principalmente em áreas com grande fluxo a pé, alto índice de
atropelamentos ou demandas da população;
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•

Implementar sinalização para pedestres, incluindo mapas do
entorno, totens informativos, pontos de referência (distância a pé),
entre outros;

•

Implantar sinalização adequada para pedestres com deficiência,
conforme legislação vigente;

•

Implantar programas de educação no trânsito, de modo a priorizar
e respeitar o pedestre, com destaque para áreas que são de maior
vulnerabilidade (área escolar, próximos aos hospitais, entre
outros);

•

Facilitar a comunicação entre a população e o poder público a
partir da utilização de ferramentas fáceis e eficientes como
aplicativos e/ou sites com mapas de trajetos a pé, com indicação
de distâncias.

SISTEMA CICLOVIARIO
•

Garantir a bicicleta como meio de transporte

•

Garantir a segurança dos ciclistas

•

Integrar a bicicleta com os demais sistemas de transporte

•

Aplicar/ aperfeiçoar a legislação municipal existente

•

Eliminar as barreiras urbanísticas à locomoção dos ciclistas

•

Implantar uma rede de infraestrutura cicloviária eficiente

•

Promover a microacessibilidade

•

Estimular o uso da bicicleta para realização das atividades cotidianas

•

Articular com a política ambiental

•

Promover campanhas educativas de estímulo ao uso da bicicleta

•

Garantir o controle social sobre as ações
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Guarapuava desenvolveu-se, como a grande maioria dos municípios de
histórico socioeconômico semelhante, em formato radial: a região central concentra os
principais polos de atração de viagem, ao passo que as regiões prioritariamente
residenciais posicionam-se estabelecendo um círculo que funcionam como polos de
geração de viagens. Esse comportamento é correspondido pela distribuição dos pontos
e embarque e desembarque, compatíveis com essa estrutura; o atendimento exigido é
disperso e costuma ocorrer em períodos pico, o que gera dificuldade na gestão
operacional com indicadores satisfatórios na perspectiva do usuário.
Uma solução a esta questão é a adoção de estrutura tronco-alimentada, no
qual as extremidades das linhas (onde há mais dispersão) são combinadas em bacias de
alimentação, partindo de terminais que por sua vez interligam-se por meio de serviços
troncais (neste relatório também denominados inter-terminais). Os pontos de
transferência, onde a troca de um serviço pelo outro é garantido sem cobrança extra
são os terminais: nesses pontos, onde são concentrados os viajantes trazidos pelas
linhas alimentadoras, é possível ofertar serviços com boas frequências e viabilizar a
adoção de veículos de maior porte, contribuindo para a redução dos tempos de viagens
e conforto do usuário. Com a evolução do sistema, a concentração de linhas troncais
pode justificar a adoção de pistas preferenciais à circulação de ônibus e o
desenvolvimento ou subdivisão de novas bacias.
A divisão dos caminhos em duas “etapas” evita que, em função dos percursos
muito longos, as frequências de atendimento sejam baixas: o uso de cada veículo é
otimizado, como meio de entrada no sistema de transporte coletivo; ele garante
acessibilidade substituída pela alta mobilidade do subsistema de linhas troncais. Por
essa razão, é importante evitar concorrência entre linhas operando nesta lógica e linhas
convencionais, que na perspectiva do usuário pode ser mais atrativa. Assim, as
recomendações e propostas desenvolvidas neste plano circundam algumas diretrizes:
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•

Sistema com estrutura tronco-alimentada, com bacias de alimentação
e linhas integrando os terminais, dois a dois;

•

A concorrência ou redundância entre linhas é desfavorável à
viabilização do sistema; quando não for possível evitar, deve ser
considerada no estabelecimento das frequências de viagens

•

Admitindo que o par de origem/destino representado na matriz do
período pico manhã converte-se na direção contrária no período pico
tarde, são evitadas linhas circulares, já que podem representar um
atendimento adequado em um dos períodos, mas não necessariamente
no outro – a cobertura espacial, neste caso, não é representativa;
preferencialmente, os itinerários devem ser compostos por idas e
retornos semelhantes (evitando traçados circulares), para minimizar
eventuais impactos no contraturno dos usuários.

•

As viagens dos usuários terão menor duração à medida que
representarem o menor caminho possível, e para isso, passagens por
regiões intermediárias são indesejáveis. É aconselhável que os
itinerários atendam uma determinada região e estabeleçam até ele o
traçado mais simples. O aproveitamento de uma mesma linha para
atendimento de duas ou mais regiões distintas deve ser utilizado
quando não for plausível a divisão em duas linhas separadas.

•

Em trechos de alta mobilidade, onde houver alta concentração de
viagens por hora, é racional estabelecer faixas preferenciais ao sistema
de transporte coletivo.

SISTEMA VIÁRIO
•

Diminuir distâncias e tempos de deslocamentos dos usuários do sistema viário
no município de Guarapuava.
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•

Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do
solo no âmbito dos entes federados;

•

Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados
e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual
motorizado;

•

Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;

•

Reduzir os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de
pessoas e cargas na cidade;

•

"Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias
renováveis e menos poluentes;"

•

Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado.

•

Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o
caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens curtas;

•

Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento dos passeios
e vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, tratamento
paisagístico adequado e tratamento das travessias do sistema viário, sempre
adotando os preceitos da acessibilidade universal;

•

Valorizar, incentivar e reconhecer a bicicleta como meio de transporte,
integrando-a aos modos de transporte coletivo;

•

Priorizar o transporte público coletivo no sistema viário;

•

Estruturar a gestão local, fortalecendo o papel regulador dos órgãos públicos
gestores dos serviços de transporte público e de trânsito.

•

Fomentar a colaboração entre poderes públicos regionais e locais, operadores
e grupos de interesse;
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3 CONTEXTO REGIONAL
ACESSOS RODOVIÁRIOS
Guarapuava localiza-se no perímetro do Anel de Integração do Paraná, em
função de sua localização na BR-277, mas também possui outros importantes meios de
acesso rodoviário.
A BR-277, também conhecida como “Grande Estrada”, liga, na direção lesteoeste, os dois extremos do Estado, iniciando em Foz do Iguaçu e atravessando todo o
Paraná até Paranaguá. Ao longo do seu traçado, passa por municípios como Cascavel,
Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Prudentópolis, Irati, Palmeira, Campo Largo e Curitiba.
Além da conexão intra-estadual, é clara a importância que esta rodovia possui para o
comércio exterior, já que em Foz do Iguaçu ela é continuada e, através da Rodovia
Transparaguaia, chega a Assunção e a conexões com outras importantes cidades sulamericanas. Em sentido oposto, ela conecta todos esses municípios nacionais e
internacionais ao porto de Paranaguá, maior porto graneleiro da América Latina.
Em direção diversa, Guarapuava se conecta com a região norte do Estado do
Paraná, através da PR-466, que parte de Apucarana e é finalizada em Guarapuava,
embora existam planos de expansão desta rodovia, prosseguido à região Sul, em direção
ao município de União da Vitória. Ao longo do segmento construído, passa por
municípios como Pitanga, Ivaiporã, Jandaia do Sul e conexões com outras rodovias.
Há também acessos através das rodovias estaduais:
•

Na direção noroeste-sudeste, há a PR-364, que encontra-se em
processo de pavimentação no segmento Irati a São Mateus do Sul
através do "Programa Estratégico de Infraestrutura e Transporte"
(DIÁRIO DOS CAMPOS, 2018);
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•

Ao sul, a PR-170 está em processo de melhoramentos num trecho de 50
quilômetros entre Guarapuava e Pinhão. (CENTRAL CULTURA DE
COMUNICAÇÃO, 2018);

•

A PR-540 localiza-se inteiramente dentro da área do município de
Guarapuava, com a finalidade de estabelecer acessos às colônias do
Distrito Entre Rios. Possui uma extensão total de 22,7 Km;

•

Há planos para o estabelecimento de uma conexão entre a BR-466 e a
BR-277, denominado como PR-452, a nordeste de Guarapuava.

TRANSPOSIÇÕES RODOVIÁRIAS
Junior e Ferreira (2008), consideram que a rodovia é quase que um empecilho
aos deslocamentos intraurbanos, uma vez que os habitantes das regiões lindeiras que
realizam atividades em ambos os lados da rodovia correm todos os riscos associados ao
tráfego ao cruzar a via expressa para realizam as suas atividades cotidianas.
Os autores afirmam ainda que a rodovia, quando compreendida como uma
grande via no tecido urbano, exerce claramente a função de barreira. Para os veículos
motorizados há influência direta no tráfego local com a ampliação das distâncias a serem
percorridas. Já para os pedestres o impacto é ainda maior pois além de serem mais
frágeis perante os veículos motorizados, também são impedidos do pleno usufruto do
espaço urbano.
De acordo com Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte (DNIT,
2004), a transposição em rodovias deve promover a compatibilizalçao entre o uso
urbano e o rodoviário, através de medidas de ordenamento do solo, controle de acesso
à rodovia e através da hierarquização do sistema viário local.
O Manual de Projeto Geométricos elaborado pelo DNIT em 2010 aponta as
passarelas e passagens subterrâneas como possíveis soluções para a travessia de
pedestres e ciclistas em segurança nas vias onde a velocidade dos veículos é elevada
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(vias expressas), vias com grande volume de veículos, vias muito largas e pontos críticos
onde se tem o registro de muito acidentes.
Para o DNIT a análise das características locais é fundamental para a proposição
da melhor solução para as travessias urbanas, no entanto o gráfico abaixo pode ser
usado como um critério preliminar para definir se a travessia de uma via de até 60km/h
deve ser realizada em desnível.
Gráfico 1: Fluxos que justificam a implantação de passarelas

Fonte: Manual de projeto geométrico de travessias urbanas, 2010

Outro estudo realizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo
(ARTESP, 2007), trata dos procedimentos a serem adotados nas travessia de pedestres
em rodovias. O estudo afirma que grande parte dos pedestres somente utiliza passarelas
quando estão sujeitos a períodos de espera consideráveis, período este que pode ser
comparado ao mesmo tempo demandado para a efetuar a transposição da rodovia pela
passarela.
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Além da condição da travessia natural, na qual a operação não está sujeita a
nenhum controle em função do fluxo muito baixo de veículos, o Manual define três
níveis progressivos de melhoria a ser implantadas nas travessias:
Travessia melhorada: previstas para o fluxo de 60 pedestres/h e com baixos
fluxos característicos de veículos, na qual os tempos de espera são baixos e as
oportunidades para realizar as travesssias são relativamente frequentes. Nesses casos,
é recomendada a implantação de no mínimo:
•

Sinalização de advertência dirigida aos motoristas e pedestres;

•

Sinalização de regulamentação de velocidade, reduzida;

•

Adequação física e geométrica das zonas adjacentes à travessia, na faixa
de domínio, incluindo a demarcação da faixa de travessia;

•

Implantação de dispositivos de alerta para os motoristas

•

Iluminação intensa no local definido para a travessia

Travessia controlada: prevista nos casos em que os fluxos de pedestres e
veículos são altos e os tempos de espera para a travessia segura são significativos, mas
não impeditivos. Nesse casso, é demandada a implantação de no mínimo:
•

Sinalização de advertência dirigida aos motoristas e pedestres;

•

Sinalização de regulamentação de velocidade, reduzida;

•

Dispositivos de fiscalização permanente de velocidade

•

Adequação física e geométrica das zonas adjacentes à travessia, na faixa
de domínio, incluindo a duplicação localizada da pista com implantação
de separador físico (canteiro central), com largura suficiente para
constituir refúgio para os pedestres, e a demarcação da faixa de travessia.

•

Iluminação intensa no local definido para a travessia

Travessia com segregação do fluxo de pedestres: previstos para os casos em
que os fluxos de pedestres e veículos são muito altos, resultando em altos tempos de
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espera dos pedestres até que ocorra uma oportunidade segura para a realização da
travessia. Nesse caso, deve ocorrer a implantação de no mínimo:
•

Implantação de semáforo, caso a travessia seja realizada em área
urbana, com adequadas condições de visibilidade de parada.

•

Implantação de passarela ou passagem subterrânea.

Os gráficos abaixo apresentam os critérios estabelecidos para a determinação
das medidas de melhorias das travessias de pedestres em rodovias, em função do
número de veículos e pedestres e das características físicas como número de faixas de
rolamento e existência de elementos segregadores.
Gráfico 2: Volume de tráfego e de pedestres para a determinação de medidas de melhoria de travessia de pedestres
– Pista simples, 2 faixas, 2 sentidos

Fonte: Agência de Transporte do Estado de São Paulo, 2007
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Gráfico 3: Volume de tráfego e de pedestres para a determinação de medidas de melhoria de travessia de pedestres
– Pista multivia, 4 faixas, 2 sentidos

Fonte: Agência de Transporte do Estado de São Paulo, 2007

A sede urbana de Guarapuava é cortada pela BR-277 em um trecho de
aproximadamente 18 km, pela PR-466 num trecho de 3 km e pela PR-170 por
aproximadamente 6km, conforme a figura abaixo.
Na rodovia federal a transposição em desnível para os veículos é realizada
através de 2 viadutos e 3 trincheiras. A transposição em desnível para pedestres se dá
através de 2 passarelas, localizadas na região mais urbanizada linderia a rodovia feredal,
que compreende o trecho entre a Rua Engenheiro Lentsch e Avenida Professor Pedro
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Carli. Nas PR-466 existe uma transposição em desnível para veículos e para os pedestres
existe apenas a presença de sinalização vertical e lombadas para redução de velocidade.
Já na PR-170 foram identificadas apenas a presença de lombadas.
Figura 1: Transposições viárias em rodovias – Situação atual

Fonte: Google Earth – Adaptado por URBTEC (2019)

O diagnóstico mostrou que embora existam estruturas de transposição, muitas
delas não são acessíveis para os pedestres e ciclistas, priorizando somente os veículos
motorizados. Sendo assim, a proposta inicial está pautada na adequação de todos os
elementos existentes responsáveis pela transposição de modo que sejam acessíveis
tanto par os modos não motorizados.
Ademais das estruturas existentes também são propostas novos elementos com
o objetivo de diminuir distâncias e proporcionar mais opções de ligações viárias.
Considerando a rodovia BR-277 um obstáculo de transposição, propõe-se a implantação
de duas trincheiras. Uma delas conectando a Av. Prof. Pedro Carli a Rua Mario Virmond,

P á g i n a | 36

ligando os bairros Vila Carli e Industrial e a outra ligando a Rua Forkamp e a Rua Campo
Grande. Além disso, propõe-se a ampliação do número de faixas do viaduto da Avenida
Manoel Ribas.
Na PR-466 propõe se as “travessias melhoradas” para a transposição dos
pedestre e ciclistas com sinalização de advertência, redução de velocidade e outras
intervenções conforme os padrões estabelecidos pela ARTESP descritos anteriormente
neste capítulo. A Figura 2 apresenta as intervenções que possuem a função de otimizar
e facilitar as transposição nas rodovias em questão.
Figura 2: Transposições viárias em rodovias – Propostas

Fonte: Google Earth – Adaptado por URBTEC (2019)

Da mesma forma que na PR-466, são propostas “travessias melhoradas’’ ao
longo da PR-170 possibilitando a transposição segura dos pedestres. Os pontos
prioritários de intervenção são indicados na figura a seguir:
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Figura 3: Transposições viárias em rodovias – Propostas

Fonte: Google Earth – Adaptado por URBTEC (2019)

CONTORNO RODOVIÁRIO
O trafego de passagem de veículos pesados em áreas urbanas propiciam a
ocorrência

de

inúmeros

conflitos

de

tráfego,

como

acidentes

graves

e

congestionamento. A região norte do município principalmente os bairros Primavera e
Industrial vem evoluindo em sua ocupação populacional, porém estão segregados do
município pela rodovia BR-277.
O tráfego rodoviário compete com o tráfego urbano na confluência das
rodovias BR-466 e BR-277, portanto é proposta um contorno rodoviário norte, conforme
Figura 4.
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Figura 4: Proposta de contorno rodoviário norte.

Fonte: Google Earth – Adaptado por URBTEC (2019)

ACESSOS FERROVIÁRIOS
A linha férrea que corta Guarapuava e liga o município à Cascavel, com 248,6
quilômetros, é de concessão da Ferroeste. A obra foi executada pelo governo
paranaense em parceria com o Exército (1991-1994) e custou US$ 360 milhões, pagos
com recursos do Estado.
Construída em 1950, a mesma linha tem extensão até Paranaguá, e nesse
trecho é operada pela Rumo, antiga América Latina Logística (ALL). A Ferrovia é
responsável pelo escoamento de parcela importante da produção agrícola do Oeste do
Estado. Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Paraná, há um projeto de
expansão da linha férrea ligando Dourados, no Mato Grosso do Sul, ao Porto de
Paranaguá, incluindo a revitalização do trecho que passa por Guarapuava. Com a
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implantação do projeto previsto, Guarapuava se consolidaria como ponto de
convergência do escoamento agrícola da região centro sul do Brasil para o porto de
Paranaguá.

TRANSPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS
Assim como nas rodovias, as ferrovias podem ser consideradas como barreiras
para os deslocamentos intraurbanos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) aponta os parâmetros e procedimentos necessários para a
determinação da solução mais indicada nas transposições ferroviárias.
De acordo com este manual, a eliminação da passagem em nível se dá através
dos seguintes critérios:
•

Intervalo de tempo entre trens: não deve ser inferior a 30 minutos.

•

Limites de influência: a passagem em nível deve ficar fora do limite de
influência de outra passagem em nível, de uma passagem inferior ou de
uma psssagem superior. Os limites, de acordo com a NBR 15680 é de
500m para passagens de pedestres e para passagem de veículos é
admitida a distância de 1500 em nível e de 3000 em desnível. O Manual
recomenda que caso não seja possível atender a estes limites a
passagem deve ser eliminada.
Classificação da via urbana: nas vias de trânsito rápido são proibidas as
passagens em nível, nas vias coletoras e locais a passagem em nível é
permitida pelo volume reduzido de veículos. As transposições nas vias
arteriais exige verificações específicas, como o cálculo do VMD (Volume
médio Diário Misto) ou seja o somatório dos diferentes tipos de
volumes de tráfego observados (pedestres, ciclistas, carros de passeio,
motocicletas, transporte coletivo, caminhões). Caso o resultado
apresente qualquer dos valores abaixo, a via arterial deve ser

P á g i n a | 40

considerada de trânsito rápido e consequentemente não é permitda a
passagem em nível.
▪

Relevo Plano e VMDM > 5500

▪

Relevo Ondulado e VMDM > 2600

▪

Relevo Montanhoso e VMDM > 1000

Dessa forma, nos casos em que não é possível a passagem em nível, o Manual
aponta como soluções o redirecionamento do tráfego, passagem em desníveis (viadutos
ou tricheiras) e até mesmo contornos ferroviários em área urbanas muito consolidadas.
O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2007) elaborado pela Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN) apresenta o modelo de cruzamentos em nível nas
ferrovias. A figura abaixo ilutsra o modelo para a transposição em vias de dois sentidos.

Figura 5: Modelo de cruzamento em nível nas ferrovias em vias de dois sentidos

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV, Sinalização Horizonta, 2007
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A sede urbana de Guarapuava é cortada por 26 km de ferrovia conforme ilustra
a figura abaixo. Nesse trecho são identificadas 6 transposições ferroviárias em desnível.
Da mesma forma que as transposições rodoviárias, as passagens em desnível por
rodovias priorizam somente os veículos motorizados e por essa razão que se propõe a
adequação de todos os elementos existentes para que sejam acessíveis para pedestres
e ciclistas.

Fonte: Google Earth – Adpatado por URBTEC™

Além das transposições existentes propõe-se a implantação de passagem em
desnível sob a linha férrea localizadas na continuidade das vias Rua Salvador Schineider,
Rua Eduardo Chaia e Rua Guaíra conforme a figura a seguir. Na transposição com a
Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre propõe-se o alargamento do viaduto existente e
nas travessias em nível propõe se a melhora da transposição para pedestres e ciclistas,
a exemplo dos cruzamentos na Avenida Verador Serafim Ribas, Travessa Arlindo
Antunes de Almeida e Rua Coronel Saldanha.
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Figura 6: Localização de propostas de passagem em desnível sob a linha férrea.

Fonte: URBTEC (2019)

ACESSOS AEROVIÁRIOS
O acesso aeroviário ao município de Guarapuava é possível através do Aeroporto
Tancredo Thomas de Farias que fica a menos de 10 km do centro urbano de Guarapuava,
na Rodovia BR-277, S/N - Km 350 - PR, 85030-230. Conforme apontado no diagnóstico,
o Aeroporto Tancredo Thomas de Farias está em estágio final das obras de ampliação
da pista de pouso e reforma do terminal de embarque para adequação às normas da
ANAC e início das operações de voos comerciais, que poderão ser operados pela Cia Azul
Linhas Aéreas. A infraestrutura aeroportuária será equipada e homologada para voos
por instrumentos e poderá operar aeronaves de médio porte.
O município possui ainda um aeródromo privado constituído por pista de 900
m de extensão e 25m de largura, com revestimento primário. Denominado Entre Rios –
Vitória, é designado, pelo código ICAO como SNNM.
Recomenda-se a manutenção regular da infraestrutura existente e o
monitoramento constante das operações a fim de identificar as demandas futuras.
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4 CONTEXTO MUNICIPAL
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DAS ESTRADAS RURAIS
(VICINAIS)
As rodovias vicinais, também chamadas estradas rurais, agrovias ou ainda
estradas municipais, podem ser definidas como as que funcionalmente se destinam a
canalizar a produção para um sistema viário de nível superior, centros de armazenagem,
consumo, industrialização, comercialização ou exportação e/ou assegurar acesso
rodoviário a núcleos populacionais carentes.
De acordo com o DER-SP (1987), essas vias são na sua maioria estradas
municipais, pavimentadas ou não, de uma só pista, locais e de padrão técnico modesto,
compatível com o pequeno tráfego que as utiliza.
As duas características geotécnicas básicas que devem ser observadas numa
estrada de terra a fim de se garantir condições de tráfego satisfatórias são: capacidade
de suporte compatível com o tráfego e condições de rolamento e aderência adequadas
ao conforto e segurança do usuário.
Os problemas existentes nas estradas de terra – ondulações, atoleiros, areiões,
poeira, buracos, erosões, entre outros – têm como causas a falta de capacidade de
suporte do subleito, o mau desempenho da superfície de rolamento e a deficiência no
sistema de drenagem ou a combinação desses fatores.
Entre os critérios responsáveis pelo estado da superfície ou do leito carroçável
de qualquer estrada estão: material da superfície, intempéries, tráfego e manutenção.
Para uma boa estrada não-pavimentada deve contar com características como:
•

ter largura da faixa de rolamento suficiente para acomodar o tráfego da
região;

•

apresentar resistência suficiente para suportar as cargas das rodas sem
que ocorram deformações excessivas;
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•

ter boa capacidade de suporte, a qual depende das características do
material da superfície e da resistência do solo, à medida que o teor de
umidade varia;

•

apresentar um bom sistema de drenagem para evitar que a ação erosiva
da água danifique o subleito e a superfície de rolamento.

A avaliação das condições da superfície de rolamento de estradas de terra é
feita por meio do levantamento dos defeitos no campo, o levantamento de campo
envolve a seleção dos defeitos mais significativos, com suas respectivas medidas, e a
avaliação da extensão e severidade de cada um deles.
Entende-se por defeito, então, qualquer alteração na superfície da estrada que
influencie negativamente as suas condições de rolamento. Os defeitos causam
irregularidades, provocam desconforto e, dependendo do nível de severidade, podem
levar a sérios riscos à segurança do usuário, além de influir na velocidade de operação e
nos custos operacionais dos veículos.
A partir das afirmações ora apresentadas, são descritos esses defeitos, suas
principais causas, assim como o critério de classificação de severidade adotado:
Defeito

Grau de Severidade

Secção Transversal
Inadequada (STI)
Secção

Baixa: superfície

Exemplos
Calha

praticamente plana,

transversal com pouca ou

que apresenta dificuldade de nenhuma ocorrência de Abaulada e /encaixada
escoamento da água para as defeitos;
laterais da estrada.
É

causada

pela Média: superfície em

Mista

execução do nivelamento da forma de bacia com
superfície

(raspagem)

posterior

acréscimo

sem moderada ocorrência
de de defeitos;
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Defeito

Grau de Severidade

Exemplos

material, o que torna a estrada
encaixada no terreno.

Alta: alta ocorrência de
defeitos, com grandes
depressões nas trilhas
de roda.

Ondulações/ Corrugações
(OND)
As

Baixa:

profundidades

menores que 2,5 cm;
ondulações

constituem

sulcos

intervalos

regulares

irregulares

no

em Média: profundidades
ou entre 2,5 e 7,5 cm;

sentido

Exemplo ondulações

perpendicular à direção do Alta:

profundidades

tráfego. Sua ocorrência se deve maiores que 7,5 cm;
à falta de capacidade de
suporte do subleito e ausência
ou deficiência do sistema de
drenagem.
Poeira (PO)

Baixa: pouca poeira,

A poeira é causada pelo nuvem fina, não obstrui
excesso de material fino no a

visibilidade,

altura

leito da estrada que durante o menor que 1 m;
período de seca fica sem
umidade, formando as nuvens Média:

poeira

pela

nuvem

a

ação

abrasiva

do moderada,

tráfego;

está

representada moderadamente densa,

Exemplo poeira de alta
concentração.

pela nuvem de pó levantada obstrui parcialmente a
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Defeito

Grau de Severidade

Exemplos

pela passagem dos veículos na visibilidade, altura entre
estrada.

1 e 2 m, tráfego lento;

Alta:

muita

poeira,

severa obstrução da
visibilidade,

altura

superior a 2 m, tráfego
muito lento ou parado.

Buracos/Panelas (BU)
Os

buracos

Baixa:

profundidade

são menor que 5 cm.

decorrentes da plataforma mal
drenada, provavelmente sem Média:
abaulamento

transversal. entre 5 e 15 cm.

Constituem

pequenas

depressões em forma de bacia Alta:
na

superfície

profundidade

da

profundidade

estrada, maior que 15 cm.

produzidas quando o tráfego
desgasta pequena parte da
superfície da estrada e têm o
crescimento acelerado pela
umidade interior do buraco.

Afundamento de Trilhas de
Roda (ATR)

Baixa:

profundidades

menores que 5 cm;
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O

afundamento

de Média: profundidades

trilha de roda constitui uma entre 5 e 10 cm;
depressão na superfície da
estrada no local da trilha dos Alta:
pneus do veículo.

profundidades

maiores que 10 cm.

A ocorrência do ATR se deve às
cargas repetidas do tráfego em
Exemplo afundamento de trilhas
de roda

épocas de chuva, quando o
solo fica com a sua resistência
diminuída devido à saturação,
especialmente

quando

a

capacidade de suporte do solo
é baixa.

Segregação de Agregados

Baixa: bermas menores

(SAGR)
A

segregação

agregados
acúmulo

consiste
de

partículas

que 5 cm de altura;
de
em Média: bermas entre 5
de e 10 cm de altura;

agregados soltos, contidas nos
solos granulares, que se soltam Alta: bermas maiores
da superfície de rolamento que 10 cm de altura.
devido ao tráfego, colocandose fora das trilhas de roda e
formando bermas no centro ou
ao longo do acostamento da
estrada ou ainda na área
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menos trafegável, paralela à
linha central da estrada.
Areiões (AR)

Baixa: bermas menores

Os areiões constituem que 5 cm de altura;
bermas

de

areia

solta,

formadas pela ação do tráfego, Média: bermas entre 5
no centro das trilhas de roda e e 15 cm de altura;
laterais da estrada, as quais
impedem a saída de água.

Alta: bermas maiores

Exemplo areiões

Ocorrem em regiões que 15 cm de altura.
geralmente planas e de solo
arenoso onde é inexistente ou
desprezível a quantidade de
material ligante (argila). Sua
causa se deve à ação do
tráfego e lavagem do material
pela água da chuva.
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Erosão (ERO)
A
representada

erosão
por

Baixa:

profundidade

é menor que 15cm e
sulcos largura até 1,5m;

formados pela ação da água
que com a ação das enxurradas Média:
evoluem para grandes ravinas.

Profundidade

entre 15 e 30cm e
largura até 1,5m;
Exemplo erosão leve

Alta:

profundidade

entre 15 e 30cm e
largura maior que 1,5m
ou profundidade maior
que 30cm.
Atoleiro (ATOL)

Alta:

O

Exemplo erosão

atoleiro

O atoleiro é verificado representa a perda da
pelo acúmulo de água na função da via e sua
estrada em solo com pouca interdição total.
capacidade de suporte e com
ausência ou deficiência no
sistema de drenagem.

Exemplo atoleiro

ROTA CICLISTICA ENTRE RIOS/ GUARAPUAVA
Entre Rios é um distrito de Guarapuava, localizado a 18 km da cidade e é
composto por cinco colônias (Vitória, Cachoeira, Jordãozinho, Samambaia e Socorro). A
história das colônias está atrelada ao final da segunda guerra mundial. Nesse período, o
regime comunista instalado no leste europeu expulsou os suábios, povo de origem
germânica. Alguns refugiados se instalaram no Brasil. No Paraná, ocuparam a região de
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Guarapuava, onde formaram a Cooperativa Agrária Agroindustrial, a maior da América
Latina.
Além de ser responsável por 16% da produção nacional de malte de cevada, a
região também é conhecida por manter viva a tradição germânica que pode ser
percebida através da arquitetura, da gastronomia e até mesmo da presença da língua
alemã no dia a dia. O distrito possui também belezas naturais como cachoeiras e cânions
propícios para a prática de esportes de aventura.
Diante do enorme potencial turístico dessa região, propõe se a Rota Ciclística
Entre Rios - Guarapuava. A rota tem início na faixa compartilhada já implantada da
Avenida Vereador Serafim Ribas, segue pela PR- 170 na tipologia ciclovia bidirecional,
ou seja, totalmente segregada do fluxo de automóveis até encontrar a PR-540 que dá
acesso as 5 colônias do distrito. Nos trechos que interceptam as colônias recomenda-se
a ciclofaixa unidirecional em função das próprias características da via na área urbana.
Durante a fase de diagnóstico foi identificado que muitos moradores do Distrito
de Entre Rios já utilizam a bicicleta para realizar seus deslocamentos, principalmente na
Colônia Vitória, onde está localizada a Cooperativa Agrária Agroindustrial. Com isso,
além de oferecer a infraestrutura ciclística para o turismo da região, a rota visa também
garantir aos moradores maior segurança para realizar os seus deslocamentos de
bicicleta.
Tabela 1: Detalhamento dos trechos que compõem a rota ciclística de Entre-Rios Guarapuava

COLÔNIA
Samambaia
Jordãozinho
Vitória
Cachoeira
Socorro

CICLOVIAS/CICLOVIAS ENTRE RIOS
DECLIVIDADE
LARGURA
HIERARQUIA
TIPOLOGIA
ROTA
MÁXIMA MÉDIA
EXISTENTE
PROPOSTA
PROPOSTA
6,00%
2,60%
40m
Ciclofaixa unidirecional
3,40%
1,20%
40m
Ciclofaixa unidirecional
9,40%
2,90%
40m
Ciclofaixa unidirecional
4,10%
1,60%
40m
Ciclofaixa unidirecional
6,20%
2,00%
40m
Ciclofaixa unidirecional
Fonte: URBTEC™
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Mapa 1: Proposta da Rota ciclística Entre-Rios Guarapuava
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TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL
Atualmente, as linhas que compõem o Sistema de Transporte Coletivo Distrital
de Passageiros é operado via outorga, regulamentado pela Lei Nº 1204/2002 (que indica
seu caráter metropolitano) e compartilha da infraestrutura destinada ao transporte
coletivo do município.
Com base na organização proposta à circulação intraurbana – ainda a ser
apresentada neste documento – de um sistema tronco-alimentado, deve ser
considerada a possibilidade de integração deste sistema à rede de transporte coletivo
urbano.
Dessa maneira, as linhas distritais poderiam compor a rede, alimentando o
Terminal Trevo e seguindo lógica compatível com o restante do sistema; entretanto,
para assegurar que os passageiros usuários residentes em Palmeirinha e Entre Rios não
sejam penalizados por essas mudanças, as empresas operadoras devem compatibilizar
seus respectivos sistemas e estabelecer mecanismos de remuneração, garantindo a
viabilidade de acesso das linhas distritais aos terminais e consequente integração com
as demais linhas.
Essa potencial integração permitiria mais diversidade de destinos aos usuários,
redução na quilometragem da linha e eventualmente aumento de oferta.
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5 CONTEXTO INTRAURBANO
SISTEMA DE ESPAÇO PARA PEDESTRES
CONTEXTO GERAL
Muitas cidades desenvolveram seus traçados urbanos em função do
deslocamento por meio de veículos automotores individuais, atribuindo menos
importância aos espaços destinados a circulação de pedestres. Como resultado destas
escolhas não é raro encontrarmos hoje nas grandes cidades o caos gerado pelo grande
fluxo de veículos (congestionamentos, poluições sonora e atmosférica, entre outros).
Uma das diretrizes gerais deste Plano de Mobilidade Urbana é a promoção do
pedestrianismo no município de Guarapuava, afim de diminuir os congestionamentos e
melhorar a qualidade de vida da população, através da inserção da prática de atividade
física, seja ela a caminhada ou o ciclismo, tornando o ambiente mais amigável, gerando
a redução da poluição atmosférica e sonora. Ressaltando que a valorização de meios
não motorizados para o deslocamento são viáveis para curtos deslocamentos.
De acordo com os preceitos de sustentabilidade e da própria Lei Federal nº
12.587/2012 (que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana), o
conceito de walkability ou caminhabilidade busca melhorar o grau de mobilidade para
o pedestre, considerando a qualidade do ambiente como um todo. Os principais fatores
que devem ser considerados são desde o dimensionamento das calçadas, a presença ou
não de mobiliários e iluminação, até as questões sociais e intuitivas inerentes ao local,
como os usos do solo, a diversidade, sua função, segurança, agradabilidade, entre
outros. Como condição ideal, busca-se a priorização do pedestre, uma vez que em algum
momento toda a população faz parte deste grupo; a redução da necessidade do uso dos
veículos motorizados individuais nas áreas centrais, trazendo inclusive benefícios na
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saúde; desestimular o uso de automóveis individuais; e a integração de modais,
qualificando a mobilidade nas cidades, buscando uma cidade mais inclusiva e humana.
De forma geral, os Planos de Pedestrianização consideram o uso do espaço,
compartilhado ou não entre pedestres e os outros modos de transporte, sendo
importante ressaltar que o pedestre sempre deverá ter preferência sobre os outros
modais, uma vez que, é o meio de transporte mais frágil. Outra consideração importante
é que o Calçadão - vias destinadas especialmente ao caminhar, onde o acesso de
veículos motorizados se torna restrito ou compartilhado – é o meio mais seguro para os
pedestres circularem.
Atualmente, diversas cidades no Brasil e no mundo vêm adotando medidas de
priorização do pedestre, principalmente nas áreas centrais, como o compartilhamento
das vias entre pedestres e ciclistas e entre pedestres e veículos motorizados. Para isto
são utilizados conceitos como o do “Traffic calming” entre outros, que ajustam o
desenho urbano e a valorização do pedestre. A proposição de áreas com velocidade
(baixa) controlada, como por exemplo, a zona 30 ou 40, sendo estes os limites de
velocidade por km/h onde a baixa velocidade força uma maior atenção ao motorista e
possibilita maior liberdade e segurança ao pedestre.
Com relação ao pedestrianismo, vários fatores podem ser considerados para o
incentivo do caminhar, como a agradabilidade, boas condições das calçadas, serviços
oferecidos (comércio, trabalho, etc), entre outros. Os fatores do ambiente também
afetam a caminhabilidade, que é uma medida quantitativa e qualitativa para medir o
são:
•

Fluxo de pedestres
Dos vários fatores que interferem na escolha da população escolher caminhar pela

cidade, o fluxo de pessoas é o que pode garantir ao usuário a segurança que ele necessita
para vivenciar a cidade. Segundo Jane Jacobs, quando trazemos vida aos centros das cidades
e as pessoas começam a andar pelas calçadas, o fator de segurança aumenta, uma vez que
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seremos uns “vigias” dos outros, e dessa forma as chances de violência e crime se reduzem
muito.
•

Uso do solo

Um dos aspectos que define a atratividade das calçadas para a circulação de
pedestres é o seu uso lindeiro. Usos que geram algum tipo de poluição sonora ou visual
são pouco interessantes aos pedestres, bem como moradias com fachadas cegas ou que
se encerram em si mesmas, não havendo nenhuma interação com estes. Podemos
observar que quanto maior a variedade de usos que permitam a conexão da edificação
com o usuário, maior o fator de agradabilidade no percurso. Podemos citar como
exemplo lotes comerciais com suas frentes abertas ao público, ou até mesmo lotes
residenciais com uma boa integração e permeabilidade nos espaços do lote voltados
para a via.
•

Condições meteorológicas e de temperatura

Em relação aos fatores naturais, nota-se que há a preferência do usuário em
procurar trajetos que o garantam certa proteção e conforto ao longo do caminho. Essa
sensação é garantida pela presença de árvores, marquises, coberturas e mobiliários que o
protejam da chuva, do sol e intempéries em geral. Dessa forma, o percurso torna-se mais
atrativo, e a rota mais procurada pelos usuários.
•

Presença de interferências
Quando tratamos de calçadas e de caminhabilidade, a presença de elementos que

bloqueiem a faixa livre ou interfiram de alguma maneira no percurso natural do pedestre,
prejudica a acessibilidade e traz ao usuário desconforto em fazer aquele trajeto. Estes
elementos podem ser placas de sinalização, arborização, postes ou mobiliários, por
exemplo, implantados em locais inadequados, ou buracos e outros defeitos no piso, que
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também são percebidos como barreiras. Além destas questões, para que a via seja
considerada acessível é necessário que o trajeto seja uniforme, com dimensionamento
adequado e pavimentação de qualidade permitindo que os usuários possam ter autonomia
no seu deslocamento. Condições ruins da pavimentação utilizada nas calçadas pode trazer
riscos aos pedestres e levar à uma série de acidentes por sua irregularidade, má aderência,
declividade, entre outros.
•

Vias muito estreitas

No caso de vias muito estreitas, que não permitam uma calçada acessível dos
dois lados das caixas de rolamento a proposta prevê que, segundo os padrões da NBR
9.050/2015, um dos lados da via tenha calçadas compostas por faixa de serviço, com
largura mínima de 70 centímetros, onde estarão localizados todos os mobiliários e
instalações necessárias e faixa livre de 1,20 m. Nestes casos, vias muito estreitas, o outro
lado da via ficaria com calçada composta apenas pela faixa livre (do tamanho possível)
e sem faixa de serviço.
•

Materiais e dimensionamento padrão

A NBR 9.050/2015, específica sobre o tema, determina:
"A sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do
deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia
identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais
de circulação."
De acordo com esta norma, os materiais para revestimento e acabamento devem
ser regulares, firmes, estáveis, não trepidantes para dispositivos com rodas e
antiderrapantes, sob qualquer condição (seco ou molhado). A NBR 9.050/2015 não
recomenda a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar qualquer
sensação de insegurança, como por exemplo, “estampas que pelo contraste de desenho ou
cor possam causar a impressão de tridimensionalidade”.
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Segundo o “Caderno 2 – Construindo a cidade acessível”, publicado pelo
Ministério das Cidades, o piso adotado deve ser um “aliado” do piso podotátil. A escolha
errada ou má aplicação do material empregado nas calçadas ou passeios públicos
podem dificultar ou até mesmo impedir o livre acesso ou permanência em um
determinado local. Alguns materiais são ótimos para produzir desenhos personalizados,
contudo devem ser bem colocados com assentamento totalmente regular, “evitandose trepidação na circulação de uma cadeira de rodas ou o tropeçar de uma pessoa idosa
ou gestante”.
•

Acessibilidade
Afim de garantir melhor mobilidade dos pedestres a NBR 9.050/2015 estabelece

três faixas para as calçadas. A primeira é usada para o acesso aos imóveis, a segunda é
destinada para a livre circulação, devendo ter no mínimo 1,20 de largura, e a terceira é
reservada para serviços, para implantação da infraestrutura urbana, como mobiliários,
postes e vegetação.
No caso de desníveis em vista transversal ao passeio, é admitido um desnível de
até 3%, caso não seja possível, deve-se preservar a faixa de circulação de 1,20m em nível.
Já em casos de desníveis no sentido longitudinal ao passeio, devem ser ajustados por
rampas de inclinação entre 5% e 7%, sendo que a máxima permitida é de 12,5%.
ANALISE LEGISLATIVA
Como apresentado na fase de diagnóstico, a terceira edição da NBR 9.050 teve
por finalidade estabelecer “critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto
ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural e de edificações
às condições de acessibilidade”. Nessa norma, pretendeu-se estabelecer ambientes,
edificações, mobiliários, equipamentos urbanos ou elementos autônomos seguros e
independentes à maior parte da população.
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Na NBR 9.050/2015, os tipos de sinalização adotadas são: visual (realizada
através de mensagens de textos, contrastes, símbolos ou figuras), tátil (realizada através
de relevo, como textos, símbolos ou Braille) e/ou sonora (realizada através de recursos
auditivos).
A circulação externa abrange as calçadas e as vias exclusivas de pedestres,
sendo que o piso deve seguir o que é estabelecido na norma. Também deve garantir
uma faixa livre (passeio) para a circulação de pedestres, sem degraus. A NBR 9.050/2015
também aborda a inclinação (transversal e longitudinal), as dimensões mínimas da
calçada, o acesso ao lote, as obras sobre passeios, o dimensionamento das faixas livres,
a travessia de pedestres em vias públicas, áreas internas de edificações ou espaços (uso
coletivo e privado) e sinalização da travessia. As passarelas para pedestres devem ter
“rampas, ou rampas e escadas, ou rampas e elevadores, ou escadas e elevadores, para
sua transposição”. As rampas, escadas e elevadores devem seguir esta norma. Em
relação às vagas reservadas para veículos que conduzam ou sejam conduzidos por
idosos ou pessoas com deficiência, a NBR 9.050/2015 aborda sobre as condições das
vagas, a circulação de pedestres em estacionamentos e a previsão de vagas reservadas.
A seguir, são abordados os critérios básicos para a largura das calçadas e
implantação de pisos podotáteis e rampas, segundo os parâmetros definidos na NBR
9.050/2015.
Largura das calçadas
A largura das calçadas pode ser caracterizada em três faixas de uso, elas são: a)
faixa de serviço; b) faixa livre; c) faixa de circulação.
De acordo com a NBR 9.050/2015, a faixa de serviço tem como finalidade
“acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou
sinalização”. Recomenda-se largura mínima de 0,70 m. A faixa livre ou passeio é
destinada exclusivamente aos pedestres, não pode ter obstáculos. Esaa faixa deve ter
inclinação transversal de 3%, ser contínua entre lotes e ter largura mínima de 1,20 m e
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altura livre de 2,10 m. A faixa de acesso é uma área de passagem da via pública para o
lote, existente apenas em calçadas com larguras superiores a 2,0 m. Esta deve acomodar
a rampa de acesso aos lotes lindeiros.
Com isso, a largura mínima exigida para uma calçada é de 1,90 m e a altura livre
recomendada é de 2,10 m. O mobiliário urbano alocado na faixa de serviço não deve
interromper o fluxo de pedestres. As calçadas devem ser planas para garantir a
segurança de todos os cidadãos. Também, de acordo com a NBR 9.050/2015, a
sinalização tátil e visual direcional deve ser instalada quando houver ausência ou
descontinuidade de linha-guia identificável, isso se aplica tanto em ambientes internos
quanto externos.
Pisos podotáteis
Existem duas variações para a simbologia e padrão do piso podotátil: direcional
e de alerta. A primeira tem a função de direcionar o caminho ao deficiente visual
mostrando-lhe por onde ele deve andar. Já a segunda serve para alertá-lo de alguma
coisa diferente que possa estar em seu trajeto, como por exemplo, um obstáculo ou
uma travessia.
A sinalização direcional tem que ser instalada no mesmo sentido de
deslocamento das pessoas. Os contrastes visuais e táteis da sinalização direcional devem
ter relevos lineares e regularmente dispostos de acordo com a Tabela 2 e Figura 7.
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Tabela 2: Dimensão da sinalização direcional

Fonte: NBR 9.050/2015

Figura 7: Desenho técnico do piso podotátil direcional

Fonte: NBR 9.050/2015
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A sinalização de alerta deve ser utilizada para indicar algum acontecimento ao
longo do trajeto do usuário. As dimensões da sinalização de alerta estão descritas na
Tabela 3e ilustradas na Figura 8.
Tabela 3: Dimensão da sinalização de alerta

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)
Figura 8: Desenho técnico do piso podotátil de alerta

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)
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O piso podotátil de alerta deve ser usado nas seguintes situações:
•

Informar à pessoa com deficiência visual sobre algum desnível ou
situações de risco;

•

Orientar o correto posicionamento de pessoas com deficiência visual
quando utilizar equipamentos como, por exemplo, elevadores,
equipamentos de autoatendimento ou serviços;

•

Mudanças de direção ou diferentes percursos;

•

Início ou término de degraus, rampas e escadas;

•

Existência de patamares nas escadas e rampas;

•

Travessia de pedestres.

Rampas
As rampas no espaço urbano têm a função de garantir a travessia segura entre
dois lados de calçada para todos os usuários, devendo acontecer sempre quando houver
a travessia sinalizada para pedestres. As rampas devem ser construídas na direção do
fluxo para travessia de pedestres e respeitar uma inclinação máxima de 8,33% (1:12) no
sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais, largura mínima de
1,50m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação (1,20 m, mínimo).
O desenho técnico desta rampa está ilustrado na Figura 9.
Figura 9: Desenho técnico de rampa
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Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)

O rebaixamento também pode ocorrer entre canteiros, sempre respeitando o
mínimo de 1,50 m de altura e declividade de 8,33%, sendo que a largura da rampa deve
ser igual ao comprimento da faixa de pedestres. A representação desta rampa está
ilustrada na Figura 10.
Figura 10: Desenho técnico de rampa entre canteiros

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)

O rebaixamento ocorre quando não existe largura suficiente para a aplicação
da rampa e da faixa livre (com largura mínima de 1,20 m). Nesse caso, admite-se que
aconteça o rebaixamento total da calçada no nível da travessia, com largura mínima de
1,50 m e inclinação máxima das rampas laterais de 5% (1:20), conforme ilustrado na
Figura 11.
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Figura 11: Desenho técnico de rampa para calçada estreita

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)

No âmbito municipal, A Lei 69/2016 determina no Capítulo II, Art. 24 que “Os
parâmetros para projetos e execução de passeios, calçadas, acessos de veículos e
estacionamento estão definidos no Código de Obras do Município de Guarapuava.”
A Lei nº 066/2016 dispõe sobre o Código de Obras do município de Guarapuava
e dá outras providências. No anexo IV dessa lei são instituídos os parâmetros para
implantação de passeios e paisagismo, conforme a Tabela a seguir.
Tabela 4: Parâmetros para implantação de passeios e paisagismo

Fonte: Anexo IV – Lei complementar 066/2016
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A Lei 65/2016 “Dispõe sobre o sistema viário do município de Guarapuava.” O
capítulo III dessa lei trata sobre os passeios, meios fios, acesso para veículos e chanfros
conforme descrito a seguir:
Art. 9º As calçadas das vias urbanas deverão ser delimitadas por meios-fios,
devendo obedecer aos padrões estabelecidos em legislação específica
vigente.
Art. 10º Em nenhuma hipótese será admitido o estacionamento de veículos
sobre o passeio e/ou sobre a extensão da calçada, sendo que o acesso de
veículos às edificações segue o estabelecido no Código de Obras e demais
parâmetros estabelecidos em legislações pertinentes.
Art. 11 Poderão ser admitidos em determinados horários e em determinadas
extensões o uso de parte da calçada para decks, mesas e serviços de
restaurantes, lanchonetes e afins, mediante projeto a ser aprovado pela
Secretaria de Habitação e Urbanismo e desde que a faixa de passeio de no
mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) não seja prejudicada. §
1º Em nenhuma hipótese poderá ser admitido o uso da calçada ou passeio
para a execução de serviços que não os previstos no Art. 11, e ainda o uso de
luminosos, outdoors, marketing e placas, que não as de sinalização viária. §
2º Uso de Bancos e/ou outros equipamentos para convivência de moradores
e vizinhança e ainda paisagismo, deverá ser orientado pelo Deapro, que
poderá liberar e/ou restringir sua utilização.
Art. 12 Deverá ser previsto chanfro de esquina nos muros, nos gradis e nas
edificações conforme o Anexo III.

Embora a Lei n°65/2016, Art. 11 determine que as aprovações de intervenções
em passeio proceda mediante projeto a ser aprovado pela Secretaria de Habitação e
Urbanismo, a lei de instituição do Setran n° 2932/2016 Art.14 determina que o Setran é
responsável sobre fiscalização das calçadas do município, e cabe a ele a aprovação de
projetos dessa natureza. Entretanto o Setran não tem uma regulamentação publicada
até o momento.
No Anexo II dessa mesma lei é especificado a largura mínima das calçadas de
acordo com a hierarquia da via, nota-se discrepância com relação à lei do código de
obras, conforme a tabela abaixo:
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Tabela 5: Largura mínima das calçadas em Guarapuava

Fonte: Anexo II – Lei complementar 65/2016

A lei nº 035/2011 altera a Lei Complementar 07/2004 e regulamenta o artigo 268
do código de posturas do município de Guarapuava. De acordo com o Art. 268 dessa lei:
“Os proprietários de imóveis que tenham frente para ruas pavimentadas, ou com meiofio e sarjeta, são obrigados a pavimentar as frentes de seus lotes e mantê-los limpos e
em bom estado de conservação, sendo que considera-se rua pavimentada, para o
disposto nesta lei, as servidas de pavimentação asfáltica, poliédrica e/ou paver definitiva
ou provisória”.
Nesse instrumento são apresentados parâmetros diferentes daqueles contidos
nas leis do Sistema viário e do Código de Obras no que se refere ao dimensionamento
das calçadas, conforme a tabela a seguir.
Os parâmetros referentes às calçadas que estão contidos nessa lei estão
ilustrados em uma cartilha disponível no site da prefeitura municipal. Segundo o próprio
documento, a cartilha Calçada Acessível é um instrumento didático, com linguagem
simples e acessível, com o objetivo de esclarecer, conscientizar e passar informações
para a construção de calçadas adequadas.”

P á g i n a | 67

Tabela 6: Parâmetros para implantação dos passeios e paisagismo

Fonte: Quadro 1 – Lei complementar 035/2011
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SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DE CAMINHABILIDADE
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 relatório
de diagnóstico parte A, apresenta a metodologia com mais detalhes.
O processo da pesquisa teve início com a seleção, junto à Equipe Técnica
Municipal, dos trechos para aplicação do Índice de Caminhabilidade. Conforme o Mapa
de Localização, as pesquisas foram realizadas em todas as quadras da região central e
nas “Vias arteriais 2” que fazem conexão direta com o centro da cidade, totalizando 888
trechos. Além do distrito sede, a pesquisa foi realizada também em 11 trechos do
distrito de Entre Rios. Após a definição dos trechos, foi realizada no dia 24 de abril de
2019 no Auditório da SETRAN uma reunião de treinamento dos estagiários. Na
oportunidade, os pesquisadores receberam instruções sobre o processo de
levantamento dos dados, garantindo imparcialidade nas respostas atribuídas a cada um
dos indicadores. As pesquisas em campo foram realizadas entre os dias 25/04 e 02/05
no distrito sede e no dia 28/06 no distrito de Entre Rios.
O formulário completo da pesquisa e as notas atribuídas para cada um dos
indicadores estão disponíveis no Anexo 01 do relatório de diagnóstico parte A. A
tabulação dos resultado em planilhas e através de mapas para cada uma das perguntas
estão disponíveis no Anexo 02 do mesmo documento.
Os resultados da pesquisa foram sistematizados através de gráficos e mapas,
nos quais os índices de caminhabilidade são representados numa graduação de cores,
sendo os trechos em vermelho os que possuem piores índices e em verde aqueles mais
bem avaliados. Todos os resultados poderão ser consultados no relatório de diagnóstico
parte A.
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A primeira categoria avaliada é referente às travessias de pedestres. O resultado
das pesquisas na sede do município mostrou que 47% das travessias são péssimas, 18%
são ruins, 27% são razoáveis e 8% são boas. As travessias com pior avaliação são
identificadas ao longo da rua Coronel Saldanha, rua Capitão Frederico Virmond, rua
Tiradentes, Av. Prefeito Moacir Silvestre, rua Benjamin Constant, rua Azevedo Portugal
e Av. Manoel Ribas. A maioria dos trechos avaliados situados fora da região central foi
classificada como péssima com relação à travessia. As ruas Côngego Brava, Barão do Rio
branco e Dr. Laranjeiras apresentaram grande variação de resultados ao longo da via,
sendo os piores trechos identificados entre a rua Vicente Machado e Av. Manoel Ribas.
Além disso, todas as travessias pesquisadas no distrito de Entre Rios foram avaliadas
como péssimas.
A segunda categoria avaliada é referente ao estado físico das calçadas. Nessa
categoria são avaliadas as dimensões, estado de conservação, presença de piso tátil e
presença de obstáculos. O resultado mostrou que, dos trechos avaliados na sede, 19%
são classificados como péssimos, 4% ruim, 47% razoável e 30% são considerados bons.
No distrito de Entre Rios, 13% são consideradas péssimas, 4% ruim, 31% razoável e 52%
dos trechos são avaliados como bons. Os trechos mais bem avaliados na Categoria
Calçada são identificados nas ruas Senador Pinheiro Machado, XV de Novembro, Padre
Chagas e Guaíra nas quadras compreendidas entre as ruas Saldanha Marinho e Visconde
de Guarapuava. Além disso, são identificados trechos avaliados como bons e razoáveis
na rua Saldanha Marinho nas quadras compreendidas entre a Av. prefeito Moacir Júlio
Silvestre e rua Dr. Laranjeiras. Os trechos avaliados ao longo das ruas Tiradentes,
Visconde de Guarapuava, Professora Leonidia e Coronel Saldanha foram classificados
em grande parte como ruins ou péssimos. Da mesma forma, tiveram avaliação negativa
toda a extensão da rua XV de Novembro localizada fora da região central e na Av.
Manoel Ribas no trecho sul. No distrito de Entre Rios, os trechos foram em grande parte
avaliados como razoáveis ou ruins, não sendo identificado nenhum trecho com boa
avaliação nessa categoria.
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A terceira categoria teve como objetivo a avaliação da atratividade das
calçadas. Nessa categoria foram levantadas a quantidade de fachadas que permitem o
acesso de pedestres, quantidade de fachadas que são visualmente permeáveis, além da
quantidade de edificações que possuem uso público diurno, noturno e misto. O
resultado mostrou que, nos trechos levantados na sede, 54% são avaliados como
péssimos, 39% como ruins, 6% como razoáveis e 1% classificados como bons. Já no
distrito de Entre Rios, todos os trechos tiveram avaliação negativa nessa categoria,
sendo 64% classificados como péssimos e 36% como ruins. No distrito Sede, apenas 3
trechos foram avaliados como bons. São eles: rua Quinze de Novembro entre as ruas
Visconde de Guarapuava e Professora Leonidia; rua Guaíra entre as ruas Marechal
Floriano Peixoto e Visconde de Guarapuava e rua Guaíra entre as ruas Capitão Rocha e
Vicente Machado. A pesquisa mostrou também que as ruas Saldanha Marinho e Quinze
de Novembro são aquelas que possuem maior quantidade de trechos com avaliação
positiva nessa categoria. Todos os trechos avaliados nas ruas Comendador Norberto,
Alcione Bastos e Travessa da Independência foram avaliados como péssimos. As ruas
Coronel Saldanha, Capitão Frederico, Tiradentes, Arlindo Ribeiro, Coronel Lustosa,
Cônego Braga e Dr. Laranjeiras também tiveram avaliação negativa, sendo todos os
trechos avaliados como ruins ou péssimos.
A quarta categoria teve como objetivo a avaliação da segurança das calçadas.
Para essa avaliação, foram levantadas a quantidade de vagas de estacionamento nos
recuos, presença de pontos de ônibus, sinalização vertical e horizontal, distribuição da
iluminação púbica e fluxo de pedestres. O resultado mostrou que, dos trechos avaliados
na sede, 3% são classificados como péssimos, 14% como ruins, 8% como razoáveis e 75%
considerados bons. No distrito de Entre Rios, 17% são classificados como péssimos, 13%
como ruins, 26% como razoáveis e 44% considerados bons na avaliação para essa
categoria. Os trechos com avaliações positivas estão localizados na porção sul da região
central no polígono compreendido entre as ruas Professor Becker, Xavier da Silva, Dr.
Laranjeiras e Tiradentes. Já na porção norte da região central, estão localizados grande

P á g i n a | 71

parte dos trechos com avaliação negativa no polígono delimitado pela rua Barão do Rio
Branco, Avenida Manoel Ribas, Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre e rua Professora
Leonidia. Destaca-se na avaliação dessa categoria a Avenida Manoel Ribas entre as Ruas
Conrado Kluber e Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, onde quase a totalidade dos
trechos foram avaliados como péssimos.
Por fim, a Categoria Ambiente teve como objetivo avaliar a presença de
arborização e marquises que são capazes de gerar sombreamento, a presença de focos
de lixo e identificação dos mobiliários urbanos existentes. De acordo com a pesquisa,
nos trechos levantados na sede, 25% foram avaliados como péssimos, 55% como ruins,
17% como razoáveis e apenas 3% considerados bons.
No distrito de Entre Rios, 59% dos trechos foram avaliados como ruins, 9%
como razoável e 32% considerados bons. Nenhum dos trechos foram classificados como
péssimos no distrito para essa categoria. Apenas 4 trechos foram classificados como
bons na categoria Ambiente. São eles: Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre entre as
ruas Tiradentes e Quintino Bocaiúva; rua Dr. Laranjeiras entre as ruas Quintino Bocaiuva
e Saldanha Marinho; Rua Capitão Frederico Virmond entre as ruas Visconde de
Guarapuava e Professora Leonidia e rua Azevedo Portugal entre as ruas Coronel Lustosa
e Cônego Braga.
Diferente das demais categorias, os trechos com as piores avaliações estão
localizados na porção sul da região central, no polígono compreendido entre as ruas
Professor Becker, Xavier da Silva, Barão do Rio Branco e Tiradentes. Com exceção da
Avenida Manoel Ribas, que teve quase todos os trechos com avaliação negativa, as
demais vias analisadas fora da região central, incluindo o distrito de Entre Rios, tiveram
grande variação quanto ao índice de caminhabilidade para essa avaliação.
A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias
avaliadas (Categoria, Atração, Segurança e Ambiente) resultaram no Índice de
Caminhabilidade. Os resultados mostraram que, dos trechos pesquisados na sede, 10%
foram avaliados como péssimos, 54% como ruins e 33% como razoáveis. No distrito de
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Entre Rios, 9% foram classificados como péssimos, 86 % como ruins e 5% como
razoáveis. No distrito Sede, apenas 2 trechos foram considerados bons, enquanto no
distrito de Entre Rios nenhum dos trechos de fato obteve média entre 2 e 3 pontos.
Como pode ser observado no mapa abaixo, os trechos com melhor avaliação
estão localizados na porção sul da região central, no polígono compreendido pela Av.
Senador Pinheiro Machado, rua Visconde de Guarapuava, rua Guaíra e rua Saldanha
Marinho. Esta última se destaca pela presença em quase sua totalidade de trechos
avaliados como razoáveis.
Desse modo, os trechos com as piores avaliações são identificadas na porção
norte da região central no polígono compreendido entre as ruas Dr. Laranjeiras, Av.
Manoel Ribas, Av. Prefeito Moacir Júlio Silvestre e Marechal Floriano Peixoto. Além
disso, a maioria dos trechos avaliados na sede e que estão fora da região central tiveram
avaliação negativa. No distrito de Entre Rios, a maioria dos trechos da Av. Bento Munhoz
da Rocha tiveram avaliação positiva entre a rua 25 de Julho e rua Helvetia. Esta última
apresentou todos os trechos com avaliação negativa.
As pesquisas contemplaram também a avalição das calçadas através do olhar
dos usuários. Para isso, foram realizadas entrevistas na região central da cidade,
identificando o perfil dos pedestres; frequência, tempo e motivo da viagem e a
percepção dos mesmos no que se refere à qualidade das calçadas. Foram entrevistados
146 pedestres no mesmo período dos levantamentos de caminhabilidade. O resultado
das pesquisas qualitativas de caminhabilidade está disponível no Anexo 02 do relatório
de diagnóstico parte A.
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Mapa 2: Índice de caminhabilidade - sede
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PROPOSTAS DO SISTEMA DE ESPAÇOS PARA PEDESTRES
Como meio de avaliação da qualidade de urbanização da cidade, as calçadas
refletem a forma com que a população vivencia o espaço urbano, e as adequações dessa
infraestrutura é o primeiro passo para uma melhor mobilidade, mais segura e acessível.
Tendo em vista a falta de concordância legal com relação a fiscalização da
execução dos passeios, o município está distante de um cenário ideal aos pedestres, e
as pesquisas realizadas na fase de diagnóstico refletem tal realidade. Abaixo seguem
algumas propostas de intervenção e melhoramento para os espaços de pedestres de
Guarapuava.
5.1.4.1 MODELO CALÇADA GERAL
A fim de viabilizar uma rede contínua de infraestrutura adequada e
padronizada as normas de acessibilidade e legislação vigente, propõe-se que as calçadas
sejam readequadas ou executadas pelos proprietários dos lotes confrontantes a via
conforme esquemas abaixo. Ressaltando que algumas vias da cidade possuem
propostas específicas para o passeio, e a execução deverá ser realizada pelo município,
e financiado por meio de contribuição de melhoria dos proprietários dos lotes
confrontantes a estas vias específicas, que estão elencadas nos tópicos de intervenções
à curto prazo, médio prazo e longo prazo deste mesmo capítulo.
A calçada padrão deve conter 3 faixas de domínio: I) Faixa de Serviço, com
largura mínima de 70cm, adequando a cartilha de procedimento para construção de
calçada acessível de Guarapuava de acordo com a NBR 9.050, está faixa deve ser
utilizada para locação de sinalização viárias, postes de iluminação e energia, etc; II) Faixa
de Passeio, largura mínima de 150cm e inclinação transversal de no máximo 3%, essa
faixa deve ser livre de obstáculos destinada a circulação de pedestres portadores de
necessidades especiais ou não; III) Faixa de Acesso, a largura é variável, está área
localiza-se em frente ao imóvel ou terreno, podendo conter vegetação, rampas, toldos,
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propaganda e mobiliário móvel, desde que não impeçam o acesso aos lotes. É
considerada uma faixa de apoio à propriedade.
Para as calçadas consolidadas ou não, nas quais a via não permite calçadas no
padrão ilustrado acima para os dois lados da via, será permitido calçada sem faixa de
domínio e faixa de acesso, no entanto a calçada deve possuir largura de 150cm livre de
qualquer obstáculo. A inclinação transversal deve ser de no máximo 3%.

Figura 12: Modelo calçada padrão

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 13: Modelo de cruzamento

Fonte: URBTECTM (2019)

A tabela a seguir resume a proposta de medidas dos passeios de acordo com o
porte de hierarquia viária, que deverá ser atualizada na lei municipal n° 065/20016 de
Sistema de Viário.
Tabela 7: Parâmetros proposto para implantação dos passeios

HIERARQUIA
VIÁRIA
VIAS LOCAIS
COLETORA I e II
ARTERIAIS I e II
VIAS LOCAIS
CENTRO DE CÉLULA COLETORA I e II
ARTERIAIS I e II
DEMAIS VIAS

FAIXAS LIVRE
MÍNIMO

CALÇADA TOTAL
MÍNIMA

1,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
1,8
3,3
2,3
3,8
2,5
4
Fonte: URBTECTM (2019)

FAIXA DE ACESSO
MÍNIMA

PISO TÁTIL

VARIÁVEL
VARIÁVEL
VARIÁVEL
0,8
0,8
0,8

PERMITIDO
PERMITIDO
PERMITIDO
OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO

P á g i n a | 77

5.1.4.2 CALÇADAS EM PONTOS DE ÔNIBUS
A ANTP define que “o ponto de parada de ônibus é o local definido na via pública
onde se realiza a parada do veículo de transporte coletivo para o embarque e/ou
desembarque dos passageiros”. Bellini (2008) explica que “o elemento físico
representado pela parada de ônibus recebe várias configurações formais dentro da
hierarquia do sistema de transporte: desde um simples poste indicativo (com ou sem
informação das rotas); abrigos com coberturas e assentos; e estações de transferência;
até alcançar a grande dimensão dos terminais de ônibus urbanos.”
Para o sistema de transporte coletivo de Guarapuava propõe-se que seja
obrigatória a instalação de abrigos com coberturas e assentos nas paradas de ônibus
que possuam atendimento a 3 linhas ou mais. Para a execução dos pontos de ônibus a
serem implantados no município de Guarapuava, dois modelos foram sugeridos de
modo a garantir o conforto e a acessibilidade aos usuários. Para que esses parâmetros
sejam adotados, faz-se necessária a largura mínima da calçada de 2,70 metros. Para este
padrão, representado na figura a seguir, a faixa livre contorna o ponto de ônibus sobre
a faixa de serviço, que será interrompida na área de implantação do abrigo, até que a
faixa livre possa retornar ao seu curso normal e guiar os usuários ao trajeto existente.
Dessa forma, o ponto de ônibus se estabelece como forma de abrigo e de parada
confortável para os usuários do transporte público coletivo, e o dimensionamento das
calçadas e dos padrões de acessibilidade não serão comprometidos.
Em calçadas com largura igual ou superior a 340cm, o passeio poderá comportar
com maior conforto o ponto de ônibus. Quando possível a execução dessa opção,
exemplificada na figura a seguir, propõe-se a continuidade da faixa livre, e a locação do
ponto de ônibus junto ao alinhamento predial, com o seu acesso guiado por piso
podotátil, proporcionando conforto para os usuários do transporte público e pedestres,
sem que haja a necessidade de interromper a faixa de serviço para a passagem da faixa
livre.
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Figura 14: Modelo 1 – Ponto de ônibus acessível

Fonte: URBTECTM

Figura 15: Modelo 2 – Ponto de ônibus acessível

Fonte: URBTECTM
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5.1.4.3 CALÇADAS E TRAVESSIAS EM VIA COM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Em trechos de vias, independente da sua hierarquia, que possuam equipamentos
públicos, como escolas, postos de saúde, áreas de lazer, terminais de transporte público,
entre outros, ou até mesmo equipamentos privados de grande porte, com grande fluxo
de pedestres, como hospitais, supermercados, instituições de ensino privado, entre
outros, recomenda-se que o passeio receba maior destaque, através de maiores larguras
para a faixa livre, e espaço adequado para a implantação de equipamentos urbanos, a
fim de proporcionar maior conforto e segurança aos pedestres.
Para proporcionar maior visibilidade dos pedestres aos motoristas, e facilitar a
acessibilidade dos transeuntes, nos trechos confrontantes a tais equipamentos é
necessário a implantação de travessia elevada, independentemente da localização do
equipamento, seja ele de esquina ou em meio de quadra, sendo respeitada a resolução
do Contran n° 495/2014 sob autorização e fiscalização do Setran. Frisa-se que a via deve
estar sinalizada adequadamente, e o trecho de via deve ter velocidade máxima de
40km/h. Em vias de alto tráfego de automóveis e velocidade igual ou superior a 70km/h,
a travessia deve ser viabilizada através de transposição subterrânea, aérea ou
semafórica.
As figuras a seguir exemplificam a proposta para os passeios confrontantes aos
equipamentos elencados acima, a primeira

opção, quando há possibilidade de

ampliação do calçamento, por meio de substituição da área destinada a
estacionamento, e a segunda, quando não se tem a possibilidade de ampliação da
largura da calçada por falta de espaço da caixa viária.
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Figura 16: Modelo de faixa elevada no meio de quadra

Fonte: URBTECTM
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Figura 17: Modelo de faixa elevada nos cruzamentos

Fonte: URBTECTM
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Figura 18: Modelo de daixa elevada nas esquinas

Fonte: URBTECTM
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5.1.4.4 CENTRO DE CÉLULAS DE PLANEJAMENTO
Centro de células de planejamento são áreas definidas pelo último Plano Diretor
para o adensamento planejado de uso do solo misto, com potencial de centralidade, a
fim de consolidar em cada região uma área de oferta de serviços, e desafogar a região
central, diminuindo percurso e reduzindo a demanda de mobilidade. Muitas dessas
localidades definidas pelo Plano Diretor não possuem essa estrutura consolidada, e para
estimular a acessibilidade e a diversidade do uso do solo dessas localidades, propõe-se
um desenho diferente dos passeios dessas regiões, e para auxiliar nesta ambientação, o
projeto deve englobar mobiliário urbano específico e acessível, como bancos, totens
publicitários, lixeiras e floreiras, bem como iluminação pública adequada para os
pedestres. O mapa com a localização dos centros de células é apresentado na sequência.
Para as calçadas de centro de célula, propõe-se que a estrutura mínima seja de
faixa de serviço de 70cm de largura, faixa livre entre 180cm e 250cm, conforme a
hierarquia viária, e a faixa de acesso variável. Nos centros de célula propõe-se também
a retirada de algumas vagas de estacionamento para que as calçadas avancem sobre
elas e, assim possam ser criados áreas de estar que são locais destinados para os
pedestres poderem descansar ou desfrutar de algum momento de lazer junto ao espaço
urbano.
O intuito de propor esses espaços é de trazer a melhoria do fator de
caminhabilidade gerando mais qualidade espacial no trajeto dos pedestres. Essas áreas
vão oferecer mobiliários como bancos, lixeiras, vegetação e iluminação que fornecerão
o devido conforto aos usuários. Dessa forma, o trajeto será mais agradável, pois haverá
a possibilidade de parada nestas áreas para os usos aos quais são destinados. Com isso,
o fator de agradabilidade é favorecido, e consequentemente o estímulo ao transporte
pedonal.
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A Figura 19 apresenta um modelo de área de estar em perspectiva e a Figura
20 em planta.
Figura 19: Perspectiva da área de estar (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM
Figura 20: Planta da área de estar (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM

P á g i n a | 85

Mapa 3: Localização dos centros de célula
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5.1.4.5 ÁREA DE INTERVENÇÃO CENTRAL
A área selecionada para receber adequações específicas para o calçamento foi
demarcada através do cruzamento dos seguintes dados, o grande fluxo de pessoas,
aqueles trechos com fluxo acima de 20 pessoas, e os trechos que obtiveram boas notas
com relação a atratividade, ou seja, aqueles trechos com maior número de fachadas
ativas, de comércio e serviço. Esses dados foram extraídos da pesquisa de
caminhabilidade realizado pela consultoria. A área de intervenção definida está contida
entre as ruas Saldanha Marinho e Rua Marechal Floriano Peixoto, entre as ruas Senador
Pinheiro Machado e a Rua Barão do Rio Branco. O mapa abaixo ilustra a região de
intervenção.
A proposta para a área de intervenção central é a adoção de tráfego calmo, com
velocidade máxima de 40km/h, está medida tornará a região mais acessível a pedestres
e ciclistas, pois além de diminuir os acidentes, o volume de ruídos e poluição
atmosféricas também reduzem. Para viabilizar está proposta, uma série de medidas
precisam ser implantadas para a garantia da efetividade da proposta. O mapa abaixo
ilustra a região de intervenção e as medidas são descritas na sequência.
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Mapa 4: Intervenção na área central
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•

“Moving the Curb”, extensão de calçadas
O “moving the curb” é a ampliação da calçada por meio da diminuição da faixa

de rolamento, no caso de Guarapuava será retirado um lado de faixa de estacionamento
para a liberação de espaço. A sinalização da área de ampliação para pedestres se
configura por pintura em epóxi no asfalto e o limite entre passeio e faixa de rolamento
é ressaltado pela implantação de balizadores ou floreiras. Esta solução paliativa é
sugerida a fim de diminuir os custos de implantação e viabilizar a proposta a curto prazo,
além de dar personalidade à área calma. As vias que deverão ser implantadas esta
solução são as Ruas Cap. Frederico Virmond, Rua Senador Pinheiro Machado, Rua Padre
Chagas, Rua Guaíra, Rua Dr. Laranjeiras, Rua Barão do Rio Branco, Rua Marechal Floriano
Peixoto, Rua Getúlio Vargas e Rua Saldanha Marinho, todas no trecho delimitado como
Área Calma, que pode ser visualizado na mapa anterior. A figura a seguir ilustra o
exemplo da proposta implantada.
Figura 21: Exemplo de Moving the Curb em São Paulo

Fonte: https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/08/tres-direitos-dos-pedestres-que-podem-ser-assegurados-por-meiodo-desenho-urbano

Abaixo as figuras representam o antes e a proposta de intervenção na Rua
Getúlio Vargas, Rua Vicente Machado e Rua Cap. Rocha.
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Figura 22: Proposta Rua Getúlio Vargas

Fonte: URBTEC™
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Figura 23: Proposta Rua Vicente Machado

Fonte: URBTEC™
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Figura 24: Proposta Rua Capitão Rocha

Fonte: URBTEC™
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•

Estreitamento de Pista
O estreitamento das faixas reduz as velocidades e minimiza os acidentes. Além

de possibilitarem a ampliação da calçada para melhor circulação dos pedestres e
facilitarem as travessias de pedestres, as pistas de estreitamento alertam o motorista
que estão localizados em uma área de velocidade reduzida. Os trechos de implantação
desse modelo são aqueles com maior concentração de pedestres, são eles em frente a
Escola particular Nossa Senhora de Belém na Rua Cap. Frederico Virmond e em frente
ao terminal de transporte público, na Rua Vicente Machado.
Figura 25: Modelo estreitamento de pista

Fonte: https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/08/tres-direitos-dos-pedestres-que-podem-ser-assegurados-por-meiodo-desenho-urbano

▪

TRAVESSIA ESTENDIDA E RECUO DE FAIXA DE PEDESTRE EM CRUZAMENTOS (1)

As calçada estendidas em travessias reduzem as distâncias do percurso e
aumentam o espaço para os pedestres. Essa estratégia estreita visual a fisicamente a largura
da pista, obrigando o motorista a reduzir a velocidade. Além disso, as extensões aumentam
o espaço de espera disponível e fornecem mais áreas para implantação de mobiliários
urbanos. Propõe-se que esta solução seja implantada em travessias tangenciais às ruas
Vicente Machado, Cap. Rocha, Rua Guaíra e Rua Padre Chagas. O recuo da faixa de pedestre
em relação ao alinhamento da esquina permite que o pedestre tenha sempre à disposição
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a faixa de travessia livre, sem interferência dos automóveis que esperam para transposição
de via sem sinalização semafórica. A implantação das travessias recuadas devem ocorrers
nas vias que não possuem sinalização semafórica dentro da Área Calma. O exemplo dos
modelos de travessias está logo abaixo.
Tabela 8: Travessia estendida e recuo da faixa de pedestres em cruzamentos

Fonte: https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/08/tres-direitos-dos-pedestres-que-podem-ser-assegurados-por-meiodo-desenho-urbano

5.1.4.6 AV. MANOEL RIBAS E AV. MOACIR JÚLIO SILVESTRE
As avenidas Manoel Ribas e Prefeito Moacir Júlio Silvestre são vias arteriais importantes para a
mobilidade de Guarapuava e precisam de intervenções a curto prazo para o melhoramento da
caminhabilidade e garantia da seguridade dos transeuntes. Para isso, a consultoria propõe a
requalificação das travessias por toda a extensão dessa vias, por meio da implantação de faixas
recuadas com relação as transposições sem sinalização semafórica, tornar acessível as travessias
que interseccionam os canteiros centrais e melhorar as áreas de amortização das travessias,
com o aumento da área e a implantação de balizadores, além da adequação das travessias das
rotas cicloviária. Abaixo segue ilustrações das soluções propostas.
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Figura 26: Proposta de requalificação da Avenida Manoel Ribas para a melhoria da caminhabilidade e da
ciclomobilidade

Fonte: URBTEC™

P á g i n a | 95

Figura 27: Proposta de requalificação da Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre para a melhoria da caminhabilidade
e da ciclomobilidade
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5.1.4.7 CIRCUITO VERDE
O Circuito Verde é a proposta de um trajeto de ligação das principais atrações da
região central, através de um percurso que propicie conforto aos pedestres, tornandose uma extensão das áreas de lazer que o caminho interliga e caracterizando um novo
marco para o coração da cidade. O circuito ligará o Parque do Lago a Praça Nove de
Dezembro através da Rua XV de Novembro, e a Lagoa das Lágrimas ao terminal central
pela Rua Marechal Floriano Peixoto, as vias se interseccionam na altura da Praça Nove
de Dezembro. A Rua XV de Novembro possui generoso passeio, e já se consolidou como
uma via de tráfego calmo e pedonal.
O Parque do Lago é um dos cartões postais de Guarapuava e é palco de diversas
atrações sazonais da cidade, como festivais, feiras, entre outros.
Figura 28: Parque do Lago

Fonte:http://redeglobo.globo.com/rpctv/noticia/2013/04/com-apoio-da-rpc-tv-guarapuava-realiza-1-festa-dotrabalhador.html

P á g i n a | 97

A praça mais antiga de Guarapuava é a Praça Nove de Dezembro, situada em
frente da Catedral Nossa Senhora de Belém. Atualmente a praça é utilizada como ponto
de passagem, mas já foi palco de manifestações religiosas, cívicas e culturais.
Figura 29: Praça Nove de Dezembro

Fonte: http://www.guarapuava.pr.gov.br/sem-categoria/catedral-praca-9-de-dezembro/

A Praça Eurípio Rauen, conhecida como Lagoa das Lágrimas, é um local que
passou por diversas transformações, e atualmente é utilizada por diferentes públicos
que buscam lazer, práticas esportivas e contemplativas.
Figura 30: Lagoa da Lágrimas

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g1062510-d7987214-i130503753Lagoa_das_Lagrimas-Guarapuava_State_of_Parana.html
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A rua XV de Novembro possui grande extensão de calçadas, com desenho
próprio e convidativo ao passeio entre as ruas Saldanha Marinho e Brigadeiro Rocha. A
rua além de seu caráter comercial e de serviços, é lugar de realização de campanhas
educativas.
Figura 31: Rua XV de Novembro

Fonte: https://www3.unicentro.br/noticias/2019/06/17/unicentro-na-comunidade-universidade-invade-as-ruas-deguarapuava-e-irati/

As proposta de intervenção para as vias do Circuito Verde, na Rua XV de
Novembro entre as ruas Tiradentes e Visconde de Guarapuava, e na Rua Marechal
Floriano Peixoto entre as ruas Comendador Norberto e rua Padre Chagas, é a conhecida
como “commercial shared street”, rua comercial compartilhada.
As ruas comerciais compartilhadas são uma derivação das ruas exclusivas para
pedestres, que nos últimos tempos tem perdido espaço para aos shoppings centers. As
ruas compartilhadas mantêm o fluxo de veículos, com velocidade máxima proposta de
20km/h, permite ilhas de estacionamento de veículos regulamentado e áreas de carga
e descarga em horários determinados. Mas seu principal caráter é de passeio
convidativo e seguro para pedestres. Para a proposta de Guarapuava, além do caráter
comercial, já definido pelo uso do solo consolidado do local, propõe-se que o ambiente
seja um prolongamento das áreas verdes dos parques e praças interligadas, portanto,
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uma Rua Comercial Compartilhada Parque. A seguir alguns exemplos de ruas
compartilhadas implantadas.
Figura 32: Rua Comercial compartilhada em Binghamton, NY

Fonte: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/commercial-shared-street/
Figura 33: Rua Comercial compartilhada em Cambridge, Massachusetts

Fonte: https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/commercial-shared-street/
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As medidas para a implantação dessa proposta são primeiramente o
nivelamento da pista de rolamento com a calçada, utilizar o mesmo material em toda a
extensão da caixa da via, a fim de evitar desníveis e propiciar a sensação de unidade,
uso de balizadores para determinar os pontos de estacionamento e a área de passagem
de veículos, sinalização viária adequada incluindo a sinalização podotátil, boa
iluminação, mobiliário urbano que caracterize essa área de compartilhamento,
implantação de vegetação, entre outros. Para as áreas de travessia, deve ser ressaltada
a priorização do pedestre, por meio da elevação dos cruzamentos, com exceção das vias
de maior fluxo, como as ruas Padre Chagas e Guaíra. A seguir segue exemplo de
ilustração da travessia e da proposta da via.
Figura 34: exemplo de travessia para pedestres para vias do Circuito Verde

Fonte:https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/intersections/minor-intersections/raisedintersections/
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Figura 35: Proposta do Circuito Verde de Guarapuava

Fonte:URBTEC™
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SISTEMA CICLOVIARIO
CONTEXTO GERAL
A bibicleta é um dos meios de transportes mais eficientes por uma série de
fatores. Dentre eles podemos citar a eficiência energética, uma vez que é um veículo
movido a propulsão humana; o baixo custo de aquisição e de manutenção; a não
exigência de muito espaço para circular e estacionar; o baixo impacto ambiental pois
não produz gases poluentes nem ruídos e o grande potencial em reduzir os
congestionamentos nas cidades causados pela utilização massiva dos automóveis.
De acordo com o caderno “Cidades para bicicleta, Cidades de futuro” (Comissão
Europeria, 1999.), a bicicleta é um meio tão rápido quanto o automóvel, sendo que em
distâncias de até 5 km é o meio de transporte mais eficiente, conforme ilutrado na figura
abaixo. Ainda segundo o caderno, em um deslocamento de 10 minutos, a bicicleta
possui uma área de abrangência 15 vezes maior que a do pedestre. Isso demonstra que
a integração da bicicletas a outros modos de transporte possibilita maior agilidade nos
deslocamentos em função da sua alta flexibilidade e velocidade.
Figura: 1 Comparação dos tempos de deslocamento

Fonte: Cidades para bicicleta, Cidades de futuro, Comissão Europeria, 1999
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O Guia de Planejamento Cicloinclusivo elaborado pelo Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento em 2007 considera que a bicicleta é o meio de transporte
mais indicado para realizar deslocamento em distâncias de 5 a 8 quilômetros. O quadro
abaixo relaciona os pontos fracos e forte para utilização do modal segundo o instituto.
Quadro 1: Pontos fortes e fracos do modal bicicleta

BICICLETA
Pontos fortes

Pontos fracos

Eficiente e rápida para distâncias curtas
(especialmente menores que cinco quilômetros)

Menos atrativa e menos rápida para distâncias
longas

Possui acesso a praticamente qualquer via e
qualquer lugar aumentando a mobilidade

Capacidade limitada para levar bagagem

Fácil acesso a áreas congestionadas

O usuário gasta energia para realizar o
deslocamento

Independência e adequação ao horário do usuário

Aclives, declives e condições desfavoráveis à
circulação, principalmente para pessoas com
limitações motoras

Fonte: Instituto de Politicas de Transportes e Desenvolvimento,2007

De qualquer forma, é possível inferir que a bicicleta se mostra como uma opção
de deslocamento mais saudável e sustentável e a implantação da infraestrutura
adequada é o primeiro passo para estímulo do uso do modal nas atividades cotidianas.
REFERÊNCIAS LEGAIS
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi instituído pela Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997. Esse código considera que a bicicleta é um “veículo de
propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar
à motocicleta, motoneta e ciclomotor” (anexo 1 do CTB). De acordo com o CTB, as
bicicletas devem circular com alguns equipamentos obrigatórios: a) campainha; b)
sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais; c) espelho retrovisor do lado
esquerdo. Apesar de estar na lei, essa lei não é respeitada e nas ruas é difícil encontrar
um ciclista de acordo com a legislação nacional.
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Nas vias urbanas e rurais de pista dupla, as bicicletas podem circular se não
houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização
destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido da via e com preferência
sobre os veículos motorizados. A circulação de bicicletas sobre passeios é permitida
desde que sinalizadas e autorizadas pelo órgão responsável pela via (artigos 58 e 59 do
CTB).
Em 2012, a Lei Federal nº 12.587 instituiu as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana – PNMU. Uma das diretrizes da PNMU é de priorizar os modos de
transportes não motorizados sobre os motorizados, além de ocorrer a integração entre
os modos e serviços de transporte urbano (artigo 6 desta Lei, incisos II e III). A integração
entre os modos de transporte público, privados e não motorizados está prevista para
elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana (art. 24 desta Lei, inciso V). Porém esta é
uma questão que deve ser discutida e assegurada, em especial, para a bicicleta, pois é o
segundo modo de transporte mais frágil (o pedestre é o primeiro).
A lei municipal Nº 65/2016 dispõe sobre o Sistema Viário do município de
Guarapuava. De acordo com a lei “Ciclovia - pista própria destinada à circulação de
ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.” No anexo II dessa mesma lei são
instituídas as larguras mínimas para ciclovias e ciclofaixas no município conforme a
Tabela 9.
Tabela 9: Quadro das especificações técnicas para vias especiais

Fonte: Anexo II – Lei complementar 65/2016
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SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da rede cicloviária existente de Guarapuava foi realizado através
da pesquisa de ciclomobilidade que envolve a perspectiva técnica e a do usuário.
Baseado no iCam, índice de caminhabilidade elaborado pelo Instituo de Políticas de
Transportes e Desenvolvimento (ITDP), a pesquisa de campo de olhar técnico foi dividida
em quatro categorias.
A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias
avaliadas (Ciclovia, Atração, Segurança e Ambiente) resultou no Índice de
Ciclomobilidade. Os resultados mostraram que, dos trechos pesquisados, 3% foram
avaliados como péssimos, 37% como ruins, 50% como razoáveis e apenas 10% foram
considerados bons, conforme o Gráfico 4.
Gráfico 4: Índice de ciclomobilidade - Nota geral

Fonte: URBTEC™

Como pode ser observado no mapa abaixo, os trechos apresentaram grande
variação de resultados. Apenas quatro trechos foram considerados bons. São eles:
avenida Manoel Ribas entre a rua Francisco P. da Rocha e rua Rocha Loures e entre a
rua Professor Iank e rua Paraná; avenida Vereador Rubens Siqueira Ribas entre a rua
Professor Amálio Pinheiro e rua Salvatore Renna e entre a travessa Luiza Casagrande e
Engenheiro Antônio Rebouças.
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Os piores trechos são identificados ao longo da ciclofaixa localizada na rua XV
de Novembro; avenida Bento de Camargo Ribas entre a avenida Ipiranga e a rua Treze
de Junho e entre as ruas Neo Clássica e XV de Novembro. Outros trechos com avaliação
negativa são identificados na avenida Manoel Ribas entre a rua Coronel Lustosa e rua
Padre Chagas e ao longo da ciclofaixa implantada na rua Aragão de Matos Leão. Destacase também, pela avaliação negativa, a ciclovia implantada na avenida Prefeito Moacir
Júlio Silvestre entre a rua Visconde de Guarapuava e a rua Marechal Floriano Peixoto,
que não obteve índice superior a 1.
Na pesquisa qualitativa com os usuários foi utilizado um questionário com 21
perguntas a respeito dos dados pessoais, dados sobre a viagem atual, hábitos de
locomoção e informações sobre a qualidade da viagem. Um dos resultados obtidos
revelou que os ciclistas optaram por este modal por considerar que é mais barato, mais
saudável e mais rápido para realizar seus deslocamentos.
Gráfico 5: Principais fatores para escolher a bicicleta como meio de transporte

Fonte: URBTEC™, 2019
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Mapa 5: Índice de ciclomobilidade
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INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
5.2.4.1 Tipologias de infraestrutura
O Código de trânsito Brasileiro define apenas duas estruturas destinadas a
bicicletas, conforme descrito a seguir:
•

Ciclofaixa: parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva
de ciclos, delimitada por sinalização específica.

•

Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada
fisicamente do tráfego comum.

Diferente do CTB, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
classifica as estruturas em três tipologias, conforme descrição e figura a seguir:
Vias compartilhadas (Ciclorrotas): Nas vias com baixo fluxo e velocidade, sem
risco para os ciclistas, carros e bicicletas compartilham o mesmo espaço. As bicicletas
devem seguir a sinalização horizontal indicativa. Automóveis devem guardar a distância
lateral e reduzir velocidade para ultrapassagem.
Ciclofaixas: Quando o fluxo e/ou velocidade dos automóveis oferecerem riscos
moderados ou limitação à circulação dos ciclista, as vias podem ser separadas somente
por sinalização horizontal, sem barreiras físicas.
Ciclovias: Em vias de maior fluxo e/ou velocidade, por motivos de segurança, é
necessária uma separação física entre automóveis e bicicletas. Estas podem ser
muretas, canteiros ou mesmo faixas de estacionamento.
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Figura 36: Tipologias da rede de infraestrutura cicloviária

Fonte: Instituto de Politicas de Transportes e Desenvolvimento,2015

Para a proposta do sistema cicloviário de Guarapuava propõe-se a revisão da
Lei municipal 65/2016 no que se refere à nomenclatura e dimensionamento das
estruturas cicloviárias. Sendo assim, sugere-se a nomenclatura de acordo com as
tipologias estabelecidas pelo ITDP e as dimensões de acordo com os padrões
estabelecidos no Código Brasileiro de Trânsito e no Manual de Planejamento Cicloviário
elaborado pelo Geipot (Brasil, 2001), conforme as ilustrações a seguir:

A. Vias compartilhadas

As vias compartilhadas são destinadas à circulação de dois ou mais modais nos
mesmos espaços, elas podem ser:
•

Passeio compartilhado: Para calçadas com pouca largura, onde não é
possível fazer a segregação entre pedestre e ciclista. Adota o uso
simultâneo da calçada por ciclista e pedestre, sendo sinalizada e
autorizada pelo órgão competente;

•

Via de tráfego de veículos compartilhada: Compartilhamento do
espaço entre ciclistas e veículos.
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Figura 37: Ciclovia compartilhada – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 38: Ciclovia compartilhada – planta (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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B. Ciclofaixas
A ciclofaixa é a opção mais viável financeiramente para ser implantada em vias
onde não exista o planejamento prévio para compor o sistema cicloviário do município,
preferencialmente em vias com fluxo baixo de veículos. Ela é composta apenas por
sinalização horizontal e vertical, no mesmo nível da via, entre a caixa de rolamento e o
meio fio. Deve conter uma faixa de segurança de 40 cm, sinalizando o afastamento entre
o automóvel e o ciclista, e, nos casos onde existem estacionamento de veículos paralelo
a via, deve ser locada entre o estacionamento e o meio fio.
As ciclofaixas dão preferência aos ciclistas, mas sua segregação com o tráfego
de veículos ou com a circulação de pedestres na calçada se dá através de delimitadores
mais frágeis como: pinturas, tachões e “tartarugas”. As ciclofaixas podem ser:
•

Ciclofaixa na via de tráfego de veículos: Implantadas na lateral das vias
de tráfego de veículos, separadas por faixas sinalizadoras e pintadas
nas pistas, acompanhadas de tachões refletivos fixados paralelamente
ao sentido do trafego. “Podendo ser implantada entre a calçada e a via
de tráfego, entre a calçada e a faixa de estacionamento dos
automóveis, entre a faixa de estacionamento e a via de tráfego e entre
as faixas de circulação dos automóveis.”

•

Ciclofaixa na calçada: É implantado com a divisão da calçada por uma
marcação que separa os pedestres dos ciclistas, através de piso
diferenciado por cor e textura.
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Figura 39: Ciclofaixa de mão dupla – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 40: Ciclofaixa de mão dupla – planta (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 41: Ciclofaixa entre estacionamento e meio fio – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 42: Ciclofaixa entre estacionamento e meio fio – planta (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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C. Ciclovias

A ciclovia é o modelo mais seguro de via dedicada ao sistema cicloviário, sendo
seu uso indicado principalmente para vias com maior intensidade no fluxo de veículos.
Por ser locada em um nível acima da via, com a separação entre o ciclista e o veículo por
um terrapleno, configura-se como uma via independente e segura para o ciclista,
devendo conter elementos de iluminação e arborização para o sombreamento.
As ciclovias devem ser implantadas na faixa de domínio das vias, na lateral ou
no canteiro central, podem assumir um traçado independente da malha viária existente.
Alguns tipos de ciclovias são:
•

Ciclovia segregada em terreno limpo: é a via exclusiva para circulação
de bicicletas, independente do trânsito de veículos automotores;

•

Ciclovia segregada junto à via: está separada a via, mas localizada junto
a ela (no centro ou lateral);

•

Ciclovia segregada em calçada: exclusiva para a circulação das
bicicletas juntamente à calçada.

A Figura 43 apresenta um modelo de ciclovia de mão dupla em perspectiva e a
Figura 44 em planta. Já a Figura 45 e a Figura 46 ilustram o posicionamento correto da
ciclovia comum quando há estacionamento de veículos automotores paralelo a via.
Quando a largura for suficiente, recomenda-se a instalação de ciclovias de mão dupla.
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Figura 43: Ciclovia de mão dupla – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)

Figura 44: Ciclovia de mão dupla – planta (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 45: Ciclovia comum e estacionamento – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 46: Ciclovia comum e estacionamento – planta (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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De acordo com o “Caderno de Referência para elaboração de Plano de
Mobilidade por Bicicletas nas Cidades”, publicado pelo Ministério das Cidades em 2007,
as bicicletas apresentam um grau de restrição classificado como parcial nas pontes,
viadutos e elevados. Nestes locais, recomenda-se destinar uma área especial para o
deslocamento de bicicletas, ou seja, deve ser usada a ciclovia em detrimento da
ciclofaixa.
Caso a ponte não possua largura suficiente para a implantação do sistema
cicloviário, existe a opção de anexar uma ciclovia através do uso de “mãos francesas”
como sistema estrutural de fixação a ponte já existente. Essa ciclovia anexa não interfere
na circulação de pedestres já existente, proporcionando um espaço de circulação
exclusivo e apropriado ao ciclista, com sinalização horizontal, vertical e largura
adequada para garantir seu conforto e segurança, como indicado na Figura 47 em
perspectiva e na Figura 48 em planta. Se for possível, recomenda-se a instalação de
ciclovias de mão dupla. Para colocação do anexo é necessário um estudo prévio para
avaliar se a ponte escolhida tem estrutura apropriada.
A infraestrutura cicloviária contíguas a linhas férreas não traz as condições
ideais pelo risco à segurança destes. No entanto, no caso onde esta rota se faz necessária
para a mobilidade da região, devem ser tomadas algumas medidas mínimas para
promover o conforto e a segurança de quem transita por elas. A ciclovia deve
necessariamente ser sinalizada horizontalmente e verticalmente, deve possuir
equipamentos de iluminação e uma barreira física que impeça o cruzamento ou algum
contato entre o usuário e a linha férrea, conforme indicado na Figura 47. Esta barreira
pode existir de várias maneiras, inclusive composta por elementos estruturantes como
grades ou telas e conter ou não vegetação, a qual pode colaborar com a minimização do
impacto visual na passagem de trens por esta área. As dimensões de uma ciclovia de
mão dupla próxima a linha férrea estão ilustradas na Figura 48.
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Figura 47: Ciclovia de mão dupla em pontes – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)

Figura 48: Ciclovia de mão dupla em pontes – planta (dimensão em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 49: Ciclovia de mão dupla e linha férrea – perspectiva

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 50: Ciclovia de mão dupla e linha férrea – planta (dimensões em centímetros)

Fonte: URBTECTM (2019)
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A escolha da tipologia cicloviária está condicionada principalmente à hierarquia
viária, uma vez que o nível de segregação do ciclista depende de fatores como a
velocidade permitida na via e o volume de veículos. O Quadro abaixo, adaptado do
Caderno de Referências para elaboração do Plano de Mobilidade por bicicleta nas
cidades (Brasil, 2007) apresenta o grau de restrição para o uso da bicicleta e a tipologia
cicloviária recomendada em função das características das vias e trechos urbanos.
Tabela 10: Manual de Planejamento cicloviário

Vias e trechos urbanos

Grau de restrição Tipologia cicloviária

Via expressa
Canaleta exclusiva ao transporte coletivo
Via arterial
Túneis
Calçadões para pedestres
Pontes viadutos e elevados
Vias de comércio local
Avenida Beira-Mar
Terminais de cargas, portos e retroportos

Total
Total
Parcial
Total
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Ciclovia
Ciclovia
Ciclofaixa
Ciclovia
Ciclofaixa
Ciclovia
Ciclorrota
Ciclovia
Ciclofaixa

Fonte: Ministério dos transportes, 2001 – Adaptado por URBTEC™

O Guia de Planejamento cicloinclusivo elaborado pelo Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento apresenta um modelo mais simplificado, conforme o
quadro abaixo. Para a elaboração da proposta da rede cicloviária de Guarapuava
utilizou-se como referência os critérios estabelecidos neste guia, facilitando o
entendimento na determinação da tipologia cicloviária.
Tabela 11: Diagrama de opções de tipologias cicloviárias

Hierarquia viária
Vias locais
(vias de acesso)

Diagrama de opções de tipologias cicloviárias
Velocidade máxima (km/h) Volume (veículos/dia)

Tipologia cicloviária

Até 30 Km/h

Até 4.000 veículos/dia

Ciclorrota

Vias coletoras

Até 40km/h

Maior que 4.000
veículos/dia

Ciclofaixas

Vias arteriais

Igual ou superior a 50km/h

Irrelevante

Ciclovias
unidirecionais

Vias interurbanas,
faixas de domínio e
áreas verdes

Não aplicável

Não aplicável

Ciclovia bidirecional

Fonte: ITDP Brasil, Guia de Planejamento Cicloinclusivo, 2007 – Adaptado por URBTEC™
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5.2.4.2 Cruzamentos
Os pontos de travessias de pedestres e ciclistas nos cruzamentos demandam
atenção especial. No caso das ciclovias, o ideal é que sejam tratados como um prolongamento da calçada, deixando assim a faixa de ciclistas juntamente com a de pedestres,
proporcionando maior segurança e evitando que os motoristas dos veículos tenham
duas interrupções durante a passagem pelos cruzamentos. Já no caso das ciclofaixas, a
ABNT recomenda duas situações: rebaixamento das esquinas ou a travessia após o raio
da esquina.
A orientação dos ciclistas deve ocorrer por meio de sinalização horizontal e
vertical de advertência, tanto em ciclovias quanto em ciclofaixas, de forma a priorizar os
pedestres nas travessias.
•

Cruzamento em Ciclofaixa

O cruzamento de ciclofaixa deve ser devidamente sinalizado, sendo instalado
um semáforo de bicicleta próximo ao cruzamento e sinalizado horizontalmente com a
continuação da ciclofaixa, conforme desenho ilustrado nas figuras 62 e 63, para que o
condutor do veículo automotor saiba onde será a passagem do ciclista.
•

Cruzamento em Ciclovias

O cruzamento de ciclovia comum ou de mão dupla, deve ocorrer junto à faixa
de pedestre, através de rampas e de sinalização vertical e horizontal, conforme desenho
ilustrado na Figura 51 e na Figura 52, promovendo a segurança do ciclista em sua
interação com a via dedicada ao automóvel.
A travessia de bicicletas deve ser paralela aos pedestres, não prejudicando o
fluxo de veículos motorizados. Quando houver vagas de estacionamento localizadas na
lateral da pista, a ciclofaixa pode ser implantada entre o tráfego de veículos e o
estacionamento ou entre o estacionamento e a calçada. Nas paradas de ônibus o
compartilhamento pode ocorrer se o tráfego de veículos coletivos for baixo. Se for alto,
deve-se optar pela implantação de ciclofaixa à esquerda e permitir que o veículo pare à
direita ou criar uma ciclovia que contorne a parada de ônibus.
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Figura 51: Sinalização da ciclofaixa de mão dupla em cruzamento (perspectiva)

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 52: Sinalização da ciclofaixa de mão dupla em cruzamento – planta

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 53: Sinalização da ciclovia comum em cruzamento

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 54: Sinalização da ciclovia comum em cruzamento – planta

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.2.4.3 Sinalização
Segundo o CTB, a sinalização pode ser definida como sendo um “conjunto de
sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de
garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior
segurança dos veículos e pedestres que nela circulam”. No sistema cicloviário a
sinalização é fundamental para o ciclista, pois proporciona segurança a todos os meios
de transporte. De acordo com o CTB, a sinalização deve ser posicionada de modo a ser
perfeitamente visível durante o dia e a noite, com distância compatível com a segurança
do trânsito e de determinações do CONTRAN. Os sinais de trânsito podem ser: a)
verticais; b) horizontais; c) dispositivos de sinalização auxiliar; d) luminosos; e) sonoros;
f) gestos do agente de trânsito e do condutor.
O CONTRAN publicou o “Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito”, dividido
em volumes. Este Manual foi elaborado em conformidade com o CTB e com as diretrizes
da Política Nacional de Trânsito. As publicações que serviram como base para as
informações a seguir se encontram no: “Volume I – Sinalização Vertical de
Regulamentação”, “Volume II – Sinalização Vertical de Advertência”, “Volume IV –
Sinalização Horizontal” e “Volume V – Sinalização Semafórica”.

A. Sinalização Vertical
Os “Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação” e “Volume II –
Sinalização Vertical de Advertência” foram aprovados pelas Resoluções do CONTRAN n os
180, de 14 de outubro de 2005, e 243, de 04 de julho de 2007, respectivamente. Todas
as informações levantadas nesse subitem foram integralmente baseadas nestas
publicações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.
A sinalização vertical pode ser de:
•

Regulamentação das obrigações, limitações, proibições ou restrições
das vias urbanas ou rurais;
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•

Advertência aos condutores sobre os potenciais riscos existentes nas
vias e suas proximidades;

•

Indicação de “direções, localizações, pontos de interesse turístico ou
de serviços e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de
maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento”.

De acordo com o Volume I, a sinalização vertical de regulamentação tem forma
padrão circular e as cores são vermelha, preta e branca. Estes sinais podem ser aplicados
em placas pintadas, retrorreflexivas, luminosas ou iluminadas. Os materiais mais
adequados para confecção das placas são aço, alumínio, plástico reforçado e madeira
imunizada; para confecção dos sinais são usadas tintas e películas. “Os suportes das
placas devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das
placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal”.
Com relação a sinalização vertical de bicicleta, existem alguns sinais de
regulamentação referenciados diretamente aos ciclistas. Pode-se citar a sinalização R12 – “proibido trânsito de bicicletas” que indica para o ciclista a proibição de transitar
numa área, via/pista ou faixa. É válida a partir do ponto de colocação e deve ir
acompanhada de informação complementar, como por exemplo, horário, dia da
semana e/ou seta de controle de faixa. Já a sinalização R-34 corresponde a “circulação
exclusiva de bicicletas”. R-34 deve ser posicionada no trecho da via/pista ou faixa
destinada para essa finalidade e tem que ser acompanhada de informação
complementar. Ao final da circulação exclusiva, o sinal R-34 deve ser acompanhado da
palavra “término” ou por características físicas da via. O R-34, também, pode ser
complementado de sinalização horizontal, como marcas longitudinais, transversais,
canalização, inscrições no pavimento, símbolo “BICICLETA” e dispositivos auxiliares. A
Figura 55 apresenta a sinalização R-12 (esquerda) e R-34 (direita).
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Figura 55: (esquerda) R-12 – Proibido trânsito de bicicletas e (direita) R-34 circulação exclusiva de bicicleta

R-12

R-34

Fonte: Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (2007)

O sinal R-35a – “ciclista transite à esquerda” e o R-35b – “ciclista transite à
direita” estão representados na Figura 56, ambos indicam o posicionamento que o
ciclista deve ter na via. O R-35a adverte que a bicicleta deve circular obrigatoriamente
pelo lado da esquerda da área, via/pista, sendo o R-35b no lado direito. Essas
sinalizações servem para ordenar o fluxo de bicicletas em locais onde possuem
problemas de circulação e de segurança no trânsito, eles são válidos a partir do ponto
onde são colocados.
Figura 56: (esquerda) R-35a – ciclista transite à esquerda e (direita) R-56b – ciclista, transite à direita

R-35a

R-35b

Fonte: Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (2007)

Segundo o Volume I, a circulação de ciclistas à esquerda e de pedestres à direita
é representada pelo sinal R-36a e no R-36b as posições se invertem (pedestres à
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esquerda, ciclistas à direita). As sinalizações R-36a e R-36b (Figura 57) podem ser
utilizadas quando é interessante regulamentar o lado em que os ciclistas e os pedestres
podem trafegar na faixa, via/pista ou passeio. Estes sinais também devem ser
acompanhados de sinalização horizontal e/ou dispositivos auxiliares.
Figura 57: (esquerda) R-36a - ciclista à esquerda , pedestres à direita. (Direita) R-36b – pedestres à esquerda e
ciclista à direita

R-36a

R-36b

Fonte: Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação (2007)

Com relação a sinalização de advertência (Volume II), existe o sinal A-30a
(trânsito de ciclistas) que tem por finalidade advertir os motoristas de veículos
automotores sobre a existência de trechos da pista onde possui o trânsito de bicicletas
pela via ou que cruzam a pista. A utilização tem que ocorrer quando a circulação é
frequente ou a travessia não é sinalizada para esse modal. Também existe a sinalização
A-30b que representa “passagem sinalizada para ciclista”, é uma advertência para os
condutores, adiante, de faixa sinalizada para travessia de ciclistas. Essa deve ser utilizada
em vias onde há interseção de ciclovias ou ciclofaixas não semaforizadas. Já a
sinalização A-30c representa “trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres”, servindo
para alertar que há compartilhamento de ambos os modais na mesma pista,
acostamento, canteiro central ou calçada. A-30c deve ser visível tanto para pedestre
quanto para ciclista. A Figura 58 apresenta a sinalização utilizada para os sinais A-30a,
A-30b e A-30c (posicionadas da esquerda para a direita).
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Figura 58: A-30a – “Trânsito de ciclistas”, A-30b – “passagem sinalizada de ciclistas” e A-30c – “trânsito
compartilhado por ciclistas e pedestres”

A-30a

A-30b

A-30c

Fonte: Volume II – Sinalização Vertical de Advertência (2007)

B. Sinalização Horizontal
O Volume IV – Sinalização Horizontal” aprovado pelo CONTRAN na Resolução
nº 236, publicada em 21 de maio de 2007, tem por finalidade uniformizar e padronizar
a Sinalização Horizontal.
De acordo com o Volume IV, “a sinalização horizontal é um subsistema da
sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento
da pista de rolamento”. Sua principal finalidade é “fornecer informações que permitam
aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os
usuários da via”.
Os símbolos “indicam e alertam o condutor sobre situações específicas na via”.
O símbolo “bicicleta” representa um “indicativo de via, pista ou faixa de trânsito de uso
de ciclistas” (SIC), ou seja, a faixa ou pista é destinada exclusivamente para a circulação
de bicicletas, a cor a ser adotada é a branca. O SIC pode ser considerado como um
reforço para o sinal R-34 – “circulação exclusiva de bicicletas”. O comprimento (c) varia
de 1,95 m a 2,90 m e a largura (l) é de 1,00 m a 1,50 m, proporcionalmente, conforme
indicado na Figura 59. O seu posicionamento deve ser exatamente no centro da faixa
destinada.
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Figura 59: Símbolo “Bicicleta”

Fonte: Volume IV – Sinalização Horizontal (2007)

A sinalização horizontal é caracterizada pela combinação de cores e traçados
que definem várias marcas viárias. No caso do sistema cicloviário, a cor padrão utilizada
para demarcar ciclovias ou ciclofaixas é a vermelha.
A marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI) “delimita a parte da pista de
rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicletas, denominada ciclofaixa”. A cor
branca deve ser destinada nos bordos da ciclofaixa e a vermelha serve para contraste,
conforme indicado na Figura 60. A marcação da ciclofaixa é caracterizada por uma linha
contínua, com largura entre 0,20 e 0,30 m. A MCI é necessária para separar o fluxo de
veículos automotores do fluxo de ciclistas. A largura mínima permitida para ciclofaixa de
sentido único é de 1,50 m e para sentido duplo 2,50m, se possível, deve ser disposta na
lateral da pista.
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Figura 60: Marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI)

Fonte: Volume IV – Sinalização Horizontal (2007)

A MCI deve ter sinalização vertical (R-34 – “Circulação exclusiva de bicicletas”)
e horizontal (associada ao símbolo “Bicicleta” aplicada no piso da ciclofaixa”). Para
aumentar a segurança, tachas contendo elementos retrorrefletivos podem ser
instalados com a finalidade de separar a ciclofaixa do restante da via. Sinalização vertical
de advertência pode ser colocada no início da ciclofaixa. As vias transversais devem ser
sinalizadas com o sinal de advertência A-30b – “passagem sinalizada de ciclistas”. Nas
interseções a ciclofaixa tem que utilizar “marcação de cruzamento rodocicloviário”
(MCC).
MCC indica a existência de um cruzamento em nível entre a pista de rolamento
e uma ciclovia ou ciclofaixa. A cor padrão é o branco, sendo composto por duas linhas
paralelas com formatos de paralelogramos que seguem alinhados aos bordos da ciclovia
ou ciclofaixa, conforme ilustrado na Figura 61. A forma quadrada deve ser implantada
quando o cruzamento se der por 90o. O espaçamento deve que ser igual as medidas
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adotadas na sua base. As dimensões da base e altura variaram entre 0,40 m e 0,60 m.
“A MCC deve ser utilizada em todos os cruzamentos rodocicloviários”.

Figura 61: Marcação de cruzamento rodocicloviário (MCC)

Fonte: Volume IV – Sinalização Horizontal (2007)

A marcação de ciclovias ou ciclofaixas deve ser feita ao longo da interseção, de
modo a mostrar para o ciclista a trajetória correta. Se houver semáforo, é necessário
colocar linhas de retenção para todas as aproximações dos cruzamentos, obedecendo a
mesma distância de travessia de pedestres. Nos cruzamentos não semaforizados,
podem ser colocadas linhas de retenção para as aproximações referentes aos veículos
motorizados. “No pavimento da via interceptada pela ciclovia ou ciclofaixa pode ser
utilizada legenda”.

C. Semáforos
O “Volume V – Sinalização Semafórica” foi aprovado pela Resolução do
CONTRAN nº 483, publicada em 09 de abril de 2014. Considera o semáforo como sendo
um “elemento componente da sinalização semafórica que fornece informações aos
condutores de veículos e aos pedestres através de indicações luminosas”.
De acordo com o Volume V, os semáforos destinados aos ciclista são compostos
por focos na cor vermelha e verde, o grupo focal deve ser disposto na vertical. O
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vermelho “indica para o ciclista a proibição do direito de passagem”, ou seja, é
obrigatório parar a bicicleta. A cor verde “indica para o ciclista a permissão do direito de
passagem”, podendo iniciar ou seguir seu trajeto. As lentes dos focos semafóricos das
bicicletas devem ter formato circular e com diâmetro de 200 ou 300 mm. O semáforo
para bicicletas está apresentado na Figura 62.
Figura 62: Sinalização semafórica para ciclistas

Fonte: Volume V – Sinalização Semafórica (2014)

A implantação dos semáforos de ciclista depende de como são as condições de
circulação do tráfego no local. “A indicação luminosa do grupo focal deve ser visível
pelos ciclistas em toda a área de abrangência da sinalização horizontal (vermelha) que
delimita a travessia”.
5.2.4.4 Iluminação pública
Segundo o “Manual de Planejamento Cicloviário” (2001) a iluminação pública
pode ser considerada como uma medida preventiva para diminuição da criminalidade,
pois uma rua clara pode reduzir significativamente os assaltos ou latrocínios. O Manual
também afirma que o ciclista pode ser considerado como um elemento transparente
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para os motoristas devido às suas dimensões e agilidade para mudar de direção e de
posicionamento. Se o condutor de veículos automotores não souber exatamente a
posição do ciclista, as chances de acontecer algum acidente são maiores.
O Manual, também, recomenda colocar hastes metálicas nos postes da rede
elétrica, em posição inferior ao normal utilizado na iluminação de toda a via. A altura
pode ser entre 2,60 m e 3,20 m. Com essa altura, a iluminação pública será protegida de
depredações.

5.2.4.5 Pavimentação
De acordo com o “Caderno de Referência para elaboração de Plano de
Mobilidade por Bicicleta nas Cidades”, elaborado pelo Ministério das Cidades em 2007,
a segurança e o conforto do ciclista estão relacionados com a superfície de rolamento
das ciclovias. Esta deve ser regular, diferenciadas visualmente dos passeios (desejável),
antiderrapante e com aspecto agradável.
Segundo o Caderno, os revestimentos mais utilizados são: “concreto asfáltico,
com agregado miúdo sobre base estabilizada ou base tratada com cal ou cimento, e
tratamento superficial duplo, normalmente usando o produto betuminoso em cor”. No
Brasil, os pavimentos podem ser de concreto, materiais betuminosos ou rochas
rudimentares. Os tipos de pavimento abordados no Caderno estão resumidos na Tabela
12, os materiais listados podem ser considerados de baixo custo.
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Tabela 12: Tipos de pavimento para vias cicláveis

TIPO

CONSIDERAÇÕES
VANTAGENS
PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO
Pode ser executado em
terreno compactado e
ter junta seca ou
preenchida com material
betuminoso

Facilidade de execução, não
precisa retirar o material da
base, maleabilidade do
equipamento e baixo custo

Concretos em
placas prémoldadas

O terreno deve ser
compactado, com junta
seca ou material
betuminoso

Facilidade de execução, o
terreno pode ser a base.
Também, podem ser
executado em cor
(distingue-se de calçadas) e
tem facilidade na
substituição

Blocos prémoldados de
concreto

O tipo paviés ou blokret
(assentado em camada
de areia sobre base
compacta)

Podem ser coloridos (bom
aspecto visual), facilidade de
execução e de reposição

Concreto
moldado no local

Materiais
betuminosos

Algumas rochas
naturais (em suas
formas
rudimentares),
como: a ardósia; a
pedra de
Pirenópolis e o
grés rosa

BETUMINOSOS
Baixo custo, a tecnologia de
execução é conhecida, a
São muito utilizados em
sinalização horizontal pode
acostamentos de
ser usada como recurso
rodovias
auxiliar e possuem boa
superfície de rolamento.
ROCHAS RUDIMENTARES
A aplicação pode ser
igual ao dos blocos préSua tecnologia de execução
moldados de concreto.
é bastante conhecida.
As pedras cortadas não
Possuem boa superfície de
são muito largas (30 cm)
rolamento, facilidade de
e devidamente
execução (pode ser
aparadas, devem ser
manual), bom aspecto visual
colocadas em areia
e facilidade de reparos
compactada.

DESVANTAGENS
Aspecto estético não é
agradável, pode ser
confundido com material
utilizado em calçadas e
dificuldade de reposição
de placas
A superfície de
rolamento não é
uniforme, pode ser
ressaltado quando for
mal executado.
Também, pode ter
desnivelamento entre
placas vizinhas
A superfície de
rolamento não é
uniforme (trepidação),
pode haver
assentamento sobre
colchão de areia
(encarecendo o
pavimento)
Recomendados para
rodovias, há dificuldade
de reconstrução e não
possuem a
homogeneidade.

Custo das pedras é alto,
precisam de
assentamento do
colchão de areia
(aumenta o valor) e a
sinalização horizontal
não pode ser pintada

Fonte: Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (2007)

Vale ressaltar que, as rochas rudimentares não podem sofrer muita pressão,
como por exemplo, circulação de veículos motorizados, pois fraturas podem ser geradas
nas pedras com o passar do tempo.
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De acordo com o Caderno, em terrenos com boa capacidade de suporte
(arenosos) recomenda-se que o material arenoso no subleito seja confinado e, em
seguida, coberto com pavimento. Outra solução poderia ser a utilização de
paralelepípedos (“pedras graníticas com corte de 0,15m x 0,15m x 0,25m”) ou
“lousinhas” (“pedras graníticas com 0,06m x 0,15m x 0,15m”), muito usado em Curitiba.
Estes materiais podem ser aplicados no sistema cicloviário, contudo, a superfície é
irregular, o que gera desconforto, além do material ser caro. A vantagem é a facilidade
na colocação, pois pode ser aplicado em superfícies de areia confinada. O Caderno não
recomenda revestir com asfalto usinado a quente, pois precisa de equipamento pesado,
além do elevado custo.
5.2.4.6 Rampas
Segundo o “Manual de Planejamento Cicloviário” (Geipot,2001), a inclinação
das vias na implantação da rede cicloviária requer atenção especial, ao passo que o
ciclista é o propulsor do seu próprio veículo e por este motivo é sensível a rampas com
altas declividades. O gráfico abaixo ilustra a rampa normal e rampa máxima
recomendada pelo caderno.

Percebe-se que o critérios adotado pelo Geipot em 2001 são bem restritivos. No
entanto, deve ser levado em conta o constante aperfeiçoamento da bicicleta
principalmente no que se refere ao sistema de marchas que permite ao ciclista vencer
desníveis acima do recomendado pelo caderno sem causar uma fadiga expressiva. Com
isso, para a proposta da rede cicloviária de Guarapuava foram adotados os critérios
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recomendados pelo Guia de Planejamento Cicloinclusivo elaborado pelo ITDP. O
instituto recomenda que a inclinação superior a 6% deve ser evitada, mas sugere a
estratégia de ampliar a largura da estrutura cicloviária em função do aumento da
inclinação da rampa, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 13: Largura adicional para a ciclofaixa ou ciclovia de acordo com a inclinação do terreno

Inclinação
de 3 a 5%
de 6 a 9%
superior a 9%

Extensão do plano inclinado em metros
25m a 75m
75m a 150m
>150m
0,20m
0,30m
0,20m
0,30m
0,40m
0,30m
0,40m
0,50m

Fonte: Instituto de Politicas de Transportes e Desenvolvimento,2007

5.2.4.7 Equipamentos de apoio ao ciclista
De acordo com o Caderno de Referência para elaboração do Plano de
Mobilidade para bicicletas (Brasil, 2001) a integração da bicicleta com outro modais é
um item essencial para a ampliação da mobilidade dos ciclistas. Para tanto, a integração
somente é possível com equipamentos de apoio ao ciclista, como espaços para a guarda
em segurançada bicicleta, equipamentos de apoio, banheiros, bebedouros e outros
elementos que gerem atratividade.
As tipologias de estacionamento para bicicletas variam de acordo com fatores
como o tempo médio de permanência da bicicleta, ofertas de vagas, demanda por
estacionamento, localização, dentre outros. De acordo com o ITDP(2007) existem
basicamente dois tipos de estacionamento para bicicletas, conforme a seguir:
•

Paraciclos: são suportes para o estacionamento de bicicletas,
normalmente fixados no piso, parede ou texto, com a finalidade de
manter uma ou mais bicicletas de forma ordenada de modo que se
possa também prendê-las com um cadeado ou corrente. Esse mobiliário
é comumente instalado em via pública ou no interior de
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estabelecimentos comerciais, seguindo regulamentações específica de
cada municipalidade.
•

Bicicletários: são espaços contruídos para o estacionamento de
bicicletas, oferencendo ao ciclista maior segurança e conforto. A
comfiguração de bicicletários e seus equipamentos variam de acordo
com as necessidades dos ciclistas mas em termos gerais bicicletários
contém paraciclos, controle de acesso, armários e outra facilidades
como vestiários e chuveiros. Isso permite maior tempo de permanência
da bicicleta, maior segurança e em geralm maior número de vagas.

A proposta do sistema cicloviário de Guarapuava contempla a instalação de
paraciclos nos equipamentos públicos da cidade e ao longo da rede cicloviária. A figura
a seguir apresenta alguns modelos de paraciclos que podem ser adotados.
Figura 63: Modelo de paraciclo

Fonte: Instituto de Politicas de Transportes e Desenvolvimento,2007
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PROPOSTA DA REDE CICLOVIÁRIA DE GUARAPUAVA
De acordo com o Instituto de Políticas de Tranporte e Desenvolimento (ITDP),
uma rede cicloviária pode ser entendida como o conjunto de infraestruturas exclusivas
ou compartilhadas (com outros veículos ou pedestres) para a circulação de pessoas em
bicicletas. A proposta para o Sistema Cicloviário de Guarapuava tem por base os padrões
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9503/1997), no Manual de
Planejamento Cicloviário elaborado pelo Geipot (Brasil, 2001) e nas publicações mais
recentes do ITDP.
A proposta do sistema cicloviário de Guarapuava tem como objetivo dar
suporte ao deslocamento dos ciclistas de forma segura e convidativa, promovendo este
modo de transporte não somente para o lazer como também para outra atividades
cotidianas como trabalho e estudo. Em função disso, para a elaboração da proposta,
além da hierarquia e a inclinação da vias, foram adotados outros critérios como a
otimização da rede cicloviária existente, identificação das maiores demandas através da
análise do uso do solo atual e futuro de acordo com o zoneamento vigente e a
localização dos equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social e lazer.
Como apresentado anteriormente, na fase de diagnóstico foi realizada a
avaliação da rede cicloviária existente. A partir desta análise foi possível estabelecer um
índice de caminhabilidade para cada um dos trechos da infraestrutura cicloviária
implantada. A análise deste estudo foi o primeiro critério adotado para a proposta do
sistema cicloviário ao passo que buscou se identificar quais os trechos que necessitam
de reestruturação e quais são as possíveis ligações entre a rede existente buscando sua
otimização.
Na fase de diagnóstico, a consultoria realizadou também um levantamento do
uso do solo atual na sede urbana do município. O resultado desta pesquisa foi o segundo
critério utilizado para a proposta da rede cicloviária, ao passo que a partir da análise dos
dados foi possível identificar as áreas com maior concentração das atividades de
comércio e serviços e por consequência com a maior demanda por infraestrutura.
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As Avenidas Professor Moacyr Julio Silvestre e Avenida Manoel Ribas são
exemplo de vias com diversificação de atividades e que já possuem infraestrutura para
o ciclistas, mesmo que precárias em alguns trechos. Em contrapartida, o polígono
compreendido entre as Rua Capitão Frederico Virmond, Rua Xavier Da Silva, Rua Dr.
Laranjeiras, Rua Visconde de Guarapuava, Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre e a Rua
Tiradentes apresentam grande concentração de atividades de comércio e serviços mas
não são atendidas pela rede cicloviária implantada.
Outro critério utilizado tem por base a análise do zoneamento vigente com o
objetivo de identificar as áreas onde estão sendo previstas as maiores densidades e
diversificação de atividades e por consequência as maiores demandas pela rede de
infraestrutura cicloviária. Segundo o plano diretor revisado em 2017 pelo município, as
áreas de crescimento urbano são formadas pela classificação do zoneamento, dos
centros de adensamento por célula de planejamento e por vias de adensamento, sendo
que os parâmetros de centro de adensamento de células prevalecem sobre os
parâmetros de zoneamento.
Conforme o zoneamento, as áreas destinadas a expansão populacional são a
Zona central Estendida ZCE, Zonas de densificação ZD e a Zona de expansão urbana. As
duas primeiras são áreas que contemplam as maiores taxas de ocupação e coeficiente
de aproveitamento, já a terceira zona foi delimitada na última revisão do plano diretor,
como possível à inclusão da área urbana, desde que os novos parcelamentos passem pela a
aprovação do CONCIDADE.

Outro instrumento utilizado pelo plano para promover o adensamento urbano
de maneira ordenada foi a criação de centros de células de planejamento. As células de
planejamento são divisões administrativas da área urbana em áreas setoriais, com o
objetivo de promover novas centralidades e diminuir as desigualdades entre regiões. Os
centros de células são áreas em que o uso do solo é misto ou residencial coletivo com
disponibilidade de boa infraestrutura.
As vias de adensamento são apontados pelo Plano diretor como condutoras de
crescimento, com a concentração de serviços e maior ocupação do solo, busca-se uma
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maior fluidez do sistema viário e o encurtamento de distâncias. Os vetores de
crescimento conforme as zonas de maior coeficiente, as vias de adensamento e centro
de células foram cruciais para identificação das demandas futuras pela rede de
infraestrutura cicloviária.
O último critério adotado é referente ao atendimento dos equipamentos
públicos pela rede cicloviária proposta. A análise da acessibilidade aos equipamentos
públicos foi realizada na fase de diagnóstico e os resultados permitiram identificar quais
os equipamentos de saúde, educação e assistência social que não são atendidos e que
deveriam ser contemplados nesta proposta.
Após a definição de todos os critérios necessários para composição da rede
cicloviária de Guarapuava, a consultoria avaliou primeiramente as propostas sugeridas
pela população durante a oficina comunitária. Os trechos sugeridos são de grande
importância pois apresentam um diagnóstico real da necessidade da infraestrutura em
questão. Dessa forma, aqueles que se enquadraram nos critérios técnicos estabelecidos
foram considerados na proposta da consultoria.
A partir destas análises cruzadas que se propõe a rede cicloviária de
Guarapuava. A rede foi estruturada em quatro rotas cicloviárias (vermelha, laranja,
amarela e marrom), conforme o Mapa 6. Cada uma destas rotas tem uma função dentro
da malha cicloviária proposta. Para cada uma das rotas também são apresentadas as
inclinações médias e máximas e as tipologias adotadas em função da largura e do fluxo
de veículos nas vias.
A Rota vermelha está localizada nos principais eixos de acesso à cidade, ou seja,
ao longo da Avenida Manoel Ribas, Avenida Professor Pedro Carli, Avenida Prefeito
Moacir Julio Silvestre, Avenida Verador Serafim Ribas e Rua XV de novembro.
A Rota Laranja é composta pelas vias cicláveis que fazem o atendimento na
região central da cidade. Nessa Rota é proposto um binário ciclioviário entre as Ruas
Vicente Machado e Marechal Floriano Peixoto fazendo a interligação entre duas vias
que compõem a Rota Vermelha - Rua Professor Becker e a Prefeito Moacir Julio Silvestre.
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Além disso, é proposto uma via compartilhada ao longo da Rua XV de novembro entre
as Rua Tiradentes e a Rua Brigadeiro Rocha.
A Rota Amarela tem como função interligar as vias que compõem a Rota
vermelha. Na proposição dos trechos que compõem a Rota amarela buscou se também
tangenciar e em alguns casos até mesmo adentrar aos centros de célula. Isso garante
que a rede cicloviária seja acessível não somente na região central da cidade como
também nos centros de bairro que estão previstos no zoneamento vigente.
Por fim, a Rota Marrom compreende os trechos propostos nas vias expressas,
como a Rodovia Federal BR -277 e as rodovias estaduais PR- 170 e a PR-466. Em todos
os trechos da Rota marrom são propostos a tipologia ciclovia, totalmente isolada da via
de tráfego em função da velocidade permitida e fluxo de veículos conforme
recomendado pelo Ministério das cidades e pelo Instituo de Políticas de Trasportes e
Desenvolvimento (ITDP). A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos trechos que
compõem todas as rotas.

RUA

Tabela 14: Detalhamento dos trechos que compõem a rota marrom
ROTA MARROM
DECLIVIDADE
LARGURA EXISTENTE
TIPOLOGIA PROPOSTA
MÁXIMA MÉDIA

PR - 466 - BR 373 até R. Ivo
Eduardo Cordeiro dos Passos

6,70%

2,40%

60m

Ciclovia unidirecional

PR - 466 - R. Ivo Eduardo Cordeiro
dos Passos até R. Polônia

7,20%

2,90%

60m

Ciclovia unidirecional

5,30%

2,40%

60m

Ciclovia unidirecional

6,20%

3,30%

70m

Ciclovia bidirecional

9,4%

2,6%

70m

Ciclovia bidirecional

8,80%

2,10%

70m

Ciclovia bidirecional

8,00%

2,90%

70m

Ciclovia bidirecional

6,10%

2,30%

70m

Ciclovia bidirecional

PR - 466 - R. Polônia até
BRASPRESS
BR - 373 - PR - 170 até R. Assis
Chateaubriand
BR - 373 - Assis Chateaubriand
até Av. Mary Thompson Milazzo
BR - 373 - Av. Mary Thompson
Milazzo até Fábrica Pietrobon
BR - 373 - Fábrica Pietrobon até
TGM Transportes Ltda
BR - 373 - TGM Transportes Ltda
até Friedrich Transportes
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BR - 373 - Friedrich Transportes
até R. Mário Virmond
BR - 373 - R. Mário Virmond até
R. Riachuelo
BR - 373 - R. Riachuelo até
Terminal Trevo
Rua Tucuruí - Terminal Trevo até
R. Eng. Lentsch
BR - 373 - Augustin & Cia até R.
João Fortkamp
BR - 373 - R. João Fortkamp até
R. Brasília
BR - 373 - R. Brasília até Est.
Guairacá
PR - 170 - BR 373 até Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre
PR - 170 - Av. Pref. Moacir Júlio
Silvestre até R. Thomé de Souza
PR - 170 - R. Thomé de Souza até
R. Ângelo José Dalla Vecchia
PR - 170 - R. Ângelo José Dalla
Vecchia até R. Cristóvão
Colombo
PR - 170 - R. Cristóvão Colombo
até R. Plínio Salgado
PR - 170 - R. Plínio Salgado até R.
Turíbio Gomes
Rua Jorge Alves Ribeiro - R.
Conrado Kluber até R. Campo
Grande
Rua Jorge Alves Ribeiro - R.
Campo Grande até R. Brasília
Rua Jorge Alves Ribeiro - R.
Brasília até R. Antônio Gaudi

9,20%

2,60%

70m

Ciclovia bidirecional

7,20%

3,80%

70m

Ciclovia bidirecional

6,50%

2,60%

70m

Ciclovia bidirecional

10,90%

2,30%

23m

Ciclovia bidirecional

6,60%

2,20%

70m

Ciclovia bidirecional

7,70%

2,30%

70m

Ciclovia bidirecional

9,20%

4,10%

70m

Ciclovia bidirecional

5,30%

1,60%

40m

Ciclovia bidirecional

5,70%

0,90%

40m

Ciclovia bidirecional

10,30%

4,10%

40m

Ciclovia bidirecional

5,00%

2,00%

40m

Ciclovia bidirecional

13,50%

4,40%

40m

Ciclovia bidirecional

7,80%

2,80%

40m

Ciclovia bidirecional

4,80%

1,90%

70m

Ciclovia bidirecional

9,40%

3,00%

70m

Ciclovia bidirecional

8,80%

4,10%

70m

Ciclovia bidirecional

Fonte: URBTEC™
Tabela 15: Detalhamento dos trechos que compõem a Rota vermelha
ROTA VERMELHA
DECLIVIDADE
RUA
LARGURA EXISTENTE
TIPOLOGIA PROPOSTA
MÁXIMA MÉDIA
Rua XV de Novembro - Av.
Manoel Ribas até R. Augusto
10,20%
5,50%
20m
Ciclovia unidirecional
Gomes de Oliveira
Rua XV de Novembro - R.
Augusto Gomes de Oliveira até
8,90%
4,20%
20m
Ciclovia unidirecional
R. Raulino G. Cordova
Rua XV de Novembro - R. Raulino
G. Cordova até R. Vice-Pref. Luís
8,40%
4,40%
22m
Ciclovia unidirecional
F. de Oliveira

P á g i n a | 145

Rua XV de Novembro - R. VicePref. Luís F. de Oliveira até R. 9
de Abril
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Saldanha Marinho até
R. Mal. Floriano Peixoto
Rua Capitão Rocha - Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre até R.
Bahia
Rua Capitão Rocha - R. Bahia até
R. Padre Honorino João Muraro
Rua Prof. Pedro Carli - R. Padre
Honorino João Muraro até R.
Xavantes
Rua Prof. Pedro Carli - R.
Xavantes até R. Botocudos
Rua Prof. Pedro Carli - R.
Botocudos até BR - 373
Rua Professor Becker - R.
Salvatore Renna até R. Quintino
Bocaiúva
Rua Professor Becker - R.
Quintino Bocaiúva até Av.
Manoel Ribas
Avenida Manoel Ribas - R. Berlim
até R. Frei Caneca
Avenida Manoel Ribas - R. Frei
Caneca até R. XV de Novembro
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvestre - R. Campo Mourão até
linha ferroviária
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvestre - linha ferroviária até R.
Luís Cúnico
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvestre - R. Luís Cúnico até R.
Turíbio Gomes
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvestre - R. Turíbio Gomes até
R. Gerânios
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvestre - R. Gerânios R. Aragão
de Matos Leão
Avenida Manoel Ribas - R.
Senador Pinheiro Machado até R.
Barão do Rio Branco
Avenida Manoel Ribas - R. Barão
do Rio Branco até Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre
Avenida Manoel Ribas - Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre até R.
Amadeu Karpinski Rocha

6,80%

3,80%

20-24m

Ciclovia unidirecional

5,40%

1,70%

10-15m

Ciclovia bidirecional

11,10%

4,20%

12-15m

Ciclofaixa bidirecional

10,10%

3,90%

12-15m

Ciclofaixa bidirecional

8,60%

3,10%

15-24m

Ciclofaixa bidirecional

4,30%

1,80%

23-30m

Ciclofaixa unidirecional

11,90%

5,00%

20-28m

Ciclofaixa unidirecional

7,90%

3,10%

12m

Ciclofaixa bidirecional

10,80%

3,70%

11-13m

Ciclofaixa bidirecional

9,90%

3,50%

24m

Ciclofaixa unidirecional

6,70%

1,60%

20-24m

Ciclofaixa unidirecional

7,60%

3,60%

15m

Ciclovia unidirecional

7,50%

2,30%

18m

Ciclovia unidirecional

7,40%

2,30%

20m

Ciclovia unidirecional

8,70%

3,10%

16-20m

Ciclovia unidirecional

8,60%

3,50%

20m

Ciclovia unidirecional

8,20%

2,30%

22-25m

Ciclofaixa unidirecional

6,70%

3,20%

22m

Ciclofaixa unidirecional

10,50%

4,40%

22-33m

Ciclofaixa unidirecional
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Avenida Manoel Ribas - R.
Amadeu Karpinski Rocha até R.
Sorocaba
Avenida Manoel Ribas - R.
Sorocaba até R. Conrado Kluber

10,60%

3,50%

27-35m

Ciclofaixa bidirecional

9,20%

3,50%

27-32m

Ciclofaixa bidirecional

3,90%

1,50%

20m

Ciclovia bidirecional

7,00%

2,50%

20m

Ciclovia bidirecional

5,00%

1,90%

20m

Ciclovia bidirecional

9,90%

5,10%

18m

Ciclovia bidirecional

Avenida Vereador Serafim Ribas 15,00%
R. Lages até R. Albert Einstein

6,40%

18m

Ciclovia bidirecional

10,00%

3,90%

18m

Ciclovia bidirecional

10,30%

4,10%

25m

Ciclovia bidirecional

11,10%

2,50%

25-28m

Ciclovia bidirecional

8,00%

2,60%

13m

Ciclovia bidirecional

8,40%

3,90%

13m

Ciclovia bidirecional

11,60%

4,00%

22-27m

Ciclovia bidirecional

12,10%

6,20%

27m

Ciclovia bidirecional

5,20%

2,50%

25m

Ciclovia bidirecional

4,70%

1,90%

25m

Ciclovia bidirecional

6,60%

2,50%

13m

Ciclofaixa bidirecional

6,40%

1,70%

14-18m

Ciclofaixa bidirecional

Avenida Vereador Serafim Ribas PR -170 até R. Montes de Oca
Avenida Vereador Serafim Ribas R. Montes de Oca até R.
Santarém
Avenida Vereador Serafim Ribas R. Santarém até Tv. Arlindo
Antunes de Almeida
Avenida Vereador Serafim Ribas Tv. Arlindo Antunes de Almeida
até R. Lages

Avenida Vereador Serafim Ribas R. Albert Einstein até R. Prof.
Amálio Pinheiro
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvetre - R. Aragão de Matos
Leão até R. Capitão Rocha
Avenida Pref. Moacir Júlio
Silvetre - R. Capitão Rocha até
Av. Manoel Ribas
R. Aragão de Matos Leão - R.
Judite Bastos de Oliveira até R.
João Manoel de Souza
Rua Humaitá - Origem R.
Humaitá até R. Riachuelo
Rua XV de Novembro - R. Nove
de Abril até RPC Guarapuava
Rua XV de Novembro - RPC
Guarapuava até R. Cládio
Coutinho
Rua XV de Novembro - R. Cládio
Coutinho até R. dos Policiais
Rua XV de Novembro - R. dos
Policiais até R. dos Sapateiros
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Saldanha Marinho até
R. Bernardo José de Lacerda
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Bernardo José de
Lacerda até Tv. Luíza Casagrande
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Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - Tv. Luíza Casagrande até
R. Prof. Amálio Pinheiro
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Prof. Amálio Pinheiro
até R. Leonardo Coblinski
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Leonardo Coblinski até
R. Arthur Menarim
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Arthur Menarim até R.
Miguel Padilha
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Miguel Padilha até R.
Emília F. da Cruz
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Emília F. da Cruz até R.
Anita Z. Pulga
Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas - R. Anita Z. Pulga até
Parque Jordão até

8,80%

4,00%

14m

Ciclofaixa bidirecional

7,90%

2,20%

14m

Ciclofaixa bidirecional

0,00%

0,00%

14m

Ciclofaixa bidirecional

20,00%

8,10%

10m

Ciclofaixa bidirecional

17,20%

5,20%

10m

Ciclofaixa bidirecional

11,00%

5,40%

10m

Ciclofaixa bidirecional

15,90%

5,40%

10m

Ciclofaixa bidirecional

Fonte: URBTEC™

Tabela 16: Detlahemento dos trechos que compõem a rota laranja
ROTA LARANJA
DECLIVIDADE
RUA
LARGURA EXISTENTE
TIPOLOGIA PROPOSTA
MÁXIMA MÉDIA
Rua XV de Novembro - R.
Tiradentes até R. Brigadeiro
13,80%
4,90%
20m
Faixa compartilhada bidirecional
Rocha
Rua XV de Novembro - R.
Brigadeiro Rocha até Av. Manoel 7,00%
3,40%
20m
Ciclovia bidirecional
Ribas
Rua Vicente Machado R.Professor Becker até R. Dr.
10,20%
2,40%
15m
Ciclofaixa bidirecional
Laranjeiras
Rua Vicente Machado - R. Dr.
Laranjeiras até Av. Pref. Moacir
7,50%
3,10%
11-15m
Ciclofaixa bidirecional
Júlio Silvestre
Rua Capitão Rocha - R. Professor
Becker até R. Dr. Laranjeiras

9,90%

2,40%

12m

Ciclofaixa bidirecional

Rua Capitão Rocha - Dr.
Laranjeiras até Av. Pref. Moacir
Júlio Silvestre

7,50%

4,00%

12m

Ciclofaixa bidirecional

Fonte: URBTEC™
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Tabela 17: Detalhamento dos trechos que compõem a rota amarela
ROTA AMARELA
DECLIVIDADE
RUA
LARGURA EXISTENTE
TIPOLOGIA PROPOSTA
MÁXIMA MÉDIA
Avenida Manoel Antônio - R.
Turíbio Gomes até Av. César
9,90%
3,70%
15-20m
Faixa compartilhada bidirecional
Stange
Avenida Manoel Antônio - Av.
César Stange até R. Cândido
9,40%
4,40%
14-20m
Faixa compartilhada bidirecional
Xavier
Rua Guaíra - R. Cândido Xavier
11,10%
3,70%
14m
Faixa compartilhada bidirecional
até R. Benjamin Costa
Rua Guaíra - R. Benjamin Costa
11,90%
6,30%
12m
Faixa compartilhada bidirecional
até R. Abgail Ribas Rocha
Rua Guaíra - R. Abgail Ribas
Rocha até Tv. Arlindo Antunes de 6,90%
3,50%
12-16m
Faixa compartilhada bidirecional
Almeida
Rua Guaíra - Tv. Arlindo Antunes
de Almeida até R. Paranacity

14,00%

6,00%

12m

Faixa compartilhada bidirecional

Rua Guaíra - R. Paranacity até R.
Dr. Alfredo Stolz

10,40%

6,50%

12m

Ciclofaixa bidirecional

Rua Padre Chagas - R. Dr. Alfredo
Stolz até R. Salvatore Renna

10,80%

4,40%

10-13m

Ciclofaixa bidirecional

2,70%

10m

Faixa compartilhada bidirecional

12,50%

13m

Ciclofaixa bidirecional

3,40%

12- 18m

Faixa compartilhada bidirecional

4,20%

12-15m

Faixa compartilhada bidirecional

Rua Padre Chagas - R. Salvatore
7,30%
Renna até R. Tiradentes
Rua Tiradentes - R. Padre Chagas
16,20%
até R. XV de Novembro
Tv. Arlindo Antunes de Almeida R. Guaíra até Av. Ver. Serafim
7,90%
Ribas
Rua Francisco de Assis - Av. Ver.
8,90%
Serafim Ribas até R. Ivaipora
Rua Francisco de Assis -R.
Ivaipora até R. Cinco de Outubro

10,80%

3,80%

15m

Faixa compartilhada bidirecional

Rua Leonardo Coblinski - R. Cinco
de Outubro até R. Jubieta Ivanski

6,00%

2,80%

13m

Faixa compartilhada bidirecional

13,20%

3,70%

10-15m

Faixa compartilhada bidirecional

7,00%

2,50%

12m

Faixa compartilhada bidirecional

8,30%

2,80%

11-15m

Ciclovia bidirecional

15,00%

7,60%

12-15m

Ciclofaixa bidirecional

Rua Leonardo Coblisnki - R.
Jubieta Ivanski até R. Santo
Alberti
Rua Santo Alberti - R. Leonardo
Coblinski até Av. Ver. Rubéns
Siqueira Ribas
Rua Mal. Floriano Peixoto Avenida Ver. Rubéns Siqueira
Ribas até R. Prof. Becker
Rua Salvatore Renna - Padre
Chagas até R. Prof. Becker
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Rua das Camélias - R. Mal.
Floriano Peixoto até R.
9,70%
Brigadeiro Rocha
Rua Brigadeiro Rocha - R. das
11,10%
Camélias e R. das Rosas
Rua Afonso Botelho - Av. Manoel
Ribas e Av. Rosa Lustosa de
9,30%
Siqueira
Rua Dep. Lauro Sodré Lopes - Av.
Rosa Lustosa de Siqueira até R.
8,40%
Abraham Haick
Rua Dep. Lauro Sodré Lopes - R.
Abraham Haick até Av. Raulino G. 9,20%
Cordova
Avenida Raulino G. Cordova - R.
Dep. Lauro Sodré Lopes até R. XV 5,00%
de Novembro
Avenida Raulino G. Cordova - R.
16,60%
XV de Novembro até R. Guaíra

2,80%

10m

Ciclofaixa bidirecional

4,60%

20-25m

Ciclofaixa bidirecional

3,60%

12m

Faixa compartilhada bidirecional

3,40%

12m

Faixa compartilhada bidirecional

4,20%

12m

Faixa compartilhada bidirecional

2,90%

13-18m

Ciclofaixa unidirecional

6,20%

12-15m

Ciclofaixa unidirecional

20,60%

7,80%

13-18m

Ciclofaixa unidirecional

16,00%

6,40%

15-18m

Ciclofaixa unidirecional

7,80%

4,00%

12m

Ciclofaixa bidirecional

9,20%

6,50%

12m

Ciclofaixa bidirecional

11,90%

2,80%

Não há

Ciclofaixa bidirecional

7,20%

1,90%

Não há

Ciclofaixa bidirecional

9,80%

3,20%

Não há

Ciclofaixa bidirecional

5,40%

1,40%

Não há

Ciclofaixa bidirecional

Ciclofaixa dentro do Campus
CEDETEG - UNICENTRO/CEDETEG 10,00%
- R. Júlio de Castilho

3,50%

13m

Ciclofaixa bidirecional

Rua Júlio de Castilho UNICENTRO/CEDETEG até R.
Vicente Machado

3,10%

12-15m

Ciclofaixa bidirecional

Avenida Pres. Castelo Branco - R.
Guaíra até R. Pres. Costa e Silva
Avenida Pres. Castelo Branco - R.
Pres. Costa e Silva até Av.
Sebastião de Camargo Ribas
Rua Elías Zacalusny - Av. Manoel
Ribas até R. do Triunfo
Rua Elías Zacalusny - R. do
Triunfo até Av. Sebastião de
Camargo Ribas
Ciclofaixa acompanhando linha
ferroviária - R. Guaíra até R.
Albratroz
Ciclofaixa acompanhando linha
ferroviária - R. Albratroz até Av.
Moacir Júlio Silvestre
Ciclofaixa acompanhando linha
ferroviária - R. Albratroz até Av.
Moacir Júlio Silvestre
Ciclofaixa acompanhando linha
ferroviária - R. Prof. Norberto
Carlos Marcondes até
UNICENTRO/CEDETEG

8,60%
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Rua Inácio Karpinski - R. Vicente
7,00%
Machado até Av. Manoel Ribas
Rua Turíbio Gomes - Av. Manoel
Antônio até R. Borges de
8,60%
Medeiros
Rua Turíbio Gomes - R. Borges de
Medeiros até R. Dr. Roberto
7,40%
Cunha e Silva
Rua Turíbio Gomes - R. Dr.
Roberto Cunha e Silva até Av.
10,50%
Pref. Moacir Júlio Silvestre
Ciclovia acompanhando Rio
Cascavelzinho - Av. Pref. Moarcir
5,70%
Júlio Silvestre até Av. Mary
Thompson Milazzo
Ciclovia acompanhando Rio
Cascavelzinho - Av. Mary
5,30%
Thompson Milazzo até R. Padre
Adolfo Kolping
Ciclovia acompanhando Rio
Cascavelzinho - R. Padre Adolfo
4,40%
Kolping até R. Botocudos
Ciclovia acompanhando Rio
Cascavelzinho - R. Botocudos até 9,50%
R. Timbiras
Ciclovia acompanhando Rio
Cascavelzinho - R. Timbiras até
10,30%
Av. Prof. Pedro Carli
Avenida das Profissões - R. XV de
Novembro até R. dos
8,70%
Engenheiros

3,60%

13m

Ciclofaixa bidirecional

3,80%

15-18m

Ciclofaixa unidirecional

2,30%

16-19m

Ciclofaixa unidirecional

6,70%

13-17m

Ciclofaixa unidirecional

1,50%

Não há

Ciclovia bidirecional

1,70%

Não há

Ciclovia bidirecional

1,50%

Não há

Ciclovia bidirecional

2,80%

Não há

Ciclovia bidirecional

3,30%

Não há

Ciclovia bidirecional

3,80%

18m

Ciclofaixa unidirecional

Avenida das Profissões - R. dos
Engenheiros até R. dos Geólogos

7,40%

3,50%

18m

Ciclofaixa unidirecional

Avenida das Profissões - R. dos
Engenheiros até R. dos Geólogos

8,00%

2,50%

Não há

Ciclofaixa unidirecional

8,60%

4,10%

18m

Ciclofaixa unidirecional

9,70%

2,90%

12m

Ciclofaixa unidirecional

9,10%

3,00%

13m

Faixa compartilhada bidirecional

7,70%

4,10%

14m

Faixa compartilhada bidirecional

6,30%

3,20%

11-19m

Ciclofaixa bidirecional

Rua Dário Borges de Lis - R.
Manoel Alves até R. Antônio
Gaudi
Rua Antônio Gaudi - R. Dário
Borges de Lis até R. Jorge Alves
Ribeiro
Rua José Zampiere Filho - R.
Alcindo de Matos até R.
Vereador Sebastião de Camargo
Ribas
Rua Vereador Sebastião de
Camargo Ribas - R. José
Zampiere Filho até R. Dourados
Rua Dourados - Rua Vereador
Sebastião de Camargo Ribas até
R. Ver. Osvaldo Camilo Mendes
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Rua Ver. Osvaldo Camilo Mendes
- Rua Dourados até R. Pielak

7,00%

3,30%

12m

Ciclofaixa bidirecional

5,50%

11m

Ciclofaixa bidirecional

3,20%

11m

Ciclofaixa bidirecional

2,90%

12m

Ciclofaixa bidirecional

2,80%

20m

Ciclofaixa bidirecional

0,80%

12m

Ciclofaixa bidirecional

5,90%

20m

Ciclofaixa bidirecional

3,10%

32m

Ciclofaixa bidirecional

3,70%

27m

Ciclovia bidirecional

7,70%

3,80%

20m

Ciclovia bidirecional

10,30%

3,80%

20m

Ciclovia bidirecional

7,10%

3,10%

16m

Ciclovia bidirecional

Avenida Bento de Camargo Ribas
- Av. Ipiranga até R. Andaraí

7,70%

3,10%

19m

Ciclovia bidirecional

Avenida Bento de Camargo Ribas
- R. Andaraí até R. Treze de Junho

8,60%

3,20%

22m

Ciclovia bidirecional

8,00%

2,80%

23m

Ciclovia bidirecional

8,20%

3,90%

13m

Ciclovia bidirecional

9,20%

3,40%

20m

Ciclovia bidirecional

8,40%

2,60%

20-25m

Ciclovia bidirecional

8,20%

2,60%

16-20m

Ciclovia bidirecional

Rua Pielak - R. Ver. Osvaldo
Camilo Mendes até R. Ver.
18,10%
Frontino Lima
Rua Ver. Frontino Lima - R. Pielak
7,80%
até R. Ipê
Rua Ver. Frontino Lima - R. Ipê
5,90%
até R. Portugal
Rua João Fortkamp - R. Alzino
11,00%
Cazarai até Av. Bandeirantes
Avenida Ipiranga - R. das
Pereiras até Av. Bento de
6,80%
Camargo Ribas
Rua João Fortkamp - Av.
Bandeirantes até Av. Profa. Laura 10,00%
Pacheco Bastos
Avenida Profa. Laura Pacheco
Bastos - R. João Fortkamp até R.
6,60%
nº 5
Avenida Profa. Laura Pacheco
Bastos - Av. Bento Munhoz da
8,00%
Rocha Neto até R. nº 5
Avenida Ivo Carli - R. Jorge Alves
Ribeiro até R. Eng. Lentsch
Avenida Ivo Carli - R. Eng.
Lentsch até R. João Gelinski
Avenida Ivo Carli - R. João
Gelinski até Av. Ipiranga

Avenida Bento de Camargo Ribas
- R. Treze de Junho até R. Ten.
Flávio B. Dias
Avenida Bento de Camargo Ribas
- R. Ten. Flávio B. Dias até R. XV
de Novembro
Avenida Sebastião de Camargo
Ribas - Av. Manoel Ribas até R.
Rufino Pacheco
Avenida Sebastião de Camargo
Ribas - R. Rufino Pacheco até R.
Vinicius de Moraes
Avenida Sebastião de Camargo
Ribas - R. Vinicius de Moraes até
R. Recife

Fonte: URBTEC™
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Mapa 6: Rotas do sistema cicloviário proposto
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Mapa 7: Tipologia dos trechos que compõe as rotas do sistema cicloviário prosposto
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TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS
O sistema de transporte coletivo de Guarapuava já conta atualmente com dois
terminais de integração, embora a estruturação operacional das linhas não estabeleçam
um sistema tronco-alimentado clássico. Dessa maneira, as propostas de reorganização
do sistema concentram-se principalmente no desenvolvimento do sistema em bacias de
alimentação.
Para viabilização das modificações, são propostos dois sistemas, um que
aproveita a infraestrutura existente no município – em particular, os terminais Fonte e
Trevo – denominado cenário de curto prazo; o segundo, considerado para longo prazo,
propõe a inclusão de mais dois terminais, e consequentemente, a subdivisão das regiões
em mais duas bacias de alimentação, denominadas, nesse documento, como Cascavel e
Morro Alto. Destaca-se que a localização destes terminais é conceitual, e ajustes para
adequação de implantação dos mesmos são possíveis. Para ambos os sistemas são
previstas transferências gratuitas nos terminais (integração física).
Além disso, o reajuste das linhas toma como base as diretrizes já elencadas no
item Item 2 – Diretrizes para a mobilidade urbana, particularmente no subitem 2.3 –
Sitema de transporte coletivo de passageiros. As alterações são gradativas e evoluem
do cenários de curto ao de longo prazo sendo que o cenário de curto prazo prioriza a
definição clara da bacia ao norte da cidade, alimentando o Terminal Trevo, que integrase com o Terminal Fonte (que concentra as demais linhas, em operação radial); o
sistema, conforme classificação das linhas, é representado de maneira generalista na
Figura 64 a seguir, com as linhas que alimentam o Terminal Trevo identificadas pela cor
lilás, as linhas com acesso ao Terminal Fonte na cor verde e as linhas que integram os
dois terminais representadas pela cor vermelha. Ambos os terminais são pontuados na
imagem.
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Figura 64: Linhas do sistema proposto, por tipo de serviço, cenário de curto prazo

T. Trevo

T. Fonte

Fonte: URBTEC™ (2019)

O mesmo processo é aplicado no cenário de longo prazo, que estabelece mais
duas bacias de alimentação, nas regiões leste e oeste, respectivamente através dos
Terminais Morro Alto e Cascavel, e com a implantação de novas linhas inter-terminais
para garantir a integração entre os mesmos. A estrutura resultante é ilustrada na Figura
65, onde as linhas que atendem o Terminal Fonte são representadas pela cor verde, as
linhas que atendem o Terminal Trevo pela cor azul, as que atendem o Terminal Cascavel
ilustradas na cor amarela e as que atendem o Terminal Morro Alto na cor lilás.
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Figura 65: Linhas do sistema proposto, por tipo de serviço, cenário de longo prazo

T. Trevo

T. Morro Alto
T. Cascavel
T. Fonte

Fonte: URBTEC (2019)

Os itens a seguir detalham ambos os cenários, com representações e
indicadores a respeito das linhas, conforme propostas.
CENÁRIO PROPOSTO PARA CURTO PRAZO
O cenário proposto para curto prazo baseia-se na simplificação de itinerários,
como linearização de traçados circulares, simplificação de itinerários e consolidação do
Terminal Trevo através da subdivisão das linhas com circulação por ele. De tal maneira
que as linhas podem ser classificadas como Alimentadoras do Terminal Trevo, Linhas
Convencionais, com operação no Terminal Fonte, e as linhas Troncais, ou Inter-terminais
que conectam ambos os terminais. A distribuição de cargas pode ser observada a seguir,
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na Figura 66. Destacam-se os volumes mais intensos, pontuados na cor vermelha nas
proximidades de ambos os terminais.
Figura 66: Carregamento da rede de transporte público, cenário de curto prazo

T. Trevo

T. Fonte

Fonte: URBTEC™ (2019)

Nos terminais estão agregadas as transferências de entre linhas, conforme
ilustrado na Figura 67 com 49 embarques iniciais, 2.739,6 transferências e 823
desembarques finais. A Figura 68 apresenta os dados equivalentes para o Terminal
Trevo, respectivamente, 73,2; 1539,6 e 24,6.
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Figura 67: Embarques, transferências e desembarques no Terminal Fonte, cenário de curto prazo

T. Fonte

Fonte: URBTEC (2019)
Figura 68: Embarques, transferências e desembarques no Terminal Trevo, cenário de curto prazo

T. Trevo

Fonte: URBTEC (2019)
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A listagem das linhas propostas, com estimativas iniciais de operação estão
apresentadas na Tabela 18 a seguir.
Tabela 18: Linhas e estimativas operacionais, curto prazo
Tipo de serviço/Terminal

Código
original

Nome da Linha Original

Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Inter-terminais
Inter-terminais
Inter-terminais
Inter-terminais

001
003
004
006
007
010
010B
011
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
022B
023
024
025
026
027
028
028B
030
031
031B
033
034
035
036
037
038
040
041
043
044
045
046
048
049
050
300
400
402
403

BOQUEIRÃO
SANTANA
PRIMAVERA
VILA CARLI
JD_PEROLA
VILA_BELA
010B_VILA_BELA
SANTA_CRUZ
CONRRADINHO
SOL_POENTE
AEROPORTO
VENEZA
TANCREDO NEVES
RECANTO_FELIZ
COL_AGRICOLA
ROCHA_LOURES
SAO_JOAO
JD_DAS_AMERICAS
JD_DAS_AMERICAS
MATTOS_LEÃO
JORDÃO
PQ_ARVORES
KENNEDY
AEROPORTO
BOQUEIRÃO_GUAIRA
028B_BOQUEIRÃO_GUAIR
N_BOA_VISTA
JD_AMERICA_PAZeBEM
031B_JD_AMER_PAZeBEM
CEDETEG
COAMO
ATALAIA
RES_2000_MORAR_MELH
CDI
JD_MORIÁ
DONA_ANGELA
FERAOZ_II_UTFPR
FAC_GUARAPUAVA
AEROPORTO_PIETROBOM
SÃO_CRISTOVÃO
UNICENTRO
CRISTO_REI
JD_PATRICIA
UTFPR
DIRETÃO
VIA_GUAIRA
VIA_INACIO
RODOVIARIA

Extensão Intervalo Frequência
Volume
Passageiros
(Km)
(min) (viagens/h)
máximo
12,26
8,17
5,73
7,01
7,04
10,45
10,12
8,55
4,32
7,54
14,14
5,89
9,33
9,41
10,69
8,35
9,86
13,01
10,16
7,65
20,33
6,18
5,55
16,21
13,19
8,47
9,74
12,77
15,01
8,88
19,46
12,88
15,99
10,97
9,64
8,63
8,19
10,27
8,68
9,63
4,9
7,43
16,7
4,76
7,81
8,25
10,67
9,22

20
30
20
15
12
30
30
60
20
20
20
20
15
30
15
60
20
30
30
15
30
30
30
60
30
30
30
15
15
60
30
30
8
20
20
15
60
60
60
30
20
30
30
60
10
15
15
15

4
2
3
4
5
2
2
1
3
3
3
3
4
2
4
1
3
2
2
4
2
2
2
1
2
2
2
4
4
1
2
2
7,5
3
3
4
1
1
1
2
3
2
2
1
6
4
4
4

2503,5
577,8
131,6
644,7
1366,5
644
244,5
190,2
260,6
866,8
427,9
337,7
145,9
396,4
545
184,9
1299,2
389,4
791,3
280,7
722,1
127,4
27,2
150,7
2180,9
559,9
539,1
595,8
633,7
530,5
965,2
707,2
4433,1
1348,8
736,5
1094,3
486,3
365,1
32,4
568,7
325,6
491,6
746,2
45,6
1904,6
1709,9
2035,5
1695,2

371,6
95,5
40,1
157
279,1
84,7
45,9
54,3
92,4
199,6
81
98,4
28,9
103,5
76,9
25,5
234,5
90,4
175,5
73
100,1
24,4
17,6
25,9
267,1
99,7
94,8
132,4
95,7
69,6
81,8
103,3
544,8
190,6
144,9
220
76,2
63,7
12
108,7
158,4
88,4
99,1
15,1
291,4
272,6
243,9
258,5

Fonte: URBTEC (2019)
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5.3.1.1 Cobertura espacial do sistema proposto
Aspecto diretamente correlacionado à acessibilidade ao sistema – e
consequentemente ao conforto e nível de serviço ofertado -, a cobertura espacial indica
se o sistema atende adequadamente, aproximando-se de todas as localidades e assim
garantindo oferta em distâncias aceitáveis. É usual, em regiões de maior interesse, a
admissão de distância de caminhada de até 300 m; em localidades de menor interesse,
500m de caminhada são considerados adequados. A avaliação neste caso é de
observação do sistema, procurando evitar vazios de operação na área urbana, a menos
que dentro deste parâmetro estabelecido.

5.3.1.2 Cobertura temporal do sistema proposto
A composição do tempo de viagem é denominada tempo generalizado, que é a
a soma do consumo de viagem de todos os usuários do sistema, traduzido em unidade
de tempo, composto pelo somatório do tempo de espera (inicial e intermediário,
quando existem transferências), tempo de viagem embarcada, tempos de caminhadas
e ainda os custos de tarifas, convertidos a uma unidade de tempo para compatibilização
do impacto da viagem para o usuário. Nesse contexto, diminuir os tempos de qualquer
uma das etapas de viagem significa diminuir o impacto de deslocamento para o usuário.
Para reduzir os tempos de viagem embarcados, é necessário tornar as viagens
mais ágeis, seja otimizando percursos (tornando-os o mais direto possível), seja
aumentando a velocidade média de deslocamento dos ônibus (através de melhorias na
infraestrutura, implantação de vias exclusivas ou faixas preferenciais, etc.). Essas
medidas foram tomadas na etapa de desenho dos itinerários (na simplificação de
traçados, em especial das linhas troncais), e a adequação da infraestrutura é abordada
no capítulo que trata do sistema viário do município.
Para redução dos tempos de caminhada, o foco deve estar na melhoria da
cobertura espacial; com o aumento da acessibilidade, através da redução das distâncias
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de caminhada, há uma redução no tempo despendido nessa etapa da viagem. As
adequações com enfoque nesse aspectos concentram-se nas linhas alimentadoras,
onde localizam-se os maiores volumes de embarques iniciais.
Entretanto a medida mais efetiva para a redução do tempo generalizado é a
redução dos tempos médios de espera, definidos como a metade do intervalo de oferta
de serviço. À medida que são ofertadas mais linhas ou são aumentadas as frequências
de viagens, o tempo que o usuário precisa aguardar para embarcar (inicialmente ou em
transferência de uma linha a outra) diminui, e consequentemente, reduz o tempo total
de sua viagem também. Esse tipo de medida é mais eficiente no planejamento do
sistema por que afeta de maneira concomitante, todos os usuários da linha ajustada.
A Figura 69 a seguir apresenta o número de viagens por hora e eixo do sistema.
Observa-se a compatibilidade da oferta nos pontos com maior demanda, em
carregamentos já apresentados
Figura 69: Ofertas de viagens, cenário de curto prazo

Fonte: URBTEC (2019)
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5.3.1.3 Linhas convencionais (Terminal Fonte)
A Figura 70 a seguir ilustra o conjunto de linhas operando no Terminal Fonte,
na região central do município de Guarapuava. As linhas são detalhadas a seguir:
Figura 70: Linhas convencionais (atendimento ao Terminal Fonte) , cenário de curto prazo

Fonte: URBTEC (2019

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário. As
imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários, e à direita, um sumário
operacional da linha.

Figura 71: Itinerário e detalhes da linha 001, cenário de curto prazo
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Figura 72: Itinerário e detalhes da linha 001, cenário de curto prazo

LINHA 001

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
001 - BOQUEIRÃO
12,26
20
2.503,50
371,60

i

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 73: Itinerário e detalhes da linha 003, cenário de curto prazo

LINHA 003

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
003 - SANTANA
8,17
30
577,80
95,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 74: Itinerário e detalhes da linha 007, cenário de curto prazo

LINHA 007

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
007 - JD_PEROLA
7,04
12
1.366,50
279,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 75: Itinerário e detalhes da linha 010, cenário de curto prazo

LINHA 010

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
010 - VILA_BELA
10,45
30
644,00
84,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 76: Itinerário e detalhes da linha 010B, cenário de curto prazo

LINHA 010B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
010B - 010B_VILA_BELA
10,12
30
244,50
45,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 77: Itinerário e detalhes da linha 011, cenário de curto prazo

LINHA 011

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
011 - SANTA_CRUZ
8,55
60
190,20
54,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 78: Itinerário e detalhes da linha 015, cenário de curto prazo

LINHA 015

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
015 - AEROPORTO
14,14
20
427,90
81,00

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 79: Itinerário e detalhes da linha 016, cenário de curto prazo

LINHA 016

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
016 - VENEZA
5,89
20
337,70
98,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 80: Itinerário e detalhes da linha 017, cenário de curto prazo

LINHA 017

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
017 - TANCREDO NEVES
9,33
15
145,90
28,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 81: Itinerário e detalhes da linha 020, cenário de curto prazo

LINHA 020

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
020 - ROCHA_LOURES
8,35
60
184,90
25,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 82: Itinerário e detalhes da linha 021, cenário de curto prazo

LINHA 021

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
021 - SAO_JOAO
9,86
20
1.299,20
234,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 83: Itinerário e detalhes da linha 022, cenário de curto prazo

LINHA 022

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
022 - JD_DAS_AMERICAS
13,01
30
389,40
90,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 84: Itinerário e detalhes da linha 022B, cenário de curto prazo

LINHA 022B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
022B - JD_DAS_AMERICAS
10,16
30
791,30
175,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 85: Itinerário e detalhes da linha 023, cenário de curto prazo

LINHA 023

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
023 - MATTOS_LEÃO
7,65
15
280,70
73,00

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 86: Itinerário e detalhes da linha 024, cenário de curto prazo

LINHA 024

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
024 - JORDÃO
20,33
30
722,10
100,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 87: Itinerário e detalhes da linha 026, cenário de curto prazo

LINHA 026

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
026 - KENNEDY
5,55
30
27,20
17,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 88: Itinerário e detalhes da linha 028, cenário de curto prazo

LINHA 028

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
028 - BOQUEIRÃO_GUAIRA
13,19
30
2.180,90
267,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 89: Itinerário e detalhes da linha 028B, cenário de curto prazo

LINHA 028B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
028B - 028B_BOQUEIRÃO_GUAIR
8,47
30
559,90
99,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 90: Itinerário e detalhes da linha 031, cenário de curto prazo

LINHA 031

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
031 - JD_AMERICA_PAZeBEM
12,77
15
595,80
132,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 91: Itinerário e detalhes da linha 031B, cenário de curto prazo

LINHA 031B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
031B - 031B_JD_AMER_PAZeBEM
15,01
15
633,70
95,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 92: Itinerário e detalhes da linha 033, cenário de curto prazo

LINHA 033

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
033 - CEDETEG
8,88
60
530,50
69,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 93: Itinerário e detalhes da linha 034, cenário de curto prazo

LINHA 034

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
034 - COAMO
19,46
30
965,20
81,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 94: Itinerário e detalhes da linha 036, cenário de curto prazo

LINHA 036

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
036 - RES_2000_MORAR_MELH
15,99
8
4.433,10
544,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 95: Itinerário e detalhes da linha 038, cenário de curto prazo

LINHA 038

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
038 - JD_MORIÁ
9,64
20
736,50
144,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 96: Itinerário e detalhes da linha 040, cenário de curto prazo

LINHA 040

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
040 - DONA_ANGELA
8,63
15
1.094,30
220,00

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 97: Itinerário e detalhes da linha 043, cenário de curto prazo

LINHA 043

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
043 - FAC_GUARAPUAVA
10,27
60
365,10
63,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 98: Itinerário e detalhes da linha 045, cenário de curto prazo

LINHA 045

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
045 - SÃO_CRISTOVÃO
9,63
30
568,70
108,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 99: Itinerário e detalhes da linha 046, cenário de curto prazo

LINHA 046

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
046 - UNICENTRO
4,9
20
325,60
158,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 100: Itinerário e detalhes da linha 048, cenário de curto prazo

LINHA 048

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
048 - CRISTO_REI
7,43
30
491,60
88,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 101: Itinerário e detalhes da linha 049, cenário de curto prazo

LINHA 049

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
049 - JD_PATRICIA
16,7
30
746,20
99,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.3.1.4 Linhas alimentadoras (Terminal Trevo)
A Figura 102 a seguir ilustra o conjunto de linhas alimentando o Terminal Trevo,
na região ao norte do município de Guarapuava. As linhas são detalhadas a seguir:
Figura 102: Linhas alimentadoras (atendimento ao Terminal Trevo) , cenário de curto prazo

Fonte: URBTEC (2019

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário
referentes a este serviço. As imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários e
à direita, um sumário operacional da linha.

P á g i n a | 194

Figura 103 – Itinerário e detalhes da linha 004, cenário de curto prazo

LINHA 004

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
004 - PRIMAVERA
5,73
20
131,60
40,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 104: Itinerário e detalhes da linha 006, cenário de curto prazo

LINHA 006

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
006 - VILA CARLI
7,01
15
644,70
157,00

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 105: Itinerário e detalhes da linha 013, cenário de curto prazo

LINHA 013

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
013 - CONRRADINHO
4,32
20
260,60
92,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 106: Itinerário e detalhes da linha 014, cenário de curto prazo

LINHA 014

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
014 - SOL_POENTE
7,54
20
866,80
199,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 107: Itinerário e detalhes da linha 018, cenário de curto prazo

LINHA 018

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
018 - RECANTO_FELIZ
9,41
30
396,40
103,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 108: Itinerário e detalhes da linha 019, cenário de curto prazo

LINHA 019

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
019 - COL_AGRICOLA
10,69
15
545,00
76,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 109: Itinerário e detalhes da linha 025, cenário de curto prazo

LINHA 025

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
025 - PQ_ARVORES
6,18
30
127,40
24,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 110: Itinerário e detalhes da linha 027, cenário de curto prazo

LINHA 027

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
027 - AEROPORTO
16,21
60
150,70
25,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 111: Itinerário e detalhes da linha 030, cenário de curto prazo

LINHA 030

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
030 - N_BOA_VISTA
9,74
30
539,10
94,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 112: Itinerário e detalhes da linha 035, cenário de curto prazo

LINHA 035

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
035 - ATALAIA
12,88
30
707,20
103,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 113: Itinerário e detalhes da linha 037, cenário de curto prazo

LINHA 037

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
037 - CDI
10,97
20
1.348,80
190,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 114: Itinerário e detalhes da linha 041, cenário de curto prazo

LINHA 041

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
041 - FERAOZ_II_UTFPR
8,19
60
486,30
76,20

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 115: Itinerário e detalhes da linha 044, cenário de curto prazo

LINHA 044

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
044 - AEROPORTO_PIETROBOM
8,68
60
32,40
12,00

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 116: Itinerário e detalhes da linha 050, cenário de curto prazo

LINHA 050

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
050 - UTFPR
4,76
60
45,60
15,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.3.1.5 Linhas Inter-terminais (Troncais)
A Figura 117 a seguir ilustra o conjunto de linhas que conectam os dois
terminais instalados neste cenário (Trevo e Fonte)
Figura 117: Linhas Inter-terminais (Troncais), cenário de curto prazo

Fonte: URBTEC (2019)

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário
referentes a este serviço. As imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários e
à direita, um sumário operacional da linha.
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Figura 118: Itinerário e detalhes da linha 300, cenário de curto prazo

LINHA 300

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais
300 - DIRETÃO
7,81
10
1.904,60
291,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 119: Itinerário e detalhes da linha 400, cenário de curto prazo

LINHA 400

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais
400 - VIA_GUAIRA
8,25
15
1.709,90
272,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 120: Itinerário e detalhes da linha 402, cenário de curto prazo

LINHA 402

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais
402 - VIA_INACIO
10,67
15
2.035,50
243,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 121: Itinerário e detalhes da linha 403, cenário de curto prazo

LINHA 403

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais
403 - RODOVIARIA
9,22
15
1.695,20
258,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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CENÁRIO PROPOSTO PARA LONGO PRAZO
O cenário proposto para longo prazo, por sua vez, baseia-se na inclusão de mais
duas bacias de alimentação, e como consequência de sua implementação, outros
conjuntos de simplificação de itinerários.
Com o Terminal Trevo consolidado, o desenvolvimento destes dois novos
pontos de integração alteram em outro nível a organização do sistema: nos pontos onde
convergem os grupos de linhas de cada bacia foram incluídas as representações dos
terminais, onde a gratuidade de transferência é garantida e as linhas alimentadoras
passam a ser delimitadas. Além disso, são estabelecidas conexões diretas entre os
terminais.
Os dois novos terminais são indicados como Terminal Cascavel e Terminal
Morro Alto, embora, como tenham sido denominados assim por proximidade a essas
regiões, eles podem ser adequados em termos de nomenclatura e até de localização,
desde que representem, conceitualmente para o sistema, a mesma ideia.
As linhas podem ser classificadas nesse sistema como Alimentadoras do
Terminal Trevo, do Terminal Cascavel, do Terminal Morro Alto, Linhas Convencionais
com operação no Terminal Fonte, e as linhas Troncais, ou Inter-terminais que conectam
os terminais. A distribuição de cargas pode ser observada a seguir, na Figura 122.
Destacam-se os volumes mais intensos, pontuados na cor vermelha nas proximidades
de dos terminais já presentes no cenário de curto prazo, já mais consolidados.
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Figura 122: Carregamento da rede de transporte público, cenário de longo prazo

T. Trevo

T. Morro Alto

T. Cascavel
T. Fonte

Fonte: URBTEC (2019)

Nos terminais estão agregadas as transferências de entre linhas, conforme
ilustrado na Figura 4, com 49 embarques iniciais, 2.739,6 transferências e 823
desembarques finais. A Figura 5 apresenta os dados equivalentes para o Terminal Trevo,
respectivamente, 73,2; 1539,6 e 24,6.
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Figura 123: Embarques, transferências e desembarques no Terminal Fonte, cenário de longo prazo

T. Fonte

Fonte: URBTEC (2019)

Figura 124: Embarques, transferências e desembarques no Terminal Trevo, cenário de longo prazo

T. Trevo

Fonte: URBTEC (2019)
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Figura 125: Embarques, transferências e desembarques no Terminal Cascavel, cenário de longo prazo

T. Cascavel

Fonte: URBTEC (2019)

Figura 126: Embarques, transferências e desembarques no Terminal Morro Alto, cenário de longo prazo

T. Morro Alto

Fonte: URBTEC (2019)
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A listagem das linhas propostas, com estimativas iniciais de operação estão
apresentadas na Tabela 19 a seguir.
Tabela 19: Linhas e estimativas operacionais , cenário de longo prazo
Tipo de serviço/Terminal

Código
original

Nome da Linha Original

Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Conv./Term. Fonte
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Trevo
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Cascavel
Alim./Term. Morro Alto
Alim./Term. Morro Alto
Alim./Term. Morro Alto
Alim./Term. Morro Alto
Alim./Term. Morro Alto
Alim./Term. Morro Alto
Inter-terminais-Trevo e Fonte
Inter-terminais-Trevo e Cascavel
Inter-terminais-Fonte e Cascavel
Inter-terminais-Fonte e Morro Alto
Inter-terminais-Trevo e Morro Alto
Inter-terminais-Trevo e Fonte
Inter-terminais-Trevo e Fonte

001
003
007
010
010A
011
016
017
021
024
026
028
028B
033
046
048
040
043
041
004
006
013
014
019
025
030
035
050
037
044
015
022
022B
031B
034
049
029
031
038
045
036
018
020
023
300
301
302
303
304
402
403

BOQUEIRÃO
SANTANA
JD_PEROLA
VILA_BELA
010A_VILA_BELA
SANTA_CRUZ
VENEZA
TANCREDO NEVES
SAO_JOAO
JORDÃO
KENNEDY
BOQUEIRÃO_GUAIRA
028B-GUAIRA
CEDETEG
UNICENTRO
CRISTO_REI
DONA_ANGELA
FAC_GUARAPUAVA
FERAOZ_II_UTFPR
BANDEIRANTES
VILA CARLI
CONRRADINHO
SOL_POENTE
COL_AGRICOLA
PQ_ARVORES
N_BOA_VISTA
ATALAIA
UTFPR
CDI
AEROPORTO_PIETROBOM
AEROPORTO
JD_DAS_AMERICAS
022B-JD_DAS_AMERICAS
031B-PAZeBEM
COAMO
JD_PATRICIA
AEROPORTO_3
JD_AMERICA_PAZeBEM
JD_MORIÁ
SÃO_CRISTOVÃO
RES_2000_MORAR_MELH
RECANTO_FELIZ
ROCHA_LOURES
MATTOS_LEÃO
DIRETÃO
DIRETO_TREVO-3
DIRETO_FONTE_3
DIRETO_FONTE-4
DIRETO_TREVO-4
VIA_INACIO
RODOVIARIA

Extensão Intervalo Frequência
(Km)
(min) (viagens/h)
12,26
9,95
4,87
7,01
7,09
12,11
10,45
8,8
4,32
7,54
8,4
5,85
9,29
5,41
7,28
4,83
8,3
8,88
4,62
2,53
20,33
5,43
5,69
13,15
8,37
13,65
9,74
13,72
12,97
5,99
12,88
11,76
10,97
6,17
8,63
8,19
4,9
7,81
10,69
9,01
6,91
10,27
8,68
6,16
7,81
9,16
5,8
4,97
8,21
10,67
9,22

14
30
30
15
13
20
40
40
20
27
20
20
15
30
40
35
40
40
40
15
30
30
30
12
40
40
40
33
40
40
28
11
28
40
26
40
35
26
15
16
40
40
40
20
17
13
21
3
23
12
14

4
2
2
4
5
3
2
2
3
2
3
3
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
3
4
5
3
20
3
5
4

Tipo de
veículo
Padron
Midiônibus
Midiônibus
Padron
Padron
Padron
Padron
Padron
Midiônibus
Midiônibus
Midiônibus
Midiônibus
Midiônibus
Padron
Padron
Padron
Padron
Midiônibus
Padron
Padron
Padron
Padron
Padron
Padron
Padron
Padron
Midiônibus
Padron
Padron
Midiônibus
Padron
Padron
Padron
Padron
Midiônibus
Padron
Microônibus
Padron
Padron
Midiônibus
Padron
Padron
Midiônibus
Padron
Padron
Padron
Padron
Midiônibus
Midiônibus
Padron
Padron

Passageiros

Volume
máximo

2467
652,4
114,1
805
1389,1
1056,2
430,2
145,3
277
791,5
491,4
296,1
401,4
152,2
26,4
277,1
39,2
532
114,2
1,6
665,5
76,7
24,1
2595,7
340,5
159,7
362,6
922,8
226,5
52,6
903,9
3274,9
1457,8
232,8
664,5
549,9
160
1267,2
580
1287,6
195,9
457,2
63,5
570
1555,7
1658,8
744,6
2753
102,1
4261,7
2601,8

385,4
111
27,1
178,4
270,5
119,2
54,4
69,8
90,7
182,7
117,7
79,9
55,1
75,5
13,5
111,9
13,5
71,9
31,9
1,3
84,8
20,5
16,6
310,2
56,5
20,9
58,2
96,7
34,6
23,3
134,7
511,7
181,3
76,9
129,5
83,9
78,6
206,5
84,4
233,9
62,4
76,7
22,5
174,3
256,8
386,3
229,9
1048,1
33,2
526,3
383,8

Fonte: URBTEC (2019)
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5.3.2.1 Cobertura espacial do sistema proposto
O padrão de cobertura espacial permanece o mesmo. Para a oferta em
distâncias aceitáveis, em regiões de maior interesse, é mantida a admissão de distância
de caminhada de até 300 m; em localidades de menor interesse, 500m de caminhada
são considerados adequados. A avaliação neste caso é de observação do sistema,
procurando evitar vazios de operação na área urbana, a menos que dentro deste
parâmetro estabelecido. Para execução desta análise, a equipe técnica do município
contribuiu com observações de vazios relevantes

5.3.2.2 Cobertura temporal do sistema proposto
A cobertura temporal já foi discutida detalhadamente no capítulo anterior, mas
cabe destacar que a inclusão de terminais costuma aumentar os tempos de
transferência do usuário, mas que são usualmente compensados pela redução dos
tempos de espera. Relembrando, a composição do tempo de viagem é denominada
tempo generalizado, que é a soma do consumo de viagem de todos os usuários do
sistema.
Como já mencionado, a medida mais efetiva para a redução do tempo
generalizado é a redução dos tempos médios de espera, definidos como a metade do
intervalo de oferta de serviço. À medida que são ofertadas mais linhas ou são
aumentadas as frequências de viagens, o tempo que o usuário precisa aguardar para
embarcar (inicialmente ou em transferência de uma linha a outra) diminui, e
consequentemente, reduz o tempo total de sua viagem também. Esse tipo de medida é
mais eficiente no planejamento do sistema por que afeta de maneira concomitante,
todos os usuários da linha ajustada.
A Figura 127 a seguir apresenta o número de viagens por hora e eixo do
sistema. Observa-se a compatibilidade da oferta nos pontos com maior demanda, em
carregamentos já apresentados
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Figura 127: Ofertas de viagens por eixo, cenário de longo prazo

Fonte: URBTEC (2019)

5.3.2.3 Linhas convencionais (Terminal Fonte)
A Figura 128 a seguir ilustra o conjunto de linhas operando no Terminal Fonte,
na região central do município de Guarapuava. As linhas são detalhadas a seguir.
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Figura 128: Linhas convencionais (atendimento ao Terminal Fonte), cenário de longo prazo

Fonte: URBTEC (2019)

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário. As
imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários, e à direita, um sumário
operacional da linha.
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Figura 129: Itinerário e detalhes da linha 001, cenário de longo prazo

LINHA 001

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
001 - BOQUEIRÃO
12,26
14
2.467,00
385,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 130: Itinerário e detalhes da linha 003, cenário de longo prazo

LINHA 003

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
003 - SANTANA
9,95
30
652,40
111,00

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 131: Itinerário e detalhes da linha 007, cenário de longo prazo

LINHA 007

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
007 - JD_PEROLA
4,87
30
114,10
27,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 132: Itinerário e detalhes da linha 010, cenário de longo prazo

LINHA 010

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
010 - VILA_BELA
7,01
15
805,00
178,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 133: Itinerário e detalhes da linha 010A, cenário de longo prazo

LINHA 010A

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
010A - 010A_VILA_BELA
7,09
13
1.389,10
270,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 134: Itinerário e detalhes da linha 011, cenário de longo prazo

LINHA 011

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
011 - SANTA_CRUZ
12,11
20
1.056,20
119,20

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 135: Itinerário e detalhes da linha 016, cenário de longo prazo

LINHA 016

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
016 - VENEZA
10,45
40
430,20
54,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 136: Itinerário e detalhes da linha 017, cenário de longo prazo

LINHA 017

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
017 - TANCREDO NEVES
8,8
40
145,30
69,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 137: Itinerário e detalhes da linha 021, cenário de longo prazo

LINHA 021

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
021 - SAO_JOAO
4,32
20
277,00
90,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 138: Itinerário e detalhes da linha 024, cenário de longo prazo

LINHA 024

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
024 - JORDÃO
7,54
27
791,50
182,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 139: Itinerário e detalhes da linha 026, cenário de longo prazo

LINHA 026

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
026 - KENNEDY
8,4
20
491,40
117,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 140: Itinerário e detalhes da linha 028, cenário de longo prazo

LINHA 028

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
028 - BOQUEIRÃO_GUAIRA
5,85
20
296,10
79,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 141: Itinerário e detalhes da linha 028B, cenário de longo prazo

LINHA 028B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
028B - 028B-GUAIRA
9,29
15
401,40
55,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 142: Itinerário e detalhes da linha 033, cenário de longo prazo

LINHA 033

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
033 - CEDETEG
5,41
30
152,20
75,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 143: Itinerário e detalhes da linha 040, cenário de longo prazo

LINHA 040

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
040 - DONA_ANGELA
8,3
40
39,20
13,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 144: Itinerário e detalhes da linha 043, cenário de longo prazo

LINHA 043

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
043 - FAC_GUARAPUAVA
8,88
40
532,00
71,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 145: Itinerário e detalhes da linha 046, cenário de longo prazo

LINHA 046

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
046 - UNICENTRO
7,28
40
26,40
13,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 146: Itinerário e detalhes da linha 048, cenário de longo prazo

LINHA 048

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Conv./Term. Fonte
048 - CRISTO_REI
4,83
35
277,10
111,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.3.2.4 Linhas alimentadoras (Terminal Trevo)
A Figura 147 a seguir ilustra o conjunto de linhas alimentando o Terminal Trevo,
na região ao norte do município de Guarapuava. As linhas são detalhadas a seguir:
Figura 147: Linhas alimentadoras (atendimento ao Terminal Trevo) , cenário de longo prazo

Fonte: URBTEC (2019)

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário
referentes a este serviço. As imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários e
à direita, um sumário operacional da linha.
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Figura 148: Itinerário e detalhes da linha 005, cenário de longo prazo

LINHA 005

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
004 - BANDEIRANTES
2,53
15
1,60
1,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 149: Itinerário e detalhes da linha 006, cenário de longo prazo

LINHA 006

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
006 - VILA CARLI
20,33
30
665,50
84,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 150: Itinerário e detalhes da linha 013, cenário de longo prazo

LINHA 013

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
013 - CONRRADINHO
5,43
30
76,70
20,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 151: Itinerário e detalhes da linha 014, cenário de longo prazo

LINHA 014

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
014 - SOL_POENTE
5,69
30
24,10
16,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 152: Itinerário e detalhes da linha 019, cenário de longo prazo

LINHA 019

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
019 - COL_AGRICOLA
13,15
12
2.595,70
310,20

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 153: Itinerário e detalhes da linha 025, cenário de longo prazo

LINHA 025

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
025 - PQ_ARVORES
8,37
40
340,50
56,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 154: Itinerário e detalhes da linha 030, cenário de longo prazo

LINHA 030

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
030 - N_BOA_VISTA
13,65
40
159,70
20,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 155: Itinerário e detalhes da linha 035, cenário de longo prazo

LINHA 035

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
035 - ATALAIA
9,74
40
362,60
58,20

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 156: Itinerário e detalhes da linha 037, cenário de longo prazo

LINHA 037

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
037 - CDI
12,97
40
226,50
34,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 157: Itinerário e detalhes da linha 041, cenário de longo prazo

LINHA 041

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
041 - FERAOZ_II_UTFPR
4,62
40
114,20
31,90

Fonte: URBTECTM (2019)

P á g i n a | 250

Figura 158: Itinerário e detalhes da linha 044, cenário de longo prazo

LINHA 044

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
044 - AEROPORTO_PIETROBOM
5,99
40
52,60
23,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 159: Itinerário e detalhes da linha 050, cenário de longo prazo

LINHA 050

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Trevo
050 - UTFPR
13,72
33
922,80
96,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.3.2.5 Linhas alimentadoras (Terminal Cascavel)
A Figura 160 a seguir ilustra o conjunto de linhas alimentando o Terminal
Cascavel, na região oeste do município de Guarapuava. As linhas são detalhadas a seguir.
Figura 160: Linhas alimentadoras (atendimento ao Terminal Cascavel), cenário de longo prazo

Fonte: URBTEC (2019)

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre as linhas deste cenário. As
imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários, e à direita, um sumário
operacional da linha.
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Figura 161: Itinerário e detalhes da linha 015, cenário de longo prazo

LINHA 015

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
015 - AEROPORTO
12,88
28
903,90
134,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 162: Itinerário e detalhes da linha 022, cenário de longo prazo

LINHA 022

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
022 - JD_DAS_AMERICAS
11,76
11
3.274,90
511,70

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 163: Itinerário e detalhes da linha 022B, cenário de longo prazo

LINHA 022B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
022B - 022B-JD_DAS_AMERICAS
10,97
28
1.457,80
181,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 164: Itinerário e detalhes da linha 029, cenário de longo prazo

LINHA 029

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
029 - AEROPORTO_3
4,9
35
160,00
78,60

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 165: Itinerário e detalhes da linha 031, cenário de longo prazo

LINHA 031

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
031 - JD_AMERICA_PAZeBEM
7,81
26
1.267,20
206,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 166: Itinerário e detalhes da linha 031B, cenário de longo prazo

LINHA 031B

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
031B - 031B-PAZeBEM
6,17
40
232,80
76,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 167: Itinerário e detalhes da linha 034, cenário de longo prazo

LINHA 034

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
034 - COAMO
8,63
26
664,50
129,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 168: Itinerário e detalhes da linha 049, cenário de longo prazo

LINHA 049

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Cascavel
049 - JD_PATRICIA
8,19
40
549,90
83,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.3.2.6 Linhas alimentadoras (Terminal Morro Alto)
A Figura 169 a seguir ilustra o conjunto de linhas alimentando o Terminal Morro
Alto, na região a leste do município de Guarapuava. As linhas são detalhadas a seguir:
Figura 169: Linhas alimentadoras (atendimento ao Terminal Morro Alto) , cenário de longo prazo

Fonte: URBTEC (2019)

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre a s linhas deste cenário
referentes a este serviço. As imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários e
à direita, um sumário operacional da linha.
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Figura 170: Itinerário e detalhes da linha 018, cenário de longo prazo

LINHA 018

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Morro Alto
018 - RECANTO_FELIZ
10,27
40
457,20
76,70

Fonte: URBTECTM (2019)

P á g i n a | 263

Figura 171: Itinerário e detalhes da linha 020, cenário de longo prazo

LINHA 020

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Morro Alto
020 - ROCHA_LOURES
8,68
40
63,50
22,50

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 172: Itinerário e detalhes da linha 023, cenário de longo prazo

LINHA 023

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Morro Alto
023 - MATTOS_LEÃO
6,16
20
570,00
174,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 173: Itinerário e detalhes da linha 036, cenário de longo prazo

LINHA 036

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Morro Alto
036 - RES_2000_MORAR_MELH
6,91
40
195,90
62,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 174: Itinerário e detalhes da linha 038, cenário de longo prazo

LINHA 038

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Morro Alto
038 - JD_MORIÁ
10,69
15
580,00
84,40

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 175: Itinerário e detalhes da linha 045, cenário de longo prazo

LINHA 045

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Alim./Term. Morro Alto
045 - SÃO_CRISTOVÃO
9,01
16
1.287,60
233,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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5.3.2.7 Linhas Inter-terminais (Troncais)
A Figura 176 a seguir ilustra o conjunto de linhas que conectam os terminais
instalados neste cenário (Trevo, Fonte, Cascavel e Morro Alto).
Figura 176: Linhas Inter-terminais (Troncais), cenário de longo prazo

Fonte: URBTEC (2019)

Nas páginas a seguir encontram-se detalhes sobre a s linhas deste cenário
referentes a este serviço. As imagens à esquerda são a esquematização dos itinerários e
à direita abaixo, um sumário operacional da linha.
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Figura 177: Itinerário e detalhes da linha 300, cenário de longo prazo

LINHA 300

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Trevo e Fonte
300 - DIRETÃO
7,81
17
1.555,70
256,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 178: Itinerário e detalhes da linha 301, cenário de longo prazo

LINHA 301

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Trevo e Cascavel
301 - DIRETO_TREVO-3
9,16
13
1.658,80
386,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 179: Itinerário e detalhes da linha 302, cenário de longo prazo

LINHA 302

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Fonte e Cascavel
302 - DIRETO_FONTE_3
5,8
21
744,60
229,90

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 180: Itinerário e detalhes da linha 303, cenário de longo prazo

LINHA 303

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Fonte e Morro Alto
303 - DIRETO_FONTE-4
4,97
3
2.753,00
1.048,10

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 181: Itinerário e detalhes da linha 304, cenário de longo prazo

LINHA 304

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Trevo e Morro Alto
304 - DIRETO_TREVO-4
8,21
23
102,10
33,20

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 182: Itinerário e detalhes da linha 402, cenário de longo prazo

LINHA 402

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Trevo e Fonte
402 - VIA_INACIO
10,67
12
4.261,70
526,30

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 183: Itinerário e detalhes da linha 403, cenário de longo prazo

LINHA 403

Tipo de serviço/Terminal
Cód/Nome da Linha original
Extensão (Km)
Intervalo (min)
Passageiros
Volume máximo

Inter-terminais-Trevo e Fonte
403 - RODOVIARIA
9,22
14
2.601,80
383,80

Fonte: URBTECTM (2019)
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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Com o objetivo de proporcionar melhoria na fluidez, nível de serviço adequado
para desempenhar sua função na hierarquização viária, com a eliminação de barreiras
que reduzam desnecessariamente o nível de serviço para o tráfego geral, diminuição de
conflitos viários, aumento da segurança nas travessias de pedestres, viabilidade de
melhor acomodação de novos modais na via pública, em especial pedestres e ciclistas,
propõe-se a reorganização do sistema através da implantação de intervenções viárias
operacionais e estruturais.
Intervenções estruturais são aquelas capazes de reestruturar a circulação viária
local, como, por exemplo, abertura de novas vias, implantação de obras de arte
especiais, anéis viários de circulação e vias de pedestres. São utilizados para a verificação
da eficiência das propostas os modelos de macrossimulação, através do parâmetro
volume sobre capacidade.
As intervenções operacionais são aquelas que tem a função de ajustar e corrigir
a operação de pontos específicos do sistema viário. São exemplos de intervenções
operacionais as alterações de preferência de passagem, sentido de fluxo, tempos
semafóricos e dispositivos de controle. Para análise da eficiência da intervenções
operacionais é utilizada a microssimulação, pois analisa de forma específica cada
cruzamento e possui como parâmetro de análise a relação nível de serviço, que
considera os tempos de atraso de cada interseção, ou seja, o tempo perdido para
transposição de uma interseção, pois quanto maior o tempo perdido maiores serão os
congestionamentos.
Procura-se com estes dois modelos propor intervenções que melhorem o fluxo
de veículos no município de Guarapuava, de forma estrutural e operacional.
O conjunto de propostas de intervenções apresentados neste plano é resultado
dos diagnósticos e levantamentos realizados no município, bem como de reuniões e
oficinas técnicas realizadas.
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INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS
▪

Estrutural 01 – Alargamento de Vias – Plano Diretor de 2016

O Plano Diretor de 2016 seleciona um extenso conjunto de vias para
alargamento, como pode ser observado no Mapa 8, o que resulta em aumento da
capacidade viária destas vias. Como proposta deste plano, foram selecionas as vias mais
prioritárias para alargamento, portanto as vias Rua Inácio Karpinski, Av. Sebastião de
Camargo Ribas, R. Antônio Losso, Rua Aragão de Matos Leão, Rua Turbiu Gomes, Rua
Salvador Schineider, Rua Eduardo Chaia, Rua Rui Barbosa, Avenida Salvador Gomes,
Travessa Arlindo Antunes de Almeida, Av. Gov. Serafim Ribas, R. Deputado Lauro Sodré
Lopes, Rua Eng. Lentsch, R. Gen. Osório, R. João Fortkamp, Av. dos Bandeirantes, Av.
Profa. Laura Pacheco Bastos. Passam a contar com duas faixas de tráfego por sentido,
conforme Figura 184.
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Mapa 8: Vias de adensamento e vias passíveis de alargamento
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Figura 184: Número de faixas por sentido para o sistema viário proposto.

Fonte: URBTEC™
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▪

Estrutural 02 – Ampliação do Viaduto da Av. Manoel Ribas sobre a BR 277

Atualmente o viaduto da Av. Manoel Ribas conta com uma faixa por sentido
estando no limite de sua capacidade devido ao alto volume de tráfego na região. Pois
esta é a única ligação em desnível dos bairros Primavera e Industrial ao centro do
município. Portanto propõe-se a ampliação do viaduto com a inclusão de mais uma faixa
por sentido.
▪

Estrutural 03 – Trincheira Conradinho x Primavera

Com o objetivo de diminuir distâncias e proporcionar mais opções de ligações
viárias, e considerando a rodovia BR-277 um obstáculo de transposição, propõe-se a
implantação de trincheira conectando a Rua João Fortkamp a Rua Campo Grande,
ligando os bairros Conradinho e Primavera.

▪

Estrutural 04 – Trincheira Vila Carli x Industrial

Com o objetivo de diminuir distâncias e proporcionar mais opções de ligações
viárias, e considerando a rodovia BR-277 um obstáculo de transposição, propõe-se a
implantação de trincheira conectando a Av. Prof. Pedro Carli a Rua Mario Virmond,
ligando os bairros Vila Carli e Industrial.
A Figura 185 apresenta as intervenções 02, 03 e 04 que possuem a função de
otimizar e facilitar a transposição da BR-277.
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Figura 185: Intervenções estruturais 02, 03 e 04.

Fonte: URBTEC (2019)

▪

Estrutural 05 – Passagem em Desnível Sob a Linha Férrea

A linha férrea quando localizada em área urbana pode ser considerado um
obstáculo ao tráfego, uma vez que, o sistema viário possui restrições de ligações. Deste
modo propõe-se a implantação de passagem em desnível sob a linha férrea localizadas
na continuidade das vias:
o

Rua Salvador Schineider

o

Rua Eduardo Chaia

o

Rua Guaíra

A Figura 5 apresenta a localização das passagens em desnível.
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Figura 186: Localização de propostas de passagem em desnível sob a linha férrea.

Fonte: URBTEC (2019)

▪

Estrutural 06 – Ampliação do Binário da Rua Arlindo Ribeiro e Rua Cel. Lustosa

Em complementação a implantação da passagem em desnível sob a linha férrea
na Rua Salvador Schneider e Rua Eduardo Chaia, propõe-se a ampliação do binário da
Rua Arlindo Ribeiro e Rua Cel. Lustosa, conforme Figura 187.
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Figura 187: Ampliação do Binário da Rua Arlindo Ribeiro e Rua Cel. Lustosa.

Fonte: URBTEC (2019)

▪

Estrutural 07 – Novas Ligações Viárias

Procurando diminuir os gargalos e obstáculos ao tráfego no município de
Guarapuava, são propostas novas ligações viárias, que buscam transpor grandes vazios
urbanos, reconectando regiões e bairros por caminhos alternativos, diminuindo os
deslocamentos sobrecarga de demanda nas vias existentes.
o

R. Avalacir Justos Kaminski e R. Ver. Orlando Casa Grande

o

R. XV de Novembro x Residencial 2000

o

R. Visc. De Guarapuava

o

R. Eng. Lentsch x Vila Karen
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o

R. Norberto Marcondes x Campus Cedeteg da Universidade Estadual CentroOeste – UNICENTRO

o

Prolongamento R. Judite Bastos de Oliveira

Figura 188: Proposta estrutural de novas ligações viárias.

Fonte: URBTEC (2019)

▪

Estrutural 08 – Contornos Rodoviários

O trafego passagem de veículos pesados em áreas urbanas propiciam a
ocorrência

de

inúmeros

conflitos

de

tráfego,

como

acidentes

graves

e

congestionamento. A região norte do município principalmente os bairros Primavera e
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Industrial vem evoluindo em sua ocupação populacional, porém estão segregados do
município pela rodovia BR-277.
O trafego rodoviário compete com o tráfego urbano na confluência das
rodovias BR-466 e BR-277, portanto é proposta um contorno rodoviário norte, conforme
a Figura 189.
Figura 189: Proposta de contorno rodoviário norte.

Fonte: URBTEC (2019)

5.4.1.1 Resultado das Propostas de Intervenções estruturais.
Com base no modelo de demandas definido para a rede viária de Guarapuava,
é possível que sejam definidos indicadores de desempenho para avaliação operacional
deste sistema viário proposto para o município.
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Para estudos desta natureza, o indicador de desempenho que melhor
representa o sistema viário é o grau de saturação. O grau de saturação é a relação entre
o volume de tráfego que demanda a via e a sua capacidade máxima, conforme a Equação
1.
𝑆𝐴𝑇 =

𝑉𝑖
𝐶𝑖

Equação 1

Onde,
𝑆𝐴𝑇, 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜
𝑉𝑖 , 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑖
𝐶𝑖 , 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑖

O grau de saturação varia entre 0 e 1 e quanto maior seu valor, mais saturado
se encontra o link, ou seja, maior o nível de congestionamento. Para o presente estudo,
a saturação foi dividida em intervalos para facilitar a análise gráfica dos resultados. Os
intervalos definidos foram os ilustrados na Tabela 20.
Tabela 20: Intervalos de saturação utilizados na análise do sistema viário

Intervalo
1
2
3
4
5
6

Saturação
0 > SAT > 0,30
0,30 > SAT > 0,40
0,40 > SAT > 0,60
0,60 > SAT > 0,80
0,80 > SAT > 1,00
SAT > 1,00

Classificação
A
B
C
D
E
F

Fonte: URBTEC 2019

A alocação das viagens de veículos privados na rede proposta não altera de
forma significativa os volumes alocados, bem como o grau de saturação do sistema
viário que possui atualmente, uma vez que os destinos e principais rotas de
deslocamento se mantém.

P á g i n a | 287

Figura 190: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede proposta de simulação no município de
Guarapuava

Fonte: URBTEC 2019
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Figura 191: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede proposta de simulação do município de
Guarapuava, com destaque para a área central

Fonte: URBTEC 2019
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Figura 192: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede proposta de simulação do município de
Guarapuava, com destaque para a Av. Manoel Ribas

Fonte: URBTEC 2019
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Figura 193: Alocação de viagens e do grau de saturação para a rede proposta de simulação do município de
Guarapuava, com destaque para a Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre

Fonte: URBTEC 2019

P á g i n a | 291

Além da saturação e do volume de tráfego é possível obter dados operacionais
do sistema viário de tráfego proposto, dentre estes dados compreende-se:
•

tempo total de viagem dos usuários;

•

tempo médio de viagem dos usuários;

•

tempo máximo de viagem dos usuários;

•

distância total percorrida pelos veículos; e

•

velocidade média.

Tabela 21: Dados operacionais do sistema viário de tráfego para o cenário atual do município de Guarapuava.
Dados Operacionais
Parâmetro
Unidade
Atual - 2019
Proposta
Diferença
Demanda Hora Pico Tarde
v iagens
25.732
25.732
Tempo total de v iagens
min.
98.850,50
97.819,80
-1,04%
Tempo médio de v iagens
min.
9,69
9,58
-1,11%
Tempo máximo de v iagem
min.
60,22
59,05
Distância Total Percorrida
km
135.816,40
135.027,40
-0,58%
Velocidade Média
km/h
41,11
41,44
0,80%
Fonte: URBTEC, 2019

Pode-se verificar que com as intervenções estruturais melhoram os índices dos
parâmetros de avaliação do sistema viário. É possível verificar um ganho no tempo total
de viagens dos usuários, diminuição no tempo máximo de viagem e aumento na
velocidade média dos deslocamentos.

INTERVENÇÕES OPERACIONAIS
▪

Operacional 01 - Av. Manoel Ribas x Av. Sebastião de Camargo Ribas

A intersecção Av. Manoel Ribas x Av. Sebastião de Camargo Ribas apresenta
atualmente péssimos índices de operação, com filas de congestionamento e tempo de
espera elevado. Portanto são propostas intervenções na região com o objetivo melhorar
os níveis de serviço desta intersecção.
Atualmente esta intersecção consiste em um rotatória com elevado fluxo de
veículos na Av. Manoel Ribas. Propõe-se a implantação de:

P á g i n a | 292

o

Implantação de semáforo na intersecção da Av. Manoel Ribas e Av. Sebastião
de Camargo Ribas, e na intersecção Av. Manoel Ribas x Rua Inácio Karpinski com
tempo de ciclo de 80 segundos.

o

Proibição de conversão a esquerda da Av. Manoel Ribas para as Av. Sebastião
de Camargo Ribas e Rua Inácio Karpinski.

o

Implantação de binário sendo a Av. Sebastião Camargo Ribas sentido São
Cristóvão, e a Rua Inácio Karpinski, sentido Vila Carli.

o

Para conversão a esquerda fazer o laço utilizando-se das vias R. Francisco
Pacheco e R. Palmira K. Rocha.

Figura 194: Proposta operacional 01.

Fonte: URBTEC 2019

Com a implantação desta proposta ocorre a redistribuição dos fluxos no
sistema viário, a Figura 195 apresenta o fluxograma atual e proposto.
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Figura 195: Fluxograma atual e proposto para intersecção Av. Manoel Ribas x Av. Sebastião de Camargo Ribas.

Atual

Proposta

Fonte: URBTEC 2019

Avaliando os parâmetros operacionais da intersecção é possível verificar que a
proposta melhora os níveis de serviço da via, pois passam de F para B, lembrando que F
consiste no nível de serviço de maior congestionamento e A no nível de serviço de fluxo
livre.
Tabela 22: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Manoel Ribas x Av. Sebastião de Camargo Ribas
001 - 1001
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

Resultados HCM - P ic o Tarde
E
173
38,8
E

247

→
T
144
38,3
E
38,5
E
380
22,4
C
22,4
C


D
55

55

R
2

E
T
129 204
22,5 22,6
C
C
22,5
C

D
49

R
26


E
T
74
755
36,9 47,1
E
E
42,3
E
755
16,0
B
16,0
B

D
72

172

R
74


E
T
234 931
85,9 122,7
F
F
105,4
F
1.086
18,0
B
18,0
B

D
117

Totais
3.039
67,8
F
2.695

ICU - Capac .
Utilizada

99,6%
F

61,5%
18,5
B

B

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019
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▪

Operacional 02 – Reestruturação de fluxos da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre
o

Proibição de Conversão a Esquerda da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre para a Rua
Santa Catarina: para conversão a esquerda, fazer retorno na R. Saldanha
Marinho;

o

Proibição de Conversão a Esquerda da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre para a Rua
Saldanha Marinho: para conversão a esquerda fazer retorno na Rua Santa
Catarina;

o

Atualização de Tempos Semafóricos: tempo de ciclo de 80 segundos, 48
segundos para a Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre e 32 seg. para aa vias
transversais, com tempo de ciclo de 2 tempos;

o

Proibição de Conversão a Esquerda da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre para a Rua
Pres. Getúlio Vargas;

o

Fechar os retornos no meio de quadra em toda a extensão da Av. Pref. Moacir
Júlio Silvestre.
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Figura 196: Propostas de fluxo para as intersecções Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x Rua Santa Catarina e Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre x Rua Saldanha

Fonte: URBTEC™ 2019
Figura 197: Propostas de fluxo para as intersecção Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x Rua Pres. Getúlio Vargas

Fonte: URBTEC™ 2019
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Com a implantação desta proposta ocorre a redistribuição dos fluxos no
sistema viário, a Figura 198 e a Figura 199 apresenta o fluxograma atual e proposto.
Figura 198: Fluxograma atual e proposto para a intersecção Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x Rua Santa Catarina
Atual

Proposta

Fonte: URBTEC™ 2019
Figura 199: Fluxograma atual e proposto para a intersecção Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x Rua Pres. Getúlio
Vargas

Fonte: URBTEC™ 2019

Avaliando os parâmetros operacionais das intersecções na A. Pref. Moacir Júlio
Silvestre é possível verificar que a proposta melhora os níveis de serviço da via, pois
passam de F para B, na intersecção com a Rua Santa Catarina, e para A na intersecção
com a Rua Pres. Getúlio Vargas.
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Tabela 23: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x Rua Santa Catarina
028 - 2801
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

↘
T

↖
D

R

E
200

T
289
72,7
E
72,7
E
216 349
30,2
C
30,2
C

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
D
R
E
T
D
R
233
8
60
946
259,8
F
259,8
F
233
1.014
20,1
C
20,1
C

↙
E

T
643
68,4
E
68,4
E
679
6,3
A
6,3
A

D
43

43

Totais
2.422
147,9
F
2.534

ICU - Capac .
Utilizada

80,8%
D

65,6%
19,3
B

C

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC™ 2019
Tabela 24: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x Rua Pres. Getúlio
Vargas
027 - 2701
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E
13
0,7
A

↑
T
988
0,0
A
0,3
A
1.102
0,0
A
0,0
A

↓
D
178

R

E
82
4,9
A

T
648
0,0
A

D
43

648
0,0
A

85

2,5
A
178
0,0
A
0,0
A

Resultados HCM - P ic o Tarde
↘
R
E
T
D
R
101
20
29
707,8
F
707,8
F
29
12,0
B
12,0
B

↖
E

T

D

Totais
2.102
58
F
2.042

ICU - Capac .
Utilizada

73,0%
D

39,5%
0,2
A

A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC™ 2019
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Operacional 03 – Atualização de tempo de ciclo Av. Manoel Ribas
o

Atualização do tempo de ciclo semafórico: tempo de ciclo de 95 segundos,
sendo 60 seg. para a Av. Manoel Ribas e 35 seg. para a Rua Guaíra e para a Rua
Padre Chagas, com reserva de 20 seg. para proteção para conversão à esquerda
da Av. Manoel Ribas para a Rua Guaíra, ou para a Rua Padre Chagas.

o

Atualização de sinalização vertical: implantação de semáforo dedicado para
conversão a esquerda.

o

Ampliação de faixa exclusiva de conversão a esquerda para 60 metros em
ambos os sentidos

Com a implantação desta proposta ocorre a redistribuição dos fluxos no
sistema viário, a Figura 200 apresenta o fluxograma atual e proposto.

Figura 200: Fluxograma atual e proposto para as intersecções Av. Manoel Ribas x Rua Guaíra e Av. Manoel Ribas x
Rua Padre Chagas

Proposta

Atual

fonte: URBTEC 2019
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Figura 201: Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção Av. Manoel Ribas x Rua Padre Chagas

Figura 202 - Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção Av. Manoel Ribas x Rua Guaíra
Fonte: URBTEC 2019

Fonte: URBTEC 2019

Avaliando os parâmetros operacionais das intersecções na Av. Manoel Ribas x
Rua Guaíra e na Av. Manoel Ribas x Rua Padre Chagas é possível verificar que a proposta
melhora os níveis de serviço da via, pois passam de E para C.
Tabela 25: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Manoel Ribas x Rua Guaíra
014 - 1401
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

↘
T
682
73,8
E
73,8
E
682
28,4
C
28,4
C

↖
D
115

115

R

E
T
131 566
109,7 62,5
F
E
72,8
E
131 566
57,8 3,5
E
A
18,5
B

D

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R

↙
E
22

T
271
60,5
E
60,5
E
22
271
27,7
C
27,7
C

D
172

172

Totais
1.959
70,3
E
1.959
23,5
C

ICU - Capac .
Utilizada

55,9%
B

55,9%
B

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019
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Tabela 26: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Manoel Ribas x Rua Padre Chagas
014 - 1402
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

132
40,9
D

↘
T

572
25,1
C
28,0
C

↖
D

R

E

T

581
26,4
C
26,4
C

D

116

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R

116

251
28,3
C
28,3
C

131

↙
E

T

D

Totais

1.899
27,5
C

ICU - Capac .
Utilizada

55,9%
B

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019

▪

Operacional 04 – Requalificação na Av. Manoel Ribas x Rua XV de Novembro

Pela sinalização não detalhada das faixas na rotatória usualmente os usuários
utilizam como rotatória de uma única faixa, diminuindo sua capacidade viária. Propõese então a:
o

Requalificação da sinalização e geometria: reforçar a sinalização indicando a
existência de 2 faixas de tráfego na rotatória.

Com a implantação desta proposta não ocorre alteração na distribuição dos
fluxos no sistema viário, a Figura 203 apresenta o fluxograma atual e proposto.
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Figura 203: Fluxograma atual e proposto para as intersecções Av. Manoel Ribas x Rua XV de Novembro

Atual

Proposta

Fonte: URBTEC 2019

Avaliando os parâmetros operacionais da intersecção na Av. Manoel Ribas x R.
XV. De Novembro é possível verificar que a proposta melhora os níveis de serviço da via,
pois os níveis de serviço passam de F para B.
Tabela 27: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Manoel Ribas x Rua XV de Novembro
015 - 1501
Aproximaç ão
↘
Movimento
E
T
Volume Hora Pico (VHP)
297 349
Atraso (s/lane group)*
187,6 8,0
Atual
Nível de Serviço HCM
F
A
Atraso por Aproximação (s)
165,5
Nível de Serviço HCM
F
Volume Hora Pico (VHP)
297 349
Atraso (s/lane group)*
16,4 18,9
P roposta
Nível de Serviço HCM
C
C
Atraso por Aproximação (s)
17,8
Nível de Serviço HCM
C
Cenário

↖
D
58

58

R
1

1

E
T
43
454
87,2 20,2
F
C
62,2
F
43
454
19,4 21,7
C
C
20,6
C

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
D
R
E
T
D
R
282
53
274
76
4
76,1 16,3
F
C
61,8
F
282
53
274
76
4
16,0 16,2
C
C
16,1
C

↙
E
T
132 165
25,9 13,1
D
B
21,4
C
132 165
12,3 13,0
B
B
12,6
B

D
190

190

Totais
2.378
87,5
F
2.378
11,9
B

ICU - Capac .
Utilizada

82,5%
E

82,5%
E

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019

Operacional 05 – Implantação de Semáforo Como Dispositivo de Segurança Viária
Conforme mencionado anteriormente a instalação de semáforos pode ser
justificada pela segurança operacional de uma intersecção. Portanto apesar de não
apresentarem volume de tráfego que justifica sua implantação. São propostos
semáforos em duas intersecções:
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o

Av. Prof. Pedro Carli x Rua Botucudos;

o

Av. Pres. Castelo Branco x Av. Sebastião de Camargo Ribas.

Com a implantação desta proposta não ocorre alteração na distribuição dos
fluxos no sistema viário, a Figura 204 apresenta o fluxograma atual e proposto.
Figura 204: Fluxograma atual e proposto para as intersecção Av. Prof. Pedro Carli x Rua Botucudos
Atual

Proposta

Fonte: URBTEC 2019

Avaliando os parâmetros operacionais da intersecção na Av. Prof. Pedro Carli x
Rua Botucudos é possível verificar que não exista a necessidade de implantação
semafórica nestas intersecções, pois o nível se serviço atual é A, ou seja, não apresenta
possibilidade de congestionamento.
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Tabela 28: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Prof. Pedro Carli x Rua Botucudos
023 - 2301
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E
13

13

→
T
36
20,4
C
20,4
C
36
9,6
A
9,6
A


D
26

26

R

E
46

T
92
33,2
D
33,2
D
46
92
11,5
B
11,5
B

D
60

60

Resultados HCM - P ic o Tarde

R
E
T
D
R
73
256
54
3,3
A
1,7
A
73
256
54
10,4
B
10,4
B


E
30

T
262
1,0
A

D
25

262
9,7
A

25

0,9
A
30

9,7
A

Totais
973
9,3
A
973
19,3
B

ICU - Capac .
Utilizada

46,3%
A

48,8%
A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019

Operacional 06– Atualização geométrica e semafórica R. Antônio Losso x Av.
Sebastião Camargo Ribas e Rua Inácio Karpinski
Devido a implantação do binário na Av. Sebastião Camargo Ribas e Rua. Inácio
Karpinski foi proposto a atualização das intersecções com a R. Antônio Losso, que é
importante via de ligação do bairro Conradinho, a atualização consiste nas intervenções
descritas a seguir:
o

Atualização do tempo de ciclo semafórico: tempo de ciclo de 60 segundos,
sendo 32 seg. para a Av. Sebastião Camargo Ribas e Rua Inácio Karpinski e 20
seg. para a Rua Antônio Losso e reserva de 20 seg. para proteção para conversão
à esquerda da Rua Antônio Losso para o binário.

o

Atualização geométrica do sentidos de vias.

o

Implantação de semáforo e atualização dos sentidos de vias da intersecção R.
Inácio Karpinski x R. Antônio Losso

Com a implantação desta proposta ocorre a redistribuição dos fluxos no
sistema viário, a Figura 205 apresenta o fluxograma atual e proposto para as
intersecções R. Inácio Karpinski x R. Antônio Losso e R. Antônio Losso x Av. Sebastião
Camargo Ribas.
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Figura 205: Fluxograma atual e proposto para as intersecções R. Inácio Karpinski x R. Antônio Losso e R. Antônio
Losso x Av. Sebastião Camargo Ribas

Proposta

Atual

Fonte: URBTEC 2019
Figura 206: Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção R. Antônio Losso x Av. Sebastião Camargo
Ribas

Fonte: URBTEC 2019
Figura 207: Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção R. Inácio Karpinski x R. Antônio Losso

Fonte: URBTEC 2019
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Avaliando os parâmetros operacionais das intersecções é possível verificar que
a implantação de sinalização semafórica mantém ou melhoram os níveis de serviço das
intersecções.
Tabela 29: Resultado de microssimulação para a intersecção R. Inácio Karpinski x R. Antônio Losso
004 - 402
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

45

↘
T

176
16,5
B
16,5
B

↖
D

R

131

E

T

302 259
46,3 12,4
D
B
28,9
C

D

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R

60

↙
E

46

T

35
22,4
C
22,4
C

D

Totais

55

1.109

ICU - Capac .
Utilizada

47,9%
C

A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019
Tabela 30: Resultado de microssimulação para a intersecção Antônio Losso x Av. Sebastião Camargo Ribas
004 - 401
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E
56

166

↘
T
166
80,8
F
80,8
F
56
23,9
C
23,9
C

↖
D
131

R

E

T

D

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R
196 397
17
526,8
F
526,8
F
196 397
17
8,5
A
8,5
A

↙
E
14

T
D
302 132
131,2
F
131,2
F
14
425
25,7
24,5
C
C
24,6
C

Totais
1.411
279,9
F
1.271
17,2
B

ICU - Capac .
Utilizada

89,3%
E

51,9%
A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019

Operacional 07– Implantação de Sinalização Semafórica
É proposta a implantação de sinalização semafórica em cruzamentos que
apresentam demanda de tráfego que geram conflitos e ou congestionamentos, que são:
o

R. Prof. Becker x R. Cap. Rocha

o

R. Com. Norberto x R. Cap. Rocha

o

Av. Manoel Ribas x R. Prof. Becker
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Figura 208: Localização dos semáforos a implantar

Fonte: URBTEC 2019
Figura 209: Fluxograma atual e proposto para as intersecção R. Prof. Becker x R. Cap. Rocha e R. Com. Norberto x R.
Cap. Rocha

Atual

Proposta

Fonte: URBTEC 2019
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Figura 210: Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção R. Prof. Becker x R. Cap. Rocha

Fonte: URBTEC 2019
Figura 211: Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção R. Com. Norberto x R. Cap. Rocha

Fonte: URBTEC 2019
Figura 212: Fluxograma atual e proposto para as intersecção Av. Manoel Ribas x R. Prof. Becker

Atual

Proposta

Fonte: URBTEC 2019

Figura 213: Diagrama de fases semafóricas proposta para a intersecção Av. Manoel Ribas x R. Prof. Becker

Fonte: URBTEC 2019
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Avaliando os parâmetros operacionais das intersecções é possível verificar que
a implantação de sinalização semafórica mantém ou melhoram os níveis de serviço das
intersecções.
Tabela 31: Resultado de microssimulação para a intersecção R. Prof. Becker x R. Cap. Rocha
032 - 3201
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

↘
T

↖
D

R

E
T
87
312
39,8 100,5
E
F
70,4
F
87
312
12,8
B
12,8
F

D

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R

↙
E

T
738
0,0
A

D
110
0,0
A

738
13,2
B
13,2
A

110

0,0
A

Totais
1.247
22,8
C
1.247
13,1
B

ICU - Capac .
Utilizada

41,7%
A

43,4%
A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019
Tabela 32: Resultado de microssimulação para a intersecção R. Com. Norberto x R. Cap. Rocha
032 - 3202
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

↘
T

↖
D

R

E

T
325
185,7
F
120,5
F
325
7,5
A
7,5
A

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
D
R
E
T
D
R
97
140 725
51,7
3,3
0,0
F
A
A
1,4
A
97
140 725
12,5
B
12,5
B

↙
E

T

D

Totais
1.287
40,5
E
1.287
10,9
B

ICU - Capac .
Utilizada

42,9%
A

44,5%
A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019
Tabela 33: Resultado de microssimulação para a intersecção Av. Manoel Ribas x R. Prof. Becker
017 - 1701
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E

↘
T
397
0,0
A
0,0
A
397
17,2
B
17,2
B

↖
D
234

R
5

E
75
4,4
A

T
436
0,0
A

D

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R

1,9
A
234

5

75

436
7,9
A
7,9
A

↙
E
T
32
131
100,5
F
72,0
F
32
131
26,9
C
26,9
C

D
86
54,8
F

86

Totais
1.396
15,9
C
1.396
15,9
C

ICU - Capac .
Utilizada

50,2%
A

50,2%
A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019
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▪

Operacional 08 – Requalificação na Rua Paraná x Av. Manoel Ribas

Pela sinalização não detalhada das faixas na rotatória usualmente os usuários
utilizam como rotatória de uma única faixa, diminuindo sua capacidade viária. Propõese então a:
o

Requalificação da sinalização e geometria: reforçar a sinalização indicando a
existência de 2 faixas de tráfego na rotatória.

Com a implantação desta proposta não ocorre alteração na distribuição dos
fluxos no sistema viário, a Figura 214 apresenta o fluxograma atual e proposto.
Figura 214: Fluxograma atual e proposto para as intersecções Rua Paraná x Av. Manoel Ribas

Proposta

Atual

Fonte: URBTEC 2019

Avaliando os parâmetros operacionais da intersecção na Rua Paraná x Av.
Manoel Ribas é possível verificar que a proposta melhora os níveis de serviço da via, pois
os níveis de serviço passam de F para C.
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Tabela 34: Resultado de microssimulação para a intersecção Rua Paraná x Av. Manoel Ribas
012 - 1201
Aproximaç ão
↖
Movimento
E
T
Volume Hora Pico (VHP)
34 1.175
Atraso (s/lane group)*
268,5
Atual
Nível de Serviço HCM
F
Atraso por Aproximação (s)
263,8
Nível de Serviço HCM
F
Volume Hora Pico (VHP)
34 1.175
Atraso (s/lane group)*
16,3
P roposta
Nível de Serviço HCM
C
Atraso por Aproximação (s)
18,5
Nível de Serviço HCM
C
Cenário

↘
D
22
4,6
A

R
2

22
20,4
C

2

E
T
39
396
12,5
B
12,4
B
39
396
6,7
A
6,9
A

D
4
5,2
A

4
7,0
A

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R
40
87
50
12,0
B
12,0
B
40
87
50
9,2
A
9,2
A

↙
E
102

T
66
65,5
F
65,5
F
102
66
22,4
C
22,4
C

D
8

8

Totais
2.025
166,3
F
2.025
15,5
C

ICU - Capac .
Utilizada

77,7%
D

77,7%
D

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019

▪

Operacional 09 – Implantar rotatória na R. Nicarágua x R. Guaíra

Proposta de implantação de rotatória para mitigação dos conflitos dos fluxos
equilibrados de tráfego na região.
Com a implantação desta proposta não ocorre alteração na distribuição dos
fluxos no sistema viário, a Figura 215 apresenta o fluxograma atual e proposto.
Figura 215: Fluxograma atual e proposto para as intersecções R. Nicarágua x R. Guaíra

Proposta

Atual

Fonte: URBTEC 2019

Avaliando os parâmetros operacionais da intersecção na R. Nicarágua x R.
Guaíra é possível verificar que a proposta mantem o nível de serviço médio da
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intersecção classificado como bom, porém melhora o nível de serviço de uma
aproximação de E para A.
Tabela 35: Resultado de microssimulação para a intersecção Rua Paraná x Av. Manoel Ribas
005 - 501
Aproximaç ão
Movimento
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
Atual
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Volume Hora Pico (VHP)
Atraso (s/lane group)*
P roposta
Nível de Serviço HCM
Atraso por Aproximação (s)
Nível de Serviço HCM
Cenário

E
48

48


T
355
1,5
A
1,5
A
355
10,9
B
10,9
B


D
73

R

E
26

T
253
1,0
A

D
136

253
11,1
B
11,1
B

136

Resultados HCM - P ic o Tarde
↗
R
E
T
D
R

1,0
A
73

26

↙
E
11

T
59
46,2
E
46,2
E
11
59
7,5
A
7,5
A

D
9

9

Totais
970
5,4
A
970

ICU - Capac .
Utilizada

49,2%
A

49,2%
10,7
B

A

* E - Esquerda; T - Transpor; D - Direita; R - Retorno

Fonte: URBTEC 2019

SINALIZAÇÃO VIÁRIA – CRITÉRIOS PARA A INTALAÇÃO DE SEMÁFOROS
De acordo com González-Roldan (2008), a instalação de semáforos em vias
urbanas supõe uma diminuição da prioridade de passagem além do condicionamento
do fluxo a um intervalo de tempo determinado. Portanto, um semáforo deve ser
instalado quando houver a garantia de que tal dispositivo melhorará a fluidez e a
segurança do tráfego. Caso contrário, os semáforos podem causar maiores
congestionamentos e um fluxo ineficiente do ponto de vista da engenharia de tráfego.
Assim, e com base no Manual de Semáforos do DENATRAN (1984) e no trabalho
de González-Roldan (2008), pode-se determinar critérios para a instalação de semáforos
na cidade de Guarapuava. Estes critérios podem ser divididos em nove, como segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volumes veiculares mínimos em todas as aproximações da interseção;
Interrupção de tráfego contínuo;
Volumes conflitantes em interseções de cinco ou mais aproximações;
Volumes mínimos de pedestres que cruzam a via principal;
Índice de acidentes e os diagramas de colisão;
Melhoria de sistema progressivo;
Controle de áreas congestionadas;
Combinação de critérios;
Situações locais específicas
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Para o primeiro critério, de volumes veiculares mínimos nas aproximações,
deve-se observar o fluxo horário nas aproximações e compará-los à tabela de referência.
Esta tabela mostra volumes horários mínimos, em ao menos 8 horas por dia, nas
aproximações da interseção, dependendo do número de faixas desta aproximação e a
classificação da via em relação à outras aproximações. A Tabela 36 mostra os volumes
mínimos.

Tabela 36 : Volumes veiculares mínimos.

Número de
Número de
Faixas
Faixas
(via preferencial) (via secundária)
1
2 ou mais
2 ou mais
1

1
1
2 ou mais
2 ou mais

Veículos
equivalentes1/hora2
(via preferencial)

Veículos
equivalentes1/hora2
(via secundária)

500
600
600
500

150
150
200
200

¹ UCP – unidades de carros de passeio, convertidos segundo fatores de equivalência apropriados a este tipo de cálculo
² Volume médio de 8 horas de maior volume na interseção, obtido de contagem que, preferencialmente, seja realizada no
período das 7:00 às 20:00 horas

Quanto ao critério de interrupção de tráfego contínuo, este considera que,
mesmo a via secundária não atingindo os volumes mínimos de tráfego, esta
aproximação pode apresentar dificuldades para entrar ou atravessar o fluxo principal.
Para isso, adota-se outros valores de volumes mínimos, como demonstra a Tabela 37.
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Tabela 37 : Volumes veiculares mínimos para critério de interrupção de tráfego contínuo

Número de
Número de
Faixas
Faixas
(via preferencial) (via secundária)
1
2 ou mais
2 ou mais
1

1
1
2 ou mais
2 ou mais

Veículos
1

equivalentes /hora
(via preferencial)
750
900
900
750

Veículos
2

1

equivalentes /hora
(via secundária)

2

75
75
100
100

¹ UCP – unidades de carros de passeio, convertidos segundo fatores de equivalência apropriados a este tipo de cálculo
² Volume médio de 8 horas de maior volume na interseção, obtido de contagem que, preferencialmente, seja realizada no
período das 7:00 às 20:00 horas

Pode-se decidir em instalar um semáforo quando em uma interseção com 5 ou
mais aproximações o volume equivalente exceder 800 veículos/hora. Neste caso, essa
solução é admissível desde que não seja possível transformar a interseção em
equivalente de quatro aproximações.
O quarto critério é o que considera um volume mínimo de pedestres na
interseção. Para que este critério seja usado deve-se atender à três condições:
• 250 pedestres/h em ambos os sentidos de travessia;
• 600 Volume/hora (nos dois sentidos), quando a via é de mão dupla e não há
canteiro central ou o canteiro central tem menos que 1m de largura;
• 1.000 Volume/hora (nos dois sentidos), quando há um canteiro central de no
mínimo 1m de largura

O quinto critério considera o número de acidentes e as condições geométricas
em que estes acidentes acontecem. Sendo assim, este critério determina que um
semáforo deve ser instalado para evitar acidentes quando todas outras formas de
prevenção foram consideradas e descartadas, tais como: melhorar a visibilidade, limitar
a velocidade, proibir movimentos, melhorar a sinalização fixa, instalar ilhas de refúgio
etc. Se as alternativas de segurança viária foram utilizadas e mesmo assim foi decidido
pela semaforização, a interseção deve ainda apresentar um número mínimo de 5
acidentes com vítima por ano.

P á g i n a | 314

O sexto critério se refere à melhoria do sistema progressivo, isto é, quando a
semaforização de uma interseção representa uma melhora de um sistema progressivo
de semáforos. Neste caso, o novo semáforo deve ser justificado com diagrama espaçotempo da progressão.
Pode-se decidir por instalar um semáforo quando é necessário controlar áreas
de congestionamento constante, onde o critério é definido por entrelaçamentos
complexos, de capacidade inferior à demanda. Outro caso para se considerar este
critério é quando existe aproximação com capacidade inferior à demanda, com
formação de fila externa e bloqueio da interseção anterior. Neste caso, o semáforo seria
colocado nesta última interseção.
Dados estes critérios, pode haver uma combinação entre eles, o que deve seguir,
segundo o DENATRAN (1984), duas regras: podem ser combinados dois critérios (de 1 a
5) a partir de indicadores mínimos de 80% ou três critérios (de 1 a 5) com indicadores
mínimos de 70% do recomendado nos critérios.
O nono e último critério, de situações locais específicas, determina que, dada as
condições de visibilidade, os indicadores dos critérios já mencionados devem ser
majorados ou minorados de acordo com a seguinte regra:
• Indicadores 20% menores nos casos de má visibilidade, isto é, 80% dos valores
mínimos;
• Indicadores 20% maiores nos casos de boa visibilidade, isto é, 120% dos valores
mínimos.
Dados os critérios de instalação de semáforos, importa colocar que ao seguir este
manual evita-se a semaforização precoce de uma interseção. Isto fornece ganhos no
processo de planejamento e gestão urbana, além de configurar como uma ferramenta
de análise do próprio espaço urbano em suas diversas variedades.
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO
O Estacionamento rotativo é um modelo que impõe regras e limites para
estacionamento na via pública. O objetivo é que as pessoas não permaneçam por longos
períodos de tempo na vaga para que outras pessoas possam estacionar, garantindo que
todos tenham acesso às regiões com alta demanda por estacionamentos, geralmente
caracterizadas por alta concentração de comércio e serviços.
O Estacionamento rotativo – ESTAR em Guarapuava é regulamentado pelo
Decreto 6929 de 18 de outubro de 2018. Segundo o Artº 2 “O Estacionamento Rotativo
abrangerá parte do Anel Central de Guarapuava nas vias e logradouros que estejam
devidamente sinalizados.” De acordo com o SETRAN, 16 vagas são exclusivas para
idosos, 13 são exclusivas para pessoas com deficiência, 12 para Embarque e
Desembarque, 63 para motocicletas, 48 vagas rápidas, 1 para ambulância e 1 para
viatura policial, sendo um pouco mais de 50 vagas rotativas. No mapa a seguir, é possível
identificar as vias que dispõem de Estacionamento Rotativo no município.
Conforme o Artº 5 do decreto 6929/2018, as vagas de estacionamento rotativo
estão regulamentadas nos seguintes períodos:
Art.5º O estacionamento controlado de veículos, far-se-á de segunda a sexta
feira no período compreendido das as 09:00 às 18:00 horas, e aos sábados
das 09:00 às 14:00 horas.
§1º O horário para carga e descarga para veículos acima de 7 (sete) toneladas
será das 18:00 às 09:00 horas.

Ainda de acordo com a SETRAN, as vagas são distribuídas em 5 setores. O setor
1 composto por 8 quadras, Setor 2 por 10 quadras, Setor 3 por 10 quadras, Setor 4 por
19 quadras e Setor 5 composto por 13 quadras e 8 pontos de vendas do cartão do Estar.
A Tabela 38 a seguir relaciona as vias que possuem estacionamento rotativo e o número
de quadras que possuem vagas em apenas 1 lado da via e as que possuem em ambos os
lados.
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Tabela 38: Vias com Estacionamento Rotativo - ESTAR

VIAS COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ESTAR
Nº de quadras em apenas 1 Nº de quadras nos dois lados
Nome da rua
da via
lado da via
3
Rua Quintino Bocaiúva
7
5
Rua Saldanha Marinho
10
Rua Presidente Getúlio Vargas
2
6
Rua Capitão Rocha
7
1
Rua Vicente Machado
6
2
Rua Marechal Floriano Peixoto
3
2
Rua Visconde de Guarapuava
4
Rua Professora Leonidia
3
Rua Comendador Norberto
1
3
Rua Coronel Saldanha
7
1
Rua Capitão Frederico Virmond
8
1
Rua Senador Pinheiro Machado
10
Rua Quinze de Novembro
7
Rua Padre Chagas
7
Rua Guaíra
4
1
Rua Dr Laranjeiras
2
Rua Barão do Rio Branco
1
Rua Cônego Braga
Fonte: URBTECTM (2019)

Como já mencionado neste documento, na fase de diagnóstico foi realizada a
pesquisa de caminhabilidade a fim de avaliar a qualidade das calçadas na região central
e nos principais eixos de comércio da sede do município. A pesquisa foi realizada com
base em 22 indicadores organizados em 5 categorias (Travessia, Calçada, Atração,
Segurança e Ambiente) que geraram o índice de caminhabilidade. O resultado mostrou
que apenas 3% das travessias obtiveram um índice positivo.
As propostas para a melhoria das condições de caminhabilidade na região central
apresentadas no item 5.1.4.5 contemplam a retirada de vagas de estacionamentos
rotativo nas vias com maior atratividade e com os mais altos fluxo de pedestres. Essa
medida visa a ampliação das calçadas proporcionando maior conforto aos pedestre e
possibilitando a readequação dos mobiliários urbanos existentes que intereferem no
percuso natural das pessoas que transitam na região central. Com isso, as vagas de
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estacionamento rotativo que forem retiradas serão realocadas para outros locais do
bairro Centro, não prejudicando o sistema existente, conforme a tabela abaixo.
Na fase de diagnóstico a consultoria também avaliou a necessidade de mais
vagas de estacionamento rotativo na área central e nos centros de bairro. A análise foi
possível através da elaboração do mapa de uso do solo, a seguir, produzido a partir das
imagens disponíveis no Street View do programa Google Maps. Foram mapeados os
usos comerciais, de serviços, lazer, institucionais e áreas de preservação ambiental.
Somente os dados de uso do solo não são suficientes para identificar a necessidade de
novas áreas de Estar, no entanto é um excelente parâmetro para identificar os trechos
na qual há uma elevada demanda por estacionamentos.
O levantamento mostrou que a maior concentração de comércio e serviço está
localizada na região sul da área central, mesma região onde estão implantadas as vagas
de estacionamento rotativo atualmente. Outras regiões da cidade, no entanto,
apresentam alta concentração de comércio e serviços mas não dispõem de
estacionamentos rotativos. Uma delas é a Avenida Manoel Ribas, no trecho em a
Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre e BR 277 na qual há grande concentração de
comércio e serviços nos dois lados da via. Outras vias com concentração de comércio e
serviços é a Rua Sebastião de Camargo Ribas (trecho entre a Av. Manoel Ribas e a
Travessa Pássaro Azul) e na Rua XV de novembro (trecho entre a Avenida Manoel Ribas
e a Rua Raulino G de Córdova).
As tabelas e o mapa a seguir apresentam a proposta de realocação das vagas de
estacionamento rotativo existentes na região central a fim de melhorias nas condições
de caminhabilidade e ciclomobilidade. Além disso, são apresentadas também outras
regiões em que se sugere a regulamentação das vagas, garantindo que todos tenham
acesso às vias com significativa demandas por estacionamentos.
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NOME DA RUA PRINCIPAL
R. Mal. Floriano Peixoto
R. Mal. Floriano Peixoto
R. Mal. Floriano Peixoto
R Vicente Machado
R Vicente Machado
R Vicente Machado
R Vicente Machado
R Vicente Machado
R Vicente Machado
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas

Tabela 39: Proposta de realocação das vagas de estacionamento rotativo
VAGAS REALOCADAS ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO GUARAPUAVA
TRECHO
RUA DE INÍCIO
RUA DE TÉRMINO
R. Pe. Chagas
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Barão do Rio Branco
R Cap. Frederico Virmond
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Quinze de Novembro
R. Quinze de Novembro
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Barão do Rio Branco
R Cap. Frederico Virmond
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Quinze de Novembro
R. Quinze de Novembro
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Barão do Rio Branco
R Cap. Frederico Virmond
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Quinze de Novembro
R. Quinze de Novembro
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Barão do Rio Branco

LADO DA VIA
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo

Nº DE VAGAS
14
8
4
9
11
13
15
3
12
10
8
6
14
15
13
12
13
4
15
12
8
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R Capitão Frederico Virmond
R Capitão Frederico Virmond
R Capitão Frederico Virmond
R Capitão Frederico Virmond
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Dr. Laranjeiras
R. Barão do Rio Branco

NOME DA RUA PRINCIPAL
R. Barão do Rio Branco
R. Barão do Rio Branco
R. Barão do Rio Branco

R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Saldanha Marinho

R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Mal. Floriano Peixoto
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Mal. Floriano Peixoto
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Mal. Floriano Peixoto
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Mal. Floriano Peixoto
R Pres. Getúlio Vargas

Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Direito
Direito
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
TOTAL VAGAS ESTAR REALOCADAS

4
9
8
8
11
11
13
12
7
8
3
6
9
9
14
7
8
5
8
7
386

VAGAS RETIRADAS ESTACIONAMENTO CONVENCIONAL GUARAPUAVA
TRECHO
LADO DA VIA
Nº DE VAGAS
RUA DE INÍCIO
RUA DE TÉRMINO
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
Direito
11
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
Direito
14
R Vicente Machado
R. Mal. Floriano Peixoto
Direito
9
TOTAL VAGAS CONVENCIONAIS RETIRADAS
34
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NOME DA RUA PRINCIPAL
R. Vicente Machado
R. Vicente Machado
R. Vicente Machado
R. Vicente Machado
R. Pres. Getúlio Vargas
R. Pres. Getúlio Vargas
R. Cônego Braga
R. Cônego Braga
R. Cônego Braga
R. Cônego Braga
R. Cônego Braga
R Cel. Lustosa
R Cel. Lustosa
R Cel. Lustosa
R Cel. Lustosa
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro
R Arlindo Ribeiro

VAGAS SUBSTITUIÇÃO ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO GUARAPUAVA
TRECHO
RUA DE INÍCIO
RUA DE TÉRMINO
R Barão do Rio Branco
R. Cônego Braga
R. Cônego Braga
R Cel. Lustosa
R Cel. Lustosa
R. Arlindo Ribeiro
R. Arlindo Ribeiro
R. Pedro Alves
R. Cônego Braga
R Cel. Lustosa
R Cel. Lustosa
R. Arlindo Ribeiro
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Quintino Bocaiúva
R. Saldanha Marinho
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R. Quintino Bocaiúva
R. Saldanha Marinho
R. Quintino Bocaiúva
R. Saldanha Marinho
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R. Saldanha Marinho
R Pres. Getúlio Vargas
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Pres. Getúlio Vargas
R Cap. Rocha
R Cap. Rocha
R Vicente Machado
R Cap. Rocha
R Vicente Machado

LADO DA VIA Nº DE VAGAS
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito
Esquerdo
Direito

10
13
12
6
12
9
9
7
6
12
11
11
11
9
11
14
13
7
8
7
9
14
7
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R. Guaíra
R. Guaíra
R. Guaíra
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Pe. Chagas
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Capitão Frederico Virmond
R. Capitão Frederico Virmond
R. Brg. Rocha
R. Brg. Rocha
R. Brg. Rocha
R. Brg. Rocha

NOME DA RUA PRINCIPAL
R. Pres. Getúlio Vargas
R. Pres. Getúlio Vargas
R Saldanha Marinho
R Saldanha Marinho
Av. Manoel Ribas
Av. Manoel Ribas
Av. Manoel Ribas
Av. Manoel Ribas

R. Prof. Leonidia
R. Xavier da Silva
R. Brg. Rocha
R. Prof. Leonidia
R. Xavier da Silva
R. Brg. Rocha
R. Xavier da Silva
R. Brg. Rocha
R. Xavier da Silva
R. Brg. Rocha
R. Capitão Frederico Virmond
R. Sen. Pinheiro Machado
R. Quinze de Novembro
R. Pe. Chagas

R. Xavier da Silva
Direito
R. Brg. Rocha
Direito
R. Azevedo Portugal
Direito
R. Xavier da Silva
Esquerdo
R. Brg. Rocha
Esquerdo
R. Azevedo Portugal
Esquerdo
R. Brg. Rocha
Direito
R. Azevedo Portugal
Direito
R. Brg. Rocha
Direito
R. Azevedo Portugal
Direito
R. Sen. Pinheiro Machado
Esquerdo
R. Quinze de Novembro
Esquerdo
R. Pe. Chagas
Esquerdo
R. Guaíra
Esquerdo
TOTAL SUBSTITUIÇÃO VAGAS ESTAR

NOVAS VAGAS ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO GUARAPUAVA
TRECHO
RUA DE INÍCIO
RUA DE TÉRMINO
R. Arlindo Ribeiro
R. Pedro Alves
R. Pedro Alves
R. Pref. Moacir Júlio Silvestre
R. Pedro Alves
R. Pref. Moacir Júlio Silvestre
R. Pedro Alves
R. Pref. Moacir Júlio Silvestre
R. Eng. Lentsch
R. Mons. Celso Itiberê da Cunha
R. Mons. Celso Itiberê da Cunha
R. Sorocaba
R. Sorocaba
R. Ponta Grossa
R. Ponta Grossa
R. Inácio Karpinski

9
7
15
11
9
13
15
16
7
10
11
8
11
16
386

LADO DA VIA Nº DE VAGAS
Direito
Direito
Esquerdo
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito

9
14
9
15
29
33
35
10
154
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Figura 216: Proposta de realocação das vagas de estacionamento rotativo

Fonte: URBTECTM (2019)
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