PRODUTO 2
DIAGNÓSTICO – PARTE A

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE
GUARAPUAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
PREFEITO MUNICIPAL: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
VICE PREFEITO MUNICIPAL: Itacir Vezzaro

SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Secretario: José Airson Horst
Coordenador do plano: Adalberto Campos
Engenheiro de Produção: Daniel G. M. de Souza
SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
Secretária: Priscila Schran de Lima
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretária: Denise Abreu Turco
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Secretário: Ademir Fabiane
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Ari Marcos Bona
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Secretário: Luiz Eduardo B. Pacheco
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Secretária: Doraci Senger Luy
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Secretário: Diocesar Costa de Souza
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretário: Diocesar Costa de Souza
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Secretário: Flávio Alexandre
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Secretário: Flávio Alexandre
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Secretário: Celso Alves de Araújo

P á g i n a |2

SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE TURISMO
Secretário: Itacir José Vezzaro
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA EXECUTIVA
Secretário: Paulo Dirceu Rosa de Souza
SECRETARIA DE SAÚDE
Secretário: Celso Góes

P á g i n a |3

COMISSÃO TÉCNICA
A Comissão Técnica (CT) é constituída da seguinte forma:
•

Coordenador: Adalberto Campos.

•

Secretaria de Trânsito e Transportes: Engenheiro de Tráfego Daniel Gonzaga

Moura de Souza e Isabela dos Santos Custódio de Souza.
•

Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo: Engenheiro Cartógrafo Flávio

Alexandre e a Engenheira Cartógrafa Monica Rodrigues Brizola Rubio.
•

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Engenheiro Civil

José Elias Sydor e Tiago Bronoski.
•

Secretaria Municipal de Turismo: Marcia S. Berdet e Ana Claudia de Lima.

•

Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG: Engenheiro

Sandro Alex Russo Valera e a Engenheira Maria de Fátima Werneck Lange.

P á g i n a |4

EQUIPE TÉCNICA URBTECTM
Coordenador Geral: Engenheiro Civil
Gustavo Taniguchi
Coordenador Setorial Plano de Mobilidade: Arquiteto Urbanista
Paulo Cavalcanti De Albuquerque
Coordenadora Operacional: Arquiteta Urbanista
Manoela Fajgenbaum Feiges
Administradora
Mari Ligia Carvalho Leão
Advogada
Luciane Leiria Taniguchi
Advogado
Claudio Marcelo Rodrigues Iarema
Arquiteta e Urbanista
Ana Cecília Parisi
Arquiteto Urbanista
Leonardo Fernandes de Campos
Arquiteto Urbanista
Graciele Pedroso Busko
Engenheira Ambiental
Evelin De Lara Pallú
Engenheiro Ambiental
Luiz Guilherme Grein
Engenheiro Civil
José Fillipin
Engenheira Civil
Vanessa Fontana Godoi
Engenheiro Civil
Tiago Otto Martins
Economista
Mariano Matos Macedo
Jornalista
Paulo Victor Grein
Estagiária
Vanessa De Carli Gomes
Estagiária
Karina Tonietto Reis

P á g i n a |5

ÍNDICE
APRESENTAÇÃO.......................................................................................................... 22
1 ABORDAGEM GERAL .............................................................................................. 24
2 SISTEMA DE MOBILIDADE REGIONAL .................................................................... 29
CONTEXTO REGIONAL .................................................................................. 29
PRINCIPAIS ACESSOS .................................................................................... 43
SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGAS ......................................................... 47
3 SISTEMA DE MOBILIDADE MUNICIPAL .................................................................. 57
CONTEXTO MUNICIPAL ................................................................................ 57
DINÂMICA POPULACIONAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ............................ 59
4 SISTEMA DE MOBILIDADE INTRA-URBANO.......................................................... 130
CONTEXTO INTRA-URBANO ....................................................................... 130
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PRÉVIOS ....................................................... 133
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL .............................................. 135
VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA ......................................................... 166
PESQUISAS DE COMPORTAMENTO NA CIRCULAÇÃO ................................. 183
SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ............................. 202
SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL ....................................... 233
INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO ..................................................... 237
POLOS GERADORES DE VIAGENS ............................................................... 250
IMPACTOS AMBIENTAIS ............................................................................. 255
IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS ................................................................ 298
5 ESTRUTURA DE GESTÃO E ASPECTOS LEGAIS ....................................................... 308

P á g i n a |6

LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO ........ 308
LEVANTAMENTO INSTITUCIONAL E ARCABOUÇO LEGAL ............................ 315
6 ANEXOS................................................................................................................ 321
ANEXO 01 .................................................................................................. 321
ANEXO 02 .................................................................................................. 325
ANEXO 03 .................................................................................................. 333
ANEXO 04 .................................................................................................. 337
ANEXO 05 .................................................................................................. 349
ANEXO 06 .................................................................................................. 350
ANEXO 07 .................................................................................................. 351
7 REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 354

P á g i n a |7

ÍNDICE DE ABREVIAÇÕES
CDPs:

Condicionantes, Deficiências e Potencialidades

CONTRAN:

Conselho Nacional de Trânsito

DENATRAN:

Departamento Nacional de Trânsito

DETRAN:

Departamento de Trânsito

DLIs:

Detectores de Laços Indutivos

ETA:

Equipe Técnica de Apoio

ETM:

Equipe Técnica Municipal

GA:

Grupo de Acompanhamento

IBGE:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDHM:

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IPARDES:

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social

IPEA:

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

PIB:

Produto Interno Bruto

PLANMOB:

Plano de Mobilidade Urbana

PMG:

Prefeitura Municipal de Guarapuava

PNMU:

Política Nacional de Mobilidade Urbana

SETRAN:

Secretaria de Trânsito e Transportes

TR:

Termo de Referência

VPD:

Veículos Por Dia

VPH:

Veículos Por Hora

DNIT:

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes

P á g i n a |8

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Divisão do sistema de mobilidade urbana .............................................................. 24
Figura 2: Comparação da flexibilidade e capacidade dos modos de transporte. ................... 27
Figura 3: Modos não-motorizados ........................................................................................ 28
Figura 4: Projeto de expansão da linha férrea ...................................................................... 45
Figura 5: Pesquisadores realizando pesquisa OD de carga .................................................... 48
Figura 6: Pesquisadores realizando pesquisa OD de carga .................................................... 48
Figura 7: Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal ..................................................... 98
Figura 8: Faixas de Vulnerabilidade Social .......................................................................... 108
Figura 9: Exemplo de área de baixa saturação dos terrenos por edificações ....................... 117
Figura 10: Exemplo de área de média baixa saturação dos terrenos por edificações .......... 117
Figura 11: Exemplo de área de média saturação dos terrenos por edificações ................... 118
Figura 12: Exemplo de área de média alta saturação dos terrenos por edificações ............ 118
Figura 13: Exemplo de área de alta saturação dos terrenos por edificações ....................... 118
Figura 14: Área de atendimento da linha Guarapuava-Palmeirinha .................................... 129
Figura 15: Área de atendimento da linha Guarapuava-Entre Rios ....................................... 129
Figura 16: Guarapuava: primeiro quadro urbano - 1853 ..................................................... 130
Figura 17: Desenho técnico do piso podotátil direcional .................................................... 141
Figura 18: Desenho técnico do piso podotátil de alerta ...................................................... 142
Figura 19: Desenho técnico de rampa ................................................................................ 143
Figura 20: Desenho técnico de rampa entre canteiros ........................................................ 144
Figura 21: Desenho técnico de rampa para calçada estreita ............................................... 145
Figura 22: Perspectivas das pesquisas de campo ................................................................ 150
Figura 23: Temáticas Índice de Caminhabilidade ICam ....................................................... 150
Figura 24: Categorias da Pesquisa de Caminhabilidade ...................................................... 152
Figura 25: Categorias da Pesquisa de Ciclomobilidade ........................................................ 170
Figura 26: Exemplo de croqui de fluxograma de movimentos de intersecções Av. Manoel Ribas
com Av. Sebastião de Camargo Ribas ................................................................................. 184

P á g i n a |9

Figura 27: Pesquisadores, pesquisa de contagem volumétrica classificatória ..................... 185
Figura 28: Parada de ônibus coberta na área urbana de Guarapuava ................................. 207
Figura 29: Parada de ônibus coberta na área rural de Guarapuava ..................................... 207
Figura 30: Placa indicativa de parada de ônibus na área urbana de Guarapuava ................ 207
Figura 31: Modelo dos novos pontos de ônibus instalados em Guarapuava ....................... 208
Figura 32: Pesquisadores na entrada do Terminal Fonte, Guarapuava, 2019. ..................... 229
Figura 33: avaliação do “Tempo de espera entre os ônibus da mesma linha. (Frequência)” 229
Figura 34: avaliação do “Índice de lotação dos ônibus. (Lotação)” ...................................... 230
Figura 35: avaliação do “Estado de conservação, conforto e acessibilidade da parada.
(Características das Paradas)” ............................................................................................ 230
Figura 36: avaliação do “Valor da passagem em relação à qualidade do serviço oferecido pela
empresa. (Tarifa)” .............................................................................................................. 231
Figura 37: avaliação do “Acidentes e assaltos nos veículos. (Segurança)” ........................... 231
Figura 38: Identidade visual dos taxis em Guarapuava ....................................................... 234
Figura 39: Paraciclos em frente a Prefeitura Municipal de Guarapuava .............................. 250
Figura 40: Pontos de avaliação do nível de ruído em Guarapuava ...................................... 263
Figura 41: Emissões dos poluentes estimadas para cada tipo de veículo, dado em
porcentagem...................................................................................................................... 287
Figura 42: Categoria de veículo vs. tipo de poluente .......................................................... 290
Figura 43: Tipo de combustível vs. tipo de poluente ........................................................... 291
Figura 44: Poluição visual no sistema viário ........................................................................ 293
Figura 45: Poluição visual no sistema viário ........................................................................ 294
Figura 46: Poluição visual no sistema viário ........................................................................ 294
Figura 47: Custos médios dos valores estimados por vítima para lesões resultantes de
acidentes envolvendo pedestres e ciclistas. ....................................................................... 302
Figura 48: Custos médios dos valores estimados por vítima para óbitos resultantes de
acidentes envolvendo pedestres e ciclistas por ano de vida perdido .................................. 302
Figura 49: Arrecadações líquidas e brutas referentes às infrações de trânsito do município de
Guarapuava/PR .................................................................................................................. 307

P á g i n a | 10

Figura 50: Número de infrações de trânsito no município de Guarapuava/PR .................... 307
Figura 51: Organograma da Prefeitura Municipal de Guarapuava ...................................... 312
Figura 52: Organograma da Secretaria de Transito de Guarapuava .................................... 313
Figura 53: Organograma da Secretaria de Habitação e Urbanismo ..................................... 314
Figura 54: Certificado de calibração do decibelímetro ........................................................ 350

P á g i n a | 11

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Distribuição da tipologia dos veículos pesquisados .............................................. 49
Gráfico 2: Distribuição das frequências de viagens dos veículos pesquisados ....................... 50
Gráfico 3:Produto interno Bruto dos municípios da região geográfica intermediaria de
Guarapuava 2016 ................................................................................................................. 72
Gráfico 4: Produto interno Bruto per capita dos municípios da região geográfica intermediária
de Guarapuava 2016 ............................................................................................................ 73
Gráfico 5: Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB de Guarapuava e da região
intermediária ....................................................................................................................... 74
Gráfico 6: Taxas anuais de crescimento da população do Brasil, do Estado do Paraná e do
município de Guarapuava – 2018-2040 ................................................................................ 86
Gráfico 7: proporção da população de 0 a 9 anos e de 60 anos ou mais no total - 2018 - 2040
(%) ....................................................................................................................................... 90
Gráfico 8: Taxa de crescimento anual de veículos da década, 2008-2018 ........................... 123
Gráfico 9: Distribuição dos Veículos por tipologia, Guarapuava ano de 2018...................... 126
Gráfico 10: Distribuição dos Veículos por tipologia, Paraná ano de 2018 ............................ 126
Gráfico 11: Distribuição dos Veículos por tipologia, Brasil ano de 2018 .............................. 127
Gráfico 12: Taxa de motorização para cada 100 habitantes, ano 2018 ............................... 127
Gráfico 13: Resultado da pesquisa de caminhabilidade na sede – Categoria Travessia ....... 154
Gráfico 14: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Calçada ...................... 156
Gráfico 15: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Atração ...................... 158
Gráfico 16: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Segurança .................. 160
Gráfico 17: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Ambiente ................... 162
Gráfico 18: Índice de caminhabilidade – Nota geral............................................................ 164
Gráfico 19: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Ciclovia ........................ 172
Gráfico 20: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Atração........................ 174
Gráfico 21: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Segurança.................... 176
Gráfico 22: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Ambiente .................... 178

P á g i n a | 12

Gráfico 23: Índice de ciclomobilidade - Nota geral ............................................................. 180
Gráfico 24: Tipologia dos veículos, média para todos os pontos ......................................... 189
Gráfico 25: Perfil da demanda, dias úteis, UCP/hora .......................................................... 190
Gráfico 26: Perfil da demanda de transporte coletivo, por sentido. .................................... 204
Gráfico 27: Perfil da demanda diária de transporte coletivo. .............................................. 204
Gráfico 28: Perfil das entradas no Terminal Fonte, dia útil ................................................. 214
Gráfico 29: Perfil das entradas no Terminal Trevo, dia útil ................................................. 214
Gráfico 30: Motivo da viagem, origem, pico manhã ........................................................... 220
Gráfico 31 - Motivo da viagem, destinos, pico manhã ........................................................ 220
Gráfico 32: Ocupação atual dos entrevistados.................................................................... 326
Gráfico 33: Gênero dos entrevistados ................................................................................ 326
Gráfico 34: Idade dos entrevistados ................................................................................... 326
Gráfico 35: Outros meios de transporte utilizados na viagem............................................. 327
Gráfico 36: Duração total da viagem .................................................................................. 327
Gráfico 37: Duração da viagem a pé ................................................................................... 327
Gráfico 38: Principais fatores para escolher caminhar ........................................................ 328
Gráfico 39: Outros meios de transporte utilizados ............................................................. 328
Gráfico 40: Escolha entre os meios de transporte .............................................................. 329
Gráfico 41: Avaliação da pavimentação das calçadas.......................................................... 329
Gráfico 42: Avaliação da acessibilidade das calçadas .......................................................... 329
Gráfico 43: Avaliação do conforto físico das calçadas ......................................................... 330
Gráfico 44: Avaliação da iluminação das calçadas............................................................... 330
Gráfico 45: Avaliação da segurança das calçadas ................................................................ 330
Gráfico 46: Avaliação das travessias das calçadas ............................................................... 331
Gráfico 47: Outros meios de transporte utilizados na viagem............................................. 331
Gráfico 48: Avaliação da importância de uma boa calçada ................................................. 332
Gráfico 49: Elementos mais importantes para o incentivo de caminhar ............................. 332
Gráfico 50: Ocupação atual dos entrevistados.................................................................... 338
Gráfico 51: Gênero dos entrevistados ................................................................................ 338

P á g i n a | 13

Gráfico 52: Idade dos entrevistados ................................................................................... 338
Gráfico 53: Local de origem dos entrevistados ................................................................... 339
Gráfico 54: Bairro de origem dos entrevistados .................................................................. 339
Gráfico 55: Local de destino dos entrevistados................................................................... 340
Gráfico 56: Bairro de destino dos entrevistados ................................................................. 340
Gráfico 57: Uso de outros modos de transporte na viagem ................................................ 341
Gráfico 58: Duração da viagem no total (Considerando todos os modos de transporte)..... 341
Gráfico 59: Duração da viagem somente de bicicleta ......................................................... 341
Gráfico 60: Principais fatores para escolher a bicicleta como meio de transporte .............. 342
Gráfico 61: Indivíduos que realizavam a viagem antes de existir ciclovia ............................ 342
Gráfico 62: Utilização da bicicleta antes de existir a ciclovia ............................................... 343
Gráfico 63: Outros meios de transporte utilizados antes de existir a ciclovia ...................... 344
Gráfico 64: Tempo de utilização da bicicleta como meio de transporte .............................. 344
Gráfico 65: Dias da semana que faz o uso da bicicleta ........................................................ 345
Gráfico 66: Avaliação quanto aos riscos de acidente de trânsito ........................................ 345
Gráfico 67: Avaliação quanto ao tempo de deslocamento .................................................. 345
Gráfico 68: Avaliação quanto ao conforto físico ................................................................. 346
Gráfico 69: Dias da semana que faz o uso da bicicleta ........................................................ 346
Gráfico 70: Dias da semana que faz o uso da bicicleta ........................................................ 347
Gráfico 71: Importância da ciclovia para o uso da bicicleta................................................. 347
Gráfico 72: Elementos mais importantes para o uso da bicicleta na cidade ........................ 348

P á g i n a | 14

ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1: REGIC Guarapuava ................................................................................................. 31
Mapa 2: Regiões Intermediárias de articulação urbana do município de Guarapuava .......... 34
Mapa 3: Regiões Imediatas de articulação urbana de Guarapuava ....................................... 35
Mapa 4: Regiões rurais ......................................................................................................... 38
Mapa 5: Regiões geográficas intermediárias de Guarapuava ................................................ 41
Mapa 6: Regiões geográficas imediatas de Guarapuava ....................................................... 42
Mapa 7: Principais acessos de Guarapuava .......................................................................... 46
Mapa 8: Localização dos pontos de pesquisa de Origem - Destino de cargas ........................ 52
Mapa 9: Zonas com maior coeficiente e zona de expansão ................................................. 61
Mapa 10: Novos loteamentos x transporte coletivo x infraestrutura cicloviária ................... 65
Mapa 11: Novos loteamentos x Hierarquia viária ................................................................. 66
Mapa 12: Descontinuidade viária ......................................................................................... 68
Mapa 13: ZEIS x Vias passíveis de adensamento e alargamento ........................................... 71
Mapa 14: População do setor censitário .............................................................................. 88
Mapa 15: Razão da população do setor censitário pela população total............................... 89
Mapa 16: População de 0 a 9 anos ....................................................................................... 91
Mapa 17: População acima de 60 anos ................................................................................ 92
Mapa 18: Razão da populaçao de 0 a 9 anos pela população total ....................................... 93
Mapa 19: Razão da população acima de 60 anos pela população total ................................. 94
Mapa 20: Razão da população masculina pela população total ............................................ 95
Mapa 21: Renda média domiciliar ...................................................................................... 110
Mapa 22: Densidade demográfica ...................................................................................... 111
Mapa 23: Vias de adensamento x sistema de transporte ................................................... 114
Mapa 24: Densidade demográfica x Sistema de transporte ................................................ 115
Mapa 25: Saturação do solo urbano 2000 .......................................................................... 120
Mapa 26: Saturação do solo urbano 201 ............................................................................ 121
Mapa 27: Evolução Urbana ................................................................................................ 132

P á g i n a | 15

Mapa 28: Localização das pesquisas de caminhabilidade ................................................... 153
Mapa 29: Índice de caminhabilidade - Categoria Calçada ................................................... 157
Mapa 30: Índice de caminhabilidade – Categoria Atração .................................................. 159
Mapa 31: Índice de caminhabilidade - Categoria Segurança ............................................... 161
Mapa 32: Índice de caminhbailidade - Categoria ambiente ................................................ 163
Mapa 33: Índice de caminhabilidade - Nota geral ............................................................... 165
Mapa 34: Sistema cicloviário de Guarapuava ..................................................................... 171
Mapa 35: Índice de ciclomobilidade - Categoria Ciclovia .................................................... 173
Mapa 36: Índice de ciclomobilidade – Categoria Atração ................................................... 175
Mapa 37: Índice de cilomobilidade – Categoria Segurança ................................................. 177
Mapa 38: Índice de ciclomobilidade - Categoria Ambiente ................................................. 179
Mapa 39: Índice de ciclomobilidade – Nota Geral .............................................................. 181
Mapa 40: Localização das pesquisa de contagem volumétrica classificatória ..................... 187
Mapa 41: Localização dos trechos das pesquisas de Velocidade e Retardamento .............. 194
Mapa 42: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 02,03,05,07 . 198
Mapa 43: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 01,04,06,08 . 199
Mapa 44: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 01,03,06,08 . 200
Mapa 45: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 02,04,05,07 . 201
Mapa 46: Localização das Paradas de ônibus SETRAN ........................................................ 209
Mapa 47: Localização das paradas de ônibus Perola do Oeste............................................ 210
Mapa 48: Localização dos pontos de pesquisa de Frequência e Ocupação Visual ............... 226
Mapa 49: Localização dos pontos de táxi ........................................................................... 235
Mapa 50: Estacionamento Rotativo ................................................................................... 240
Mapa 51: Uso do solo urbano em Guarapuava ................................................................... 241
Mapa 52: Sinalização vertical e semafórica na região central ............................................. 244
Mapa 53: Sinalização vertical da região central .................................................................. 248

P á g i n a | 16

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1: Subíndices e indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) ........... 97
Quadro 2: Descrição e peso dos indicadores que compõem o sub-índice IVS Infraestrutura
Urbana ............................................................................................................................... 101
Quadro 3: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Capital Humano
.......................................................................................................................................... 103
Quadro 4: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Renda e Trabalho
.......................................................................................................................................... 104
Quadro 5: Valores de referência da melhor situação (valor igual a 0,000) e pior situação (valor
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APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta o diagnóstico do Plano de Mobilidade de Guarapuava,
a partir dos dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos aéreas, planos municipais,
legislações vigentes (decretos, leis, portarias, etc), sendo que evidencia e hierarquiza
problemas, seleciona temáticas, aprofunda e identifica os estudos necessários e
organiza o trabalho que será desenvolvido ao longo deste Plano de Mobilidade.
Os procedimentos de levantamento de informações são definidos com o fim de
estabelecer com clareza o comportamento na circulação viária e operação do transporte
coletivo, e para isso devem prezar pela boa técnica. Para caracterização adequada do
sistema de transporte são realizadas pesquisas amostrais de períodos típicos de
demanda, ou seja, em meses considerados padrão nos deslocamentos por esse modal.
Essa condicionante exclui os períodos de férias (julho, dezembro, janeiro e fevereiro)
que não devem ser considerados como “típicos”, sendo o levantamento de informações
nesses meses não recomendados.
Os estudos desenvolvidos levantam dados base para o desenvolvimento de
simulações e análise de cenários prospectivos. Para definição das metodologias, há uma
avaliação prévia do comportamento socioeconômico do município. Para exemplificar o
processo, o período típico de realização de pesquisas é, por recomendação do DNIT
(2006), dias úteis, em períodos que compreendam as horas de pico (indicam-se os
períodos manhã e tarde); porém, considerando que a área urbana do município de
Guarapuava possui diâmetro médio aproximado de sete quilômetros foram realizadas
contagens também no período de “almoço”. Portanto, as pesquisas estão sendo
realizadas nos períodos: manhã - entre 06h30min e 09h30min –, almoço – entre
11h00min e 14h00min – e a tarde entre 16h30min e 19h30min.
As informações levantadas e sistematizadas servem como subsídio para a
análise e caracterização do sistema de mobilidade e posteriormente para a etapa de
avaliação prognósticos e alternativas, admitidas como soluções de curto, médio e longo
prazo.
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Desta maneira, o diagnóstico parte A está estruturado em três escalas:
contexto regional, municipal e intra-urbano e tem como objetivo possibilitar a
compreensão dos mecanismos gerais que incidem sobre todos os modos de
deslocamento, suas respectivas sinergias com o ordenamento do território, o ambiente,
o espaço público e os aspectos econômicos.

Guarapuava, junho de 2019.
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1 ABORDAGEM GERAL
A mobilidade é um elemento balizador do desenvolvimento urbano. As
experiências das grandes cidades apontam claramente que o equacionamento
adequado do sistema de transporte público urbano, somado à implementação de
infraestruturas de caminhabilidade e ciclomobilidade, é capaz de colaborar
efetivamente para cidades mais sustentáveis e justas, equacionando problemas de
congestionamento, poluição, acidentes, desumanização e outros que afligem as cidades
contemporâneas de forma geral.
O Ministério das Cidades recomenda a divisão dos componentes do sistema de
mobilidade urbana em “Modos não-motorizados”, “Modo motorizado privado” e
“Modo motorizado coletivo” (BRASIL, 2015).
Figura 1: Divisão do sistema de mobilidade urbana

Sistema de
Mobilidade

Modo nãomotorizado

Modo motorizado
privado

Modo motorizado
coletivo

Fonte: URBTECTM (2019)

De acordo com o TR, deve ser realizada a caracterização dos deslocamentos análise individualizada dos modos de transporte por categorias — individuais
motorizados, transporte coletivo, transporte de passageiros (fretado, vans escolares,
táxi, metropolitano), circulação a pé, bicicletas — abordando os motivos da escolha
modal e as trocas e complementações de viagens por modo;
Os modos de transporte não motorizados são as modalidades que se utilizam
de esforço humano ou tração animal. A principal função é transportar as pessoas pelo
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espaço urbano por distâncias menores, promovendo maior interação destas com as
cidades. Como exemplo podemos citar :
- A pé: um dos mais importantes modos de deslocamento, por ser o mais
utilizado para percorrer pequenas distâncias (em média 500m), incluindo a
complementação de viagens realizadas por outros modos de transporte.
- Bicicleta: é considerada um modo ecologicamente correto, uma vez que não
é poluente e não consome energia não renovável. Além dos efeitos positivos para o
meio ambiente, a bicicleta promove a qualidade de vida físico e mental do usuário, são
de baixo custo de manutenção e não utilizam combustível, e são facilitadoras da
mobilidade, pois precisam de menos espaço para passagem, e por vezes pode ser um
meio de transporte mais rápido de se chegar ao destino do que outros meios . A
distância confortável para se locomover através desse modal varia entre 5 e 6km.
- Tração animal: modal geralmente utilizado em cidades de pequeno e médio
porte, geralmente charrete ou carruagem. Em alguns lugares utilizados com o objetivo
turístico.
Os modos motorizados são modalidades que utilizam veículos dotados de
sistemas de propulsão (a combustão ou elétricos). Tem como função transportar
pessoas pelo espaço urbano sem a necessidade de esforço humano ou tração animal,
sendo recomendados principalmente para viagens de longa distância. São divididos em
dois grupos: modos motorizados coletivos e ou semi-público e os modos motorizados
particulares. A seguir exemplos do primeiro grupo:
- Ônibus: principal meio de transporte público nas cidades brasileiras. Na
maioria das vezes se movimentam junto ao tráfego geral. A locomoção utilizando faixas
exclusivas ou canaletas são empregadas em grandes cidades a fim de aumentar a
velocidade e capacidade, que varia de acordo com suas dimensões. Os micro-ônibus tem
capacidade variando entre 25 a 50 passageiros. Os ônibus comuns entre 70 a 105. Os
articulados têm capacidade para até 180 e os biarticulados para até 240 pessoas.
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- Bonde: primeiro veículo motorizado utilizado no transporte urbano.
Atualmente veículos tipo bonde com tecnologia mais moderna vêm sendo utilizados
com desempenho satisfatório. A capacidade varia entre 70 a 250 passageiros
- Metrô: trens urbanos que se movimentam por vias específicas, com operação
automatizada, possibilitando maior velocidade e capacidade que varia entre 150 a 250
passageiros.
- Pré-metrô, Metrô leve ou veículo leve sobre trilhos (VLT): apresenta
velocidade operacional maior do que o bonde, porém menor do que o metrô.
Normalmente utiliza vias segregadas com operação automatizada, sendo empregado
para atender grandes demandas. Possui capacidade entre 150 e 250 passageiros.
- Trem suburbano: refere-se ao transporte de características regionais realizado
nas grandes metrópoles. São viagens relativamente longas, com grandes distâncias
entre as estações e velocidade alta. Possui capacidade entre 150 e 250 passageiros.
-Carro

compartilhado:

encontra-se

disseminado

no

mundo

todo,

apresentando duas características interessantes: o veículo passa a ser do usuário no
período locado e pode ser deixado em um local diferente da origem.
- Táxi, Uber ou Cabify: são os carros alugados com condutor. Os táxis podem
ser encontrados em pontos específicos na cidade ou via telefone. Já o Uber, Cabify e
também alguns taxis, são acionados via aplicativo celular.
- Transporte solidário: também conhecido como carona solidária ou Carpool.
Consiste em duas ou mais pessoas utilizando o mesmo carro para realizar viagens
regulares em que há relativa coincidência de horários. Atualmente, viabilizou-se através
de aplicativos como o “Carona Direta”, “Meleva” e “Tipcar”.
- Fretamento: modo de transporte contratado, em que os veículos (vans, microônibus ou ônibus) levam as pessoas a determinado destino, pegando e deixando em
suas casas.
- Lotação: Utilizado nos países subdesenvolvidos, de forma desregulamentada,
na qual os próprios operadores definem os itinerários, os horários, os períodos de
operação e a tarifa.
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São exemplos de modo motorizados privados:
- Motocicleta: são mais utilizadas nos países com clima mais ameno. Garante
flexibilidade ao usuário, no entanto, oferece pouca segurança e desconforto em
condições climáticas adversas.
- Carro: é um dos principais modos de transporte urbano da atualidade.
Proporciona flexibilidade, conforto e privacidade, além de ser símbolo de status social.
No entanto, requer grandes vias para tráfego inviabilizando a humanização da cidade.
A Figura 2 demonstra a comparação entre os modais considerando a sua
flexibilidade e capacidade. É possível concluir que os modos Públicos possuem alta
capacidade, em contrapartida apresentam pouca flexibilidade pelo fato de sua operação
estar vinculada a horários e pontos de partida e chegada pré-definidos. Já os modos
privados, apresentam grande flexibilidade e baixa capacidade.
Figura 2: Comparação da flexibilidade e capacidade dos modos de transporte.

Fonte: Gray & Hoel (1992) – Adaptado por URBTECTM (2019)

A seguir, são apresentados os métodos para identificação, caracterização,
mapeamento e avaliação dos modos de transporte urbano a serem utilizados na
elaboração do Plano de Mobilidade do município de Guarapuava/PR.

P á g i n a | 27

•

MODOS NÃO-MOTORIZADOS
Os modos não-motorizados podem ser divididos em dois (conforme Figura 3):

Caminhabilidade e Ciclomobilidade.
Figura 3: Modos não-motorizados

Modos nãomotorizados

Caminhabilidade

Ciclomobilidade

Fonte: URBTECTM (2019)

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

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

motorizados privados e modos motorizados coletivos, será realizada uma leitura técnica
da realidade atual do município a partir de pesquisas que serão efetuadas nas vias com
maior fluxo de veículos.
O presente trabalho foi estruturado em três dimensões espaciais: Regional, que
trata a relação de Guarapuava com os municípios limítrofes ou até mesmo aqueles mais
distantes, mas que sofrem influência do mesmo. Municipal, relações entre áreas
urbanas e rurais, e intra-urbano, condições e relações dentro do perímetro urbano.
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2 SISTEMA DE MOBILIDADE REGIONAL
CONTEXTO REGIONAL
A análise da inserção regional do município de Guarapuava visa compreender
a centralidade de suas funções urbanas, definida por Milani, centralidade é o movimento
pelas vias - os fluxos - referenciado pelos fixos, ou seja, a circulação contínua de consumidores,
trabalhadores, automóveis, mercadorias, informações e ideias entorno dos equipamentos
urbanos existentes (estabelecimentos comerciais ou industriais, escolas, hospitais, repartições
públicas, etc.), no âmbito de seus territórios de referência, o que é útil para a

compreensão de seus fluxos intra-regionais (origem e destino) de bens, serviços e
pessoas e, portanto, para a formulação de diretrizes para o Plano de Mobilidade.
Neste contexto, Guarapuava ocupa uma área de 3.168,087 km (2018), com
população de cerca de 180 mil habitantes e uma densidade populacional equivalente a
53,7 hab/km², segundo IBGE 2010. Limita-se ao norte com os municípios de Campina
do Simão e Turvo, ao sul com o município de Pinhão, e a oeste com Candói, Cantagalo e
Goioxim e a leste com Prudentópolis, Inácio Martins e Irati. Localiza-se no centro-sul do
estado do Paraná, no trajeto entre as cidade de Curitiba e Foz do Iguaçu, nas margens
da BR 277, eixo de ligação entre o Porto de Paranaguá ao Oeste do Paraná, ao Paraguai
e à Argentina. Guarapuava possui duas linhas férreas. A primeira, operada pela Rumo, e
estende-se até Ponta Grossa, passando por Irati. A segunda, pela Ferroeste em direção
a Cascavel.
A análise da inserção regional do município de Guarapuava pode ser feita com
base nos seguintes estudos do IBGE: Regiões de Influência das Cidades 2007 - REGIC;
Divisão Urbano Regional do Território Nacional (2013); Projeto Regiões Rurais (2015); e
Divisões Regionais do Brasil (2017).
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a) Regiões de Influência das Cidades – REGIC (2007)
No estudo Regiões de Influência das Cidades 2007 - REGIC, o IBGE definiu a
“hierarquia dos centros urbanos e delimitou as regiões de influência a eles associadas a
partir dos aspectos de gestão federal e empresarial e da dotação de equipamentos e
serviços, de modo a identificar os pontos do território a partir dos quais são emitidas
decisões e é exercido o comando em uma rede de cidades.”
Conforme o REGIC (IBGE, 2007), no contexto da rede urbana brasileira, a cidade
de Guarapuava é um Centro Sub-regional A, vinculado à metrópole de Curitiba. Os
Centro sub-regional apresentam atividades de gestão menos complexas; tem área de
atuação mais reduzida, e seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede
dão-se, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais. Ainda segundo o REGIC, os
Centros de Zona se referem a cidades de menor porte, com atuação restrita à sua área
imediata e exercem funções de gestão elementares. Na rede urbana do município,
encontram-se, como Centros de Zona B, as cidades de Pitanga; Prudentópolis; e Quedas
do Iguaçu. Nessa rede e diretamente vinculadas a Guarapuava encontram-se, como
Centros Locais, centralidades da quais a atuação não extrapolam os limites do seu
município, as cidades de Campina do Simão; Candói; Cantagalo; Goioxim; Inácio
Martins; Palmital; Pinhão; Reserva do Iguaçu; e Turvo. Vinculados diretamente a Pitanga
e indiretamente a Guarapuava, tem-se, também como Centros Locais, as cidades de
Boa Ventura de São Roque; Laranjal; Nova Tebas; e Santa Maria do Oeste. De forma
semelhante, as cidade Guamiranga e Espigão Alto do Iguaçu (Centros Locais) se
articulam diretamente com Prudentópolis e Espigão Alto do Iguaçu, respectivamente. A
Região de Influência da Cidade de Guarapuava pode ser observada no mapa a seguir.
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Mapa 1: REGIC Guarapuava
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O REGIC foi elaborado em 2007. Se ainda perdura a estrutura original de
centralidades que este estudo propôs, com forte articulação em torno dos polos
metropolitanos, a configuração de cidades consideradas então como Capitais Subregionais e Centros Locais devem ser analisadas com cuidado, pois, em alguns casos, as
intensas transformações econômicas e sociais verificadas nos anos 2000/2010 no Brasil
contribuíram para requalificar a inserções dessas capitais e centros locais na rede
urbana, particularmente em regiões que contam com atividades relacionadas ao
agronegócio, cujo dinamismo vem se revelando expressivo, mesmo após a crise
internacional de 2008.
b) Divisão Urbano-Regional (2013)
Em 2013, o IBGE divulgou o estudo Divisão Urbano-Regional do Território
Nacional. Neste estudo, a “contextualização das regiões foi construída (...) a partir de
uma visão que combina o processo de urbanização e o processo de integração do
mercado nacional, com o surgimento de estruturas verticais que estabelecem relações
em rede e fortalecem cidades e aglomerações urbanas como elementos fundamentais
de interconexão da gestão, da infraestrutura e das atividades produtivas. Todas as
regiões identificadas são formadas a partir de uma cidade que comanda a sua região,
estabelecendo relacionamentos entre agentes e empresas nos respectivos territórios.”
O estudo identificou regiões em três escalas de referência, nomeadas como
Regiões Ampliadas de Articulação Urbana, Regiões Intermediárias de Articulação
Urbana e Regiões Imediatas de Articulação Urbana. As “Regiões de Articulação Urbana
são espaços pautados numa organização em rede, onde os centros de gestão do
território e os fluxos determinam as vinculações e o arranjo regional. (...) Tais
características refletem processos históricos que se formaram pela interação entre
vários atores e palcos, tais como: os domínios ecológicos; a população; as atividades
agrícolas e industriais; os transportes e as atividades terciárias, e que, ainda que
subjacentes nessa análise permitem uma visão da diversidade do país.” (IBGE 2013).

P á g i n a | 32

No âmbito desta divisão urbano-regional do Território Nacional, a Tabela 1 e o
mapa a seguir apresentam os municípios que se encontram nas Regiões Intermediárias
e Imediatas de Articulação Urbana da Cidade de Guarapuava.

Tabela 1: Municípios (16) das Regiões Intermediária e Imediata de Articulação Urbana da Cidade de Guarapuava

Regiões de Articulação Urbana
Intermediária

Imediata

Boa Ventura de São Roque*
Campina do Simão

Campina do Simão

Candói

Candói

Cantagalo

Cantagalo

Foz do Jordão

Foz do Jordão

Goioxim

Goioxim

Guarapuava

Guarapuava

Inácio Martins

Inácio Martins

Laranjal

Laranjal

Nova Tebas*
Palmital

Palmital

Pinhão

Pinhão

Pitanga
Reserva do Iguaçu

Reserva do Iguaçu

Santa Maria do Oeste*
Turvo

Turvo
Fonte: IBGE (2013)

(*) Municípios que fazem parte da Região de Imediata de Articulação Urbana da Cidade de Pitanga.
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Mapa 2: Regiões Intermediárias de articulação urbana do município de Guarapuava
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Mapa 3: Regiões Imediatas de articulação urbana de Guarapuava
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c) Projeto Regiões Rurais (2015)
De forma convergente com o estudo Divisão Urbano Regional, uma outra
referência para a análise da inserção regional de Guarapuava é dada pelo Projeto
Regiões Rurais (IBGE, 2015).
Segundo o IBGE, esse projeto “tem por objetivo elaborar a divisão regional do
Brasil a partir da dinâmica geográfica traçada pela produção agroindustrial no
território nacional.” Assumiu o desafio "de ultrapassar as definições substantivas do
rural, passíveis de serem expressas em um único critério ou dimensão, para outras onde
sejam possível vislumbrar o conteúdo relacional entre o rural e o urbano com as
dinâmicas territoriais que as envolvem".
O Projeto parte do princípio de que “uma das dimensões mais caras da
informação geográfica contemporânea refere-se aos fluxos de comando e controle dos
centros urbanos sobre o território (...). No contexto da globalização, quando novas
tecnologias permitem a comunicação instantânea entre grande parte das cidades e
entre elas e o espaço rural, é importante para a definição das Regiões Rurais brasileiras
conhecer a geografia das inúmeras redes forjadas através das articulações entre
empresas, estejam elas localizadas no campo e/ou nas cidades.” Considera que a
“estratégia das grandes empresas agroindustriais para garantir ou ampliar sua
participação nos mercados nacional e mundial ocorre através do processo simultâneo
de centralização de capital e de expansão/diversificação de suas plantas e produtos, o
que pressupõe, portanto, uma forte estratégia espacial a ela associada seja no campo
ou na cidade. (...) Na visão territorial contemporânea, as cidades, de diferentes
tamanhos e funções, se integram num complexo padrão de divisão territorial do
trabalho social, tanto entre o campo e a cidade, como entre as cidades, exprimindo
e, ao mesmo tempo, influenciando as formas pretéritas e atuais de apropriação e uso
do território, aí incluídos os diversos usos ligados às atividades agroindustriais.”
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Neste contexto, a regionalização do espaço rural proposta pelo Projeto está
lastreada em conceitos como os de território-rede e território-zona ou contíguo,
superando, entre outros, a dicotomia cidade-campo. Segundo o IBGE, o território-rede
é constituído por “redes múltiplas que compõem os diversos segmentos e interesses da
agropecuária brasileira, alocados em seu território, seja no campo e/ou nas cidades,
onde se superpõem e se emaranham, contrastando com os padrões espaciais pautados
na contiguidade que caracteriza o ‘território de zonas’.”
Nesta perspectiva, o município de Guarapuava se insere na Região Rural da
Capital Regional de Ponta Grossa mapeado a seguir.
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Mapa 4: Regiões rurais
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d) Divisões Regionais do Brasil (2017)
Segundo o IBGE (2017), a “Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas
Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias apresenta um novo quadro regional
vinculado aos processos sociais, políticos e econômicos sucedidos em território
nacional desde a última versão da Divisão Regional do Brasil publicada na década de
1990. A revisão das unidades mesorregionais e microrregionais, que nesse estudo
recebem respectivamente os nomes de Regiões Geográficas Intermediárias e Regiões
Geográficas Imediatas, seguiu uma metodologia comum para todo o território nacional
(...) e pretende subsidiar o planejamento e gestão de políticas públicas em níveis federal
e estadual e disponibilizar recortes para divulgação dos dados estatísticos e
geocientíficos do IBGE para os próximos dez anos.”
As “Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal
elemento de referência. Essas regiões são estruturas a partir de centros urbanos
próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como:
compras de bens de consumo duráveis e não duráveis; busca de trabalho; procura por
serviços de saúde e educação; e prestação de serviços públicos, como postos de
atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Ministério do Trabalho e
de serviços judiciários, entre outros [fluxos e fixos]. As Regiões Geográficas
Intermediárias correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da
Federação e as Regiões Geográficas Imediatas. (...) As Regiões Geográficas
Intermediárias organizam o território, articulando as Regiões Geográficas Imediatas
por meio de um polo de hierarquia superior diferenciado a partir dos fluxos de gestão
privado e público e da existência de funções urbanas de maior complexidade.” (IBGE)
Os municípios (19) que fazem parte das Regiões Geográficas Intermediária e
Imediata de Guarapuava podem ser observados na tabela e mapa a seguir.
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Tabela 2: Municípios (19) das Regiões Geográficas Intermediária e Imediata de Guarapuava.

Regiões Geográficas
Intermediária

Imediata

Boa Ventura de São Roque*
Campina do Simão

Campina do Simão

Candói

Candói

Cantagalo

Cantagalo

Foz do Jordão

Foz do Jordão

Goioxim

Goioxim

Guaramiranga

Guaramiranga

Guarapuava

Guarapuava

Inácio Martins

Inácio Martins

Laranjal*
Mato Rico*
Nova Tebas*
Palmital*
Pinhão

Pinhão

Pitanga
Prudentópolis
Reserva do Iguaçu

Reserva do Iguaçu

Santa Maria do Oeste*
Turvo

Turvo

Fonte: IBGE (2013)
(*) Municípios que fazem parte da Região Geográfica Imediata de Pitanga.
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Mapa 5: Regiões geográficas intermediárias de Guarapuava
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Mapa 6: Regiões geográficas imediatas de Guarapuava
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PRINCIPAIS ACESSOS
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 estes 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 ainda 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);

•

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

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.

No mapa a seguir possível observar a cobertura viária dos eixos federais,
cumprindo papéis de mobilidade através do município e das rodovias estaduais
garantindo acessibilidade a regiões vicinais, com exceção da região nordeste, onde há,
entretanto, rodovia planejada, conforme mencionado anteriormente.
ACESSOS FERROVIÁRIOS
A linha Férrea que corta Guarapuava e liga o município à Cascavel, com 248,6
quilometros, 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 neste
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, Mato Grosso do Sul, ao Porto de Paranaguá,
incluindo a revitalização do trecho que passa por Guarapuava. Com a 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.
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Figura 4: Projeto de expansão da linha férrea

Fonte: http://www.ferroeste.pr.gov.br/- Secretaria de infraestrutura do Paraná, maio 2019.

ACESSOS AEROVIÁRIOS
O Aeroporto Tancredo Thomas de Farias, fica a menos de 10 km do centro
urbano de Guarapuava, o acesso fica na Rodovia BR-277, S/N - Km 350 - PR, 85030-230, e
no momento passa por reforma e ampliação da pista de pouso e terminal de embarque
para iniciar o serviço de transporte de passageiros e cargas. O Aeroporto Tancredo
Thomas de Farias está em estágio final das obras de adequação às normas da ANAC para
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.
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Mapa 7: Principais acessos de Guarapuava
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGAS
PESQUISAS COM TRANSPORTE DE CARGA (OD)
As pesquisas de origem e destino de transporte de cargas (O/D) têm por
objetivo identificar as origens e os destinos das cargas transportadas internamente ao
município de Guarapuava. A metodologia de pesquisa consiste em alocar
entrevistadores em pontos específicos da rede viária do município. Com o auxílio da
SETRAN – Secretaria Municipal de Trânsito foram realizadas abordagens de veículos de
carga e descarga para entrevista. Os dados levantados pelos pesquisadores, através de
questionário, foram:
•

Tipo de veículo/ Nº de eixos

•

Local de Origem da viagem

•

Local de Destino da viagem

•

Frequência da viagem

•

Tipo de carga

•

Demais observações

A localização dos pontos de entrevistas de carga e descarga foi definida
considerando rotas de acesso ao município, bem como na região central. Foram
selecionados cinco locais de entrevistas como mostra a Tabela 3:
Tabela 3: Localização pesquisas OD de carga

Fonte: URBTEC, 2019
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As entrevistas foram realizadas nos dias 25, 27 e 28 de junho e nos dias 9 e 10
de julho de 2019. Foram realizadas 226 entrevistas ao longo destes pontos, sendo
constatados dados gerais sobre a caracterização da frota de veículos pesados que circula
na cidade e a frequência das viagens.
Figura 5: Pesquisadores realizando pesquisa OD de carga

Fonte: URBTEC™, 2019

Figura 6: Pesquisadores realizando pesquisa OD de carga

Fonte: URBTEC™, 2019

P á g i n a | 48

Nesse sentido, foram contabilizados em sua maioria caminhões de 2 eixos,
considerados caminhões de peso médio, em geral utilizados para carregamento de
materiais de construção ou pequenas quantidades de grãos ou alimentos. Em seguida
foi constatado número expressivo de caminhões com 3 eixos, caminhões estes mais
pesados e que em geral carregam materiais de construção, combustíveis e alimentos em
maior quantidade. A Tabela 4 e o Gráfico 1 apresentam a quantidade absoluta de cada
tipo de veículo de carga entrevistado e a divisão percentual entre os mesmos,
respectivamente.
Tabela 4: Tipologia dos veículos pesquisados

Tipo do Veículo

Contagem

Carro-Van-Camionete

10

Carro/Reboque 4 eixos

1

Caminhão 2 eixos

75

Caminhão 3 eixos

40

Caminhão com 4 ou mais eixos

22

Fonte: URBTEC™, 2019

Gráfico 1: Distribuição da tipologia dos veículos pesquisados

6,76%

0,68%

14,86%

Carro-Van-Camionete
Carro/Reboque 4 eixos
Caminhão 2 eixos

27,03%

50,68%

Caminhão 3 eixos

Caminhão com 4 ou mais eixos

Fonte: URBTEC™, 2019
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Quanto à frequência das viagens com veículos de cara pesquisadas, observa-se
uma alta frequência diária e semanal, demonstrando alto grau de atividades de carga e
descarga no município ao longo dos dias úteis. Assim, pode-se concluir que a
movimentação de cargas em meio urbano em Guarapuava não é atividade esporádica e
sim atividade regular. A Tabela 5 e o Gráfico 2 apresentam a quantidade de veículos
relacionado com a frequência em que realiza suas viagens e a divisão percentual dessas
frequências em relação ao número de pesquisas realizadas, respectivamente.
Tabela 5: Frequência de viagens dos veículos pesquisados
Frequência de Viagens

Contagens

Mais de uma vez por dia

53

Diária

43

Semanal

53

Mais de uma vez por semana

29

Quinzenal

4

Mensal

23

Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual

4

Viagem Isolada

17

Total

226

Fonte: URBTEC™, 2019

Gráfico 2: Distribuição das frequências de viagens dos veículos pesquisados

Fonte: URBTEC™, 2019
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Em termos de origem dos veículos de carga, destacam-se origens urbanas nos
bairros do Bonsucesso, Alto da rua XV, Industrial e Primavera e no aeroporto de
Guarapuava, enquanto as origens regionais se encontram em cidades do Paraná como
Ponta Grossa, Curitiba, Araucária, Paranaguá, Campo Mourão, União da Vitória etc.
Quanto aos destinos são predominantes os endereços urbanos, com destaque
para o aeroporto, bairro Alto da rua XV, Boqueirão e Centro. Nesse sentido, as origens
e os destinos urbanos são diversificados, representando a maioria das viagens
pesquisadas, o que mostra alta atividade de carga e descarga em meio urbano e por
consequência alto fluxo de caminhões em vias urbanas nem sempre estruturadas para
este uso.
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Mapa 8: Localização dos pontos de pesquisa de Origem - Destino de cargas
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IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA E DAS ROTAS
UTILIZADAS
Conforme levantado na pesquisa de Origem e Destino de Cargas em
Guarapuava, os transportes de cargas realizados dentro do perímetro urbano são
realizados por trabalhadores autônomos, não sendo identificado empresas com
predominância no setor.
De acordo com a pesquisa, as principais origens e destinos levantados nos
trechos de pesquisa são os bairros Bonsucesso, Alto da rua XV, Industrial e Primavera e
a localidade do aeroporto, e os principais destinos urbanos são os bairros Alto da rua
XV, Boqueirão e Centro e a localidade do aeroporto. As principais vias utilizadas como
rotas entre os pontos de origem e destino são: Av. Prefeito Moacir Júlio Silvestre,
ligação entre o aeroporto e Centro, Av. Manoel Ribas, ligação entre o bairro Industrial
e Centro, Av. Vereador Serafim Ribas, ligação entre Boqueirão e Centro, Rua XV de
Novembro, ligação entre o bairro Alto da XV e Centro.
Foram identificadas as origens em escala regional de cargas os municípios de
Ponta Grossa, Curitiba, Araucária, Paranaguá, Campo Mourão, União da Vitória etc. A
rota de acesso desses cargas seria a rodovia BR 277, e da rodovia ao centro a Av. Prof.
Pedro Carli.
IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE CARGAS E DOS POLOS GERADORES DE CARGA
A pesquisa origem e destino de carga é responsável por detalhar e levantar os
tipos de cargas transportadas no município de Guarapuava, bem como, apresentar os
principais polos geradores de tráfego no município.
Os tipos de carga transportadas influenciam no modal e também nas
características dos veículos de carga, os principais tipos e características das cargas
transportadas nos municípios são:
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▪

Cargas Secas: estes enquadram as mercadorias não perecíveis e o seu transporte poderá
ser feito independente do tempo: sol, chuva, calor, frio, dia ou noite. Exemplo:
equipamentos, encanamentos, madeira, ferragens e materiais para construção.

▪

Cargas Frigoríficas: podem ser classificadas como perecíveis ou congelados. Para
transporte de cargas perecíveis é preciso que a transportadora ou caminhão, estejam
próximos de frigoríficos, laticínios, indústrias de alimentos congelados ou produtores de
frutas para transporte, pois são cargas de curto trajeto, dada a categoria da carga. As
cargas congeladas também requerem muitos cuidados, pois lidam com produtos que
exigem condições ainda mais especiais de temperatura, armazenamento e manutenção.
Estes são transportados em caminhões baús verdadeiramente refrigerados, a fim de
garantir não apenas a conservação, mas o estado de congelamento da carga até seu
destino final.

▪

Cargas a Granel: Os produtos a granel são assim chamados porque ainda não foram
ensacados ou encaixotados e são extremamente comuns em regiões do país com grande
concentração de fazendas e agronegócio, podem ser do tipo sólido ou líquido. Em geral,
os veículos possuem carrocerias abertas e são conhecidos como graneleiros. Porém, há
a possibilidade da carga ser organizada em unidades, pallets e até em contêineres,
facilitando seu manuseio e transporte.

▪

Cargas Vivas: As cargas vivas também são encontradas com facilidade nas rodovias
brasileiras, sendo compostas basicamente de animais, como vacas, galinhas e porcos.
Trata-se de um modelo de transporte muito delicado e que exige um alto nível de
especialização e treinamento dos motoristas e operadores logísticos que lidam com a
carga. Além disso, é importante utilizar uma carroceria fechada, como a boiadeira, que
possua saídas adequadas para ventilação.

▪

Cargas Indivisíveis e Excepcionais de Grande Porte: Tratam-se de produtos que não
podem ser divididos e que possuem grandes pesos e dimensões, como: vagões,
guindastes, máquinas agrícolas, máquinas de uso industrial, transformadores,
reservatórios de alimentos. O deslocamento desses materiais é, também, muito
delicado, demandando cuidados no manuseio, carregamento e descarregamento. Além
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disso, em muitos casos, é necessário contratar veículos batedores durante o trajeto para
evitar acidentes e garantir a segurança dos demais automóveis nas rodovias.
▪

Cargas Perigosas: Esse tipo de material é um dos mais delicados de serem manuseados,
pois geram risco à saúde, ao ambiente, à segurança e integridade física dos motoristas
e caminhoneiros. Assim, eles precisam ser transportados em caminhões especiais e seus
motoristas precisam receber treinamento especial. Os principais produtos perigosos
são: explosivos, como fogos de artifício; gases inflamáveis, como o gás de cozinha; gases
tóxicos, como o enxofre e amônia; líquidos inflamáveis, como o álcool e a gasolina;
materiais radioativos.

LOGÍSTICA URBANA
A logística urbana objetiva a otimização global do sistema logístico urbano,
considerando custos e benefícios, de um dado plano de ação, para os setores públicos e
privados, pois, segundo Mukai et. al. (2007) abordam que Logística Urbana é um termo
que se enquadra no subdomínio da neologística. Ou seja, inclui o planejamento,
implementação e controle eficiente do fluxo e armazenamento de materiais e
informações relacionadas, numa escala urbana. Os autores levantaram as seguintes
situações constantes, abordando que as autoridades e empresários não tem visão
holística do sistema. São as seguintes:
1- Congestionamentos: custo de tempo (salários); custo de operação de
veículos e de acidentes.
2- Deficiências na malha viária: vias estreitas; manutenção insuficiente do
pavimento; interseções inadequadas (esquinas, retornos, curvas, inclinações, etc.)
3- A falta de local adequado para estacionamentos e de áreas para carga e
descarga que geram: acidentes; perda de produtividade; poluição ambiental e sonora.
Farias et al.(2013) Mobilidade Urbana e Transporte Público: Modelos e
Perspectivas a Partir da Pesquisa Operacional apresentam sob a ótica dos autores Marin
e Jarmillo (2009) a modelagem para a rede urbana de transito rápido que consiste em
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determinar a localização das estações de embarque/desembarque e as rotas de transito
considerando diferentes modais de transporte.
A logística urbana é praticada por empresas privadas de transportes de bens,
como também pelas empresas de transporte coletivos, ambas com o mesmo objetivo,
otimizar o sistema logístico urbano.
A distribuição física no espaço urbano é uma atividade complexa, pois atuam
nela fatores externos imprevisíveis e fora do controle do transportador, como as
condições de tráfego nas vias urbanas. Os principais problemas enfrentados são os
relacionados à circulação dos veículos e à operação de carga e descarga.
Nas áreas centrais das grandes cidades, o transporte de carga requer alto nível
de planejamento, devido à coexistência de diversas atividades sociais e econômicas. A
falta de planejamento da distribuição física pode resultar em conflitos no espaço urbano
ou acentuar os já existentes. Para melhor compreensão da problemática, PINTO (2002)
apresenta as características da distribuição urbana:
▪

Carregamentos fracionados – less than truckload;

▪

Percursos com quilometragens mais curtas, carga horária mais restrita;

▪

Elevada importância do tempo de carga e descarga em relação ao tempo de ciclo;

▪

Caminhões leves de menor capacidade, porém maior agilidade;

▪

Vias altamente congestionadas;

▪

Velocidade média reduzida;

▪

Alta taxa de número de entregas por dia.

Percebe-se que para a realização do transporte de carga, o sistema de
Mobilidade Urbana e o agente transportador têm de estar sincronizados: o
transportador deve adaptar seus procedimentos, veículos e tecnologias às
características físicas da cidade; e o sistema de Mobilidade Urbana, por meio da
administração pública, deve proporcionar condições e facilidades para a realização da
atividade. O desempenho e a eficiência do transporte de carga refletem diretamente em
qualidade de vida e desenvolvimento econômico, fatores fundamentais para a vida
urbana.
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3 SISTEMA DE MOBILIDADE MUNICIPAL
CONTEXTO MUNICIPAL
O município de Guarapuava está localizada na porção centro-sul do Estado do
Paraná e é composta por 6 distritos, são eles: Atalaia, Entre Rios, Guairacá, Guará,
Palmeirinha e a sede Guarapuava, que possui 27 bairros, totalizando a área urbana em
131,426 km2 , e 3.177,598 km² total. Atalaia está localizada ao região norte da sede,
de uso industrial a 9 km do centro da cidade, interligada pela PR 466. A mesma rodovia
faz ligação a Palmeirinha, 19,8km do centro. Entre Rios fica ao sul do município a 29km
do centro, ligada ao centro pela PR 540. Guairacá é o distrito mais distante do centro,
36,7 km ao norte, e sua ligação é através de uma estrada rural pavimentada. Guará está
a 24,6km a leste do centro, é interligada pela BR 277. O distrito sede de Guarapuava
possui a maior malha viária, e o maior número de habitantes.
O distrito de Palmeirinha foi o marco zero da ocupação de Guarapuava. Em
1810, foi construído pelos componentes da expedição de Diogo Pinto de Azevedo
Portugal, o Fortim Atalaia, para abrigar e proteger as tropas e os primeiros povoadores
dos ataques dos indígenas da região. Atualmente, existe uma réplica da construção em
toras de madeira, o memorial do Fortim do Atalaia. Entretanto, a cidade foi oficialmente
fundada em 1819, com a Instalação da Freguesia de Nossa Senhora de Belém, que
passou a ser vilarejo em 1852, e em 1871 consolidou-se como cidade, segundo site da
prefeitura.
Guarapuava tem sua população composta por diferentes etnias, por indígenas,
portugueses, tropeiros, africanos, poloneses, ucranianos, italianos, alemães, árabes e os
Suábios. Os Suábios chegaram ao sul de Guarapuava em 1951, após terem sido
refugiados por 7 anos na Áustria, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Através
da ajuda de uma instituição filantrópica suíça, foi viabilizada a migração de 500 famílias
para as terras guarapuavanas, segundo a fundação cultural suábio-brasileira. Nasceu
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assim, a Cooperativa Agrária e a colonização do distrito de Entre Rios , sede da maior
produtora de malte do Brasil.
Em 2010, Guarapuava concentrava uma população de 167.328 habitantes,
segundo censo do IBGE, sendo que desse total, 152.993 residiam em área urbana e
apenas 14.335 em área rural, ou seja, pouco mais de 90% da população habitavam em
áreas urbanas.
O crescimento populacional, no recorte entre os anos 2000 (155 161 hab.) e
2010, foi de 7,84%. A projeção da população para 2018 foi de 180 334, segundo IBGE,
considerando o segundo recorte temporal o aumento populacional foi de 16,22% em 18
anos. Um dos reflexos do aumento na concentração da população, especialmente
urbana, é o déficit habitacional, e o município foi considerado crítico nesta modalidade
em 2010 pelo IPARDES.
Juntamente com Campo Mourão, Guarapuava é destaque na região central do
estado no que se referente ao desempenho econômico. Em 2010, 67% da população do
município era ocupada e economicamente ativa, sendo que 0,19% trabalhavam na
indústria extrativa, 1,76% nos setores de utilidade pública, 9,05% no setor de
construção, 11,26% no setor agropecuário, 12,06% na indústria de transformação,
18,48% no comércio e em destaque o setor de serviços com 43,18%, fontes PNUD, Ipea
e FJP. Guarapuava possui atualmente 6 cooperativas agrárias, e ocupa a primeira
posição no ranking de produção de malte na américa latina, sendo sede da maior
maltaria do Brasil, e 11° maior produtor no ranking mundial, segundo estudo do SEBRAE,
que aponta um futuro promissor nesta área de negócios. Outro ramo da agroindústria
que desponta em Guarapuava é a madeireira, em 1990 foi fundada a Sindusmadeira,
como o objetivo de promover o desenvolvimento econômico das atividades industriais
de base florestal, através de sua representatividade legal.
Guarapuava tem fortalecido a economia local e regional com uma significativa
oferta de serviços, a demanda do setor vem crescendo, e um dos motivos para este
cenário é em decorrência do crescimento no número de universidades e faculdades que
o município sedia, como a Unicentro e a Universidade Tecnológica federal do Paraná
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(UTFPR), a primeira localizada no centro de Guarapuava, e a segunda localizada no
bairro planejado Cidade dos Lagos.
O bairro Cidade dos Lagos, iniciado em 2010, concentra outros serviços de
relevância municipal, como o Hospital Regional do centro-oeste, Centro Oncológico
Hospital São Vicente de Paulo e o Shopping Cidade do Lagos, tornando o local um novo
polo de serviços para a região.

DINÂMICA POPULACIONAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Este capítulo contém a análise de diversos aspectos baseado na análise do
Plano Diretor municipal em vigência, entre outras legislações pertinentes ao assunto de
mobilidade urbana, desta forma a escala de observação dos temas se restringe a escala
tratada com ênfase no plano, área urbana do distrito sede, podendo em alguns
momentos ampliar o contexto municipal por completo.
VETORES DE CRESCIMENTO URBANO E DAS ÁREAS DE EXPANSÃO
POPULACIONAL, DE ACORDO COM O ULTIMO PLANO DIRETOR;

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,
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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
maior fluidez do sistema viário e o encurtamento de distâncias. Pode-se observar no
mapa os vetores de crescimento conforme as zonas de maior coeficiente, as vias de
adensamento e centro de células.
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Mapa 9: Zonas com maior coeficiente e zona de expansão
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IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS PARCELAMENTOS DE SOLO URBANO OU ÁREAS DE
EXPANSÃO

PARA

AS

QUAIS

HAJA

ESPECULAÇÃO

SOBRE

FUTURO

APROVEITAMENTO PARA PARCELAMENTO E ANÁLISE DOS IMPACTOS DOS
LOTEAMENTOS APROVADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS PELA SECRETARIA DE
HABITAÇÃO E URBANISMO;

Para identificação das áreas mais propensas a expansão urbana e futuros
parcelamentos de solo faremos um panorama da legislação contida no plano diretor e a
análise da espacialização dos loteamentos aprovados nos últimos cinco anos.
Guarapuava Possui em seu zoneamento a demarcação da área de expansão
urbana ao norte do limite urbano , tal região permeia as margens da PR 466, em direção
ao distrito industrial de Atalaia, ao norte, e ao sul tem como vizinho o bairro planejado
Cidade dos Lagos, região que abriga grandes equipamentos, como a UTFPR e um
shopping center. Esta condição estimula o crescimento urbano para a área norte e
consolida as diretrizes pensadas no planejamento urbano do município, já que a sul e
sudeste do limite urbano existem zonas de proteção ambiental e a noroeste, existe uma
longa barreira antrópica, a rodovia BR 277, com extensão de aproximadamente 6 km e
apenas um ponto de transposição.
Dentro do limite urbano, transpondo as margens do eixo rodoviário da BR 277,
inserida na zona de proteção do Rio Cascavel, existe uma grande área passível de novas
ocupações, entretanto os parâmetros construtivos previstos para o zoneamento não
permite a alta densificação, e a falta de transposição citada acima é outro fator negativo
para a ocupação desta área. Dentro da mesma área do zoneamento, a nordeste, existem
áreas fragmentadas de ocupação, envolta por grandes áreas livres, devida a delicada
inserção de recursos hídricos na região. Com características similares, mas fora da zona
de proteção situam-se aquelas zonas com características rurais, como o bairro Olarias
ao sul, e bairro araucária, a nordeste.
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No interior da malha urbana, inserida na zona de adensamento e zona central
estendida, existem áreas com grande potencial para novos parcelamentos, pois já existe
estrutura para comportar o crescimento populacional. No bairro Santana, a leste da
cidade, existe uma grande área de aproximadamente 500 mil metros quadrados
passíveis de parcelamento. Outro território com virtude semelhante está situado no
bairro Alto da XV, hoje a área representa uma barreira físico-territorial de expansão
urbana da região central ao norte, a gleba possui cerca de 650 mil metros quadrados.
Na última revisão do Plano Diretor, a região foi abordada com propostas da expansão e
construção de novas vias que permeariam a área.
Além das áreas não edificadas, pode-se prever o crescimento vertical das áreas
já construídas nas zonas centrais e de densificação, uma vez que o gabarito das
edificações não está consolidado conforme prevê a lei de zoneamento. A cidade nos
últimos anos tem apresentado uma tendência a verticalização de suas obras, com o
surgimento de prédios que ultrapassam dos 20 andares, mas ainda são rarefeitas na
área central se comparados as edificações de baixa altura.
A implantação de um loteamento tem direta influência no meio ambiente
natural e urbano, tendo impacto além da área limítrofe ao parcelamento. O
descumprimento das normas urbanísticas pode ocasionar transtornos relacionados à
segurança, a salubridade, meio ambiente e mobilidade dos citadinos e transeuntes,
entre outros.
Dentre os impactos resultantes dos loteamentos aprovados nos últimos cinco
anos podemos citar o aumento da fragmentação da malha viária da cidade, como podese observar ao norte do bairro Alto Cascavel, a área está em expansão, os loteamentos
possuem acesso fácil à vias de escoamento, entretanto, as glebas não se comunicam
entre si, limitando o acesso entre loteamentos, tornando o percurso longínquo . Já no
bairro Cascavel, é possível observar que os últimos loteadores previram a ligação entre
as vias já consolidadas. No bairro Batel, foi aprovado um loteamento adjunto à linha
férrea, entretanto o acesso viário era inexistente próximo a linha, para melhorar a
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mobilidade local, o Plano Diretor prevê a abertura de uma via paralela à linha férrea,
possibilitando o escoamento do tráfego.
Quanto à oferta de transporte público e ciclovias para os novos loteamentos é
observado que o transporte é distribuído com coerência em relação a demanda, ou seja,
o serviço é distribuído conforme a densidade estabelecida, em loteamentos aprovados
onde não está consolidada a ocupação, a rede de transporte ainda não foi implantada,
pois não há demanda. Entretanto, um ponto a ser suprido seria o trecho do novo
loteamento situado no bairro São Cristóvão, entregue recentemente. Com relação à
infraestrutura de ciclovias, o plano diretor prevê a interligação das ciclovias através da
ampliação

das

linhas

existentes, com

isto a

malha

cicloviária

atenderá

homogeneamente as regiões, partindo do perímetro central em direção aos limites do
perímetro urbano, mediante eixos. Os mapas a seguir espacializam a confluência dos
loteamentos dos últimos 5 anos e oferta de transporte público e ciclovias, e loteamentos
dos últimos 5 anos e hierarquia viária.
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Mapa 10: Novos loteamentos x transporte coletivo x infraestrutura cicloviária
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Mapa 11: Novos loteamentos x Hierarquia viária
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PONTOS DE DESCONTINUIDADE VIÁRIA ENTRE BAIRROS OU REGIÕES,
INCLUINDO BARREIRAS DE TRANSPOSIÇÃO NATURAIS OU ARTIFICIAIS;
Os critérios para a identificação dos pontos de descontinuidade viária, no mapa
espacializados a seguir, podem ser categorizados em três grupos: Os limites impostos
pelo fim de pavimentação da via, a descontinuidade provocada pela intersecção de
barreiras naturais, como rios, lagos, área de proteção ambiental, e as vias que foram
limitadas por barreiras antrópicas, como vias não transponíveis, lotes vazios, vias
férreas, loteamentos, etc. Os pontos foram levantados com o auxílio do software Google
Earth.
A análise geral dos pontos levantados sugere que a ligação entre bairros é feita
de maneira direta, com poucos obstáculos, o maior número de limites encontra-se no
interior da malha de bairros, o Bairro Alto é um dos bairros com mais limitações viárias.
O novo Bairro Cidade dos Lagos, apresenta significativa segregação viária com os bairros
limítrofes, condicionando os caminhos de saída da gleba para apenas três rotas.
Percebe-se que as interrupções viárias da área central e seu entorno são causadas em
sua maioria por áreas ainda não ocupadas, ou parques e praças.
Os pontos levantados nos demais distritos em geral são constituídos de limites
entre áreas urbanas e rurais, ou limite de vias pavimentadas e estradas rurais sem
pavimentação.
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Mapa 12: Descontinuidade viária
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ESTUDOS E PROJETOS URBANOS COMO O PLANO DIRETOR, USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO URBANO, DIRETRIZES PARA O SISTEMA VIÁRIO, PLANOS DE
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA, PLANOS HABITACIONAIS, DE
SANEAMENTO AMBIENTAL E DEMAIS OUTROS ESTUDOS DE INTERESSE;

O município de Guarapuava dispõe de legislação vigente em diferentes
temáticas no que se refere ao planejamento urbano. O Plano Diretor revisado em 2016,
lei n° 070/2016, o Sistema viário, lei n° 065/2016, o Código de obras, lei n° 066/2016, e
o zoneamento, uso e ocupação do solo de áreas urbanas, está tratado na lei
complementar n° 76/2017. Os planos municipais desenvolvidos até o momento são os
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de 2011 e o Plano Municipal de
Saneamento Básico 2018-2021.
As vias de adensamento e passíveis de alargamento são apresentadas no Plano
Diretor, e estão mapeadas no anexo à lei de sistema viário. As vias de adensamento têm
parâmetros

urbanísticos

específicos, sendo

predominante

independente

do

zoneamento em que está inserido, através delas os usos mistos e de serviços ocorrerem
ordenando o crescimento da cidade.
As zonas especiais de projetos específicos são áreas demarcadas pelo município
através do zoneamento para a implantação de equipamentos públicos de diferente usos
e implementação de melhorias viárias. Tal zona está inserida em um território de
proteção ambiental ou paisagístico, como a área de proteção do Rio Cascavel, e entorno
de parques. O controle sobre as obras construídas nestas zonas é de grande importância
para a manutenção do equilíbrio ambiental e social do município.
O Plano de Habitação de Interesse Social é previsto pelo Estatuto da cidade, e
tem o papel de estabelecer diretrizes, metas, objetivos e instrumentos para
implementação da política habitacional do município integral, rural e urbano. As áreas
de assentamento do município sofrem com a infraestrutura precária, segundo o caderno
de diagnóstico do plano, a infraestrutura viária, quase inexistente nestes locais,
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necessita de pavimentação, drenagem e sistema de esgotamento sanitário adequado,
pois a mobilidade é comprometida, especialmente em dias de chuva.
O Plano Municipal de Saneamento Básico contempla os serviços de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, a limpeza urbana, manejo de
resíduos sólidos, a drenagem e controle das águas pluviais. Segundo o relatório, em
2021, a prefeitura prevê a coleta e tratamento do esgoto em 85% da cidade sede e a
área urbana de Entre Rios. O mapa abaixo apresenta a localização das ZEIS,(Zona
especial de interesse social), e vias de adensamento e passiveis de alargamento
previstos no Plano Diretor.
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Mapa 13: ZEIS x Vias passíveis de adensamento e alargamento
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CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA
A dinâmica econômica de qualquer município condiciona os seus padrões e
condições de mobilidade.
Conforme o IBGE, em 2016, o município de Guarapuava contava com um
Produto Interno Bruto correspondente a R$ 5,3 bilhões, uma população equivalente a
179.256 habitantes e um PIB per capita de R$ 29.319,00 (Gráfico a seguir). Esses valores
correspondem a 1,3%, 1,6% e 82,1% dos respectivos totais do estado do Paraná.

Gráfico 3:Produto interno Bruto dos municípios da região geográfica intermediaria de Guarapuava 2016
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1.000
0

Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.

Estes são os parâmetros que caracterizam a escala de geração de riqueza e a
dimensão dos mercados internos e externos (C + G + I + X – M) da economia local.
Os municípios de Guarapuava (polo) e de Pinhão se destacam pela dimensão
do PIB. Guarapuava apresenta uma estrutura produtiva mais diversificada, enquanto a
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do município de Pinhão é fortemente concentrada na atividade “Eletricidade e gás,
água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação”, em decorrência da
presença da Usina Hidrelétrica de Foz do Areia (COPEL).
O gráfico abaixo apresenta os PIB per capita dos municípios da Região
Geográfica Intermediária de Guarapuava, polarizada pelo município que lhe dá o nome.

Gráfico 4: Produto interno Bruto per capita dos municípios da região geográfica intermediária de Guarapuava 2016
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Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.

Exceto Pinhão, todos os municípios da Região apresentam um PIB per capita
inferior ao do estado do Paraná.
Como pode ser observado no Gráfico abaixo, as Taxas Médias Anuais de
Crescimento do PIB de Guarapuava, da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava,
do Paraná e do Brasil no período 2002-2016 apresentaram um desempenho
semelhante.

P á g i n a | 73

Gráfico 5: Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB de Guarapuava e da região intermediária
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Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.

Nesse contexto, as Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB dos municípios
da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava nos períodos 2002-2008, 2008-2016
e 2002-2016 podem ser observadas na tabela acima. O primeiro período se caracteriza
por uma fase de forte expansão da economia brasileira (4,2% a.a.) e o segundo pela crise
econômica que vem se estendendo desde 2008 (1,2% a.a.).
Merece destaque o fato do município de Guarapuava ter mantido Taxas Médias
Anuais de Crescimento do PIB relativamente estáveis e expressivas: 3,3% a.a., entre
2002-2008; e 2,9% a.a., entre 2008-2016. Ou seja, no longo período 2002-2016, a
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economia do município vem se mantendo dinâmica, quando comparada à do estado do
Paraná e do Brasil.
Entre 2002-2016, a participação do PIB de Guarapuava no PIB Total do estado
aumentou de 1,2%, em 2002, para 1,3%, em 2016. Em geral, é possível afirmar que
quanto maior o ganho de participação do PIB de um município no PIB total do Estado,
maior tende a ser a sua centralidade na economia estadual. Ganhos de participação de
um município tendem a corresponder a uma maior escala e diversificação de suas
funções urbanas e/ou rurais, relativas à diversidade da sua oferta de bens e serviços e
tendem também a pressionar as suas condições mobilidade local.
Tabela 6: Taxas Médias Anuais de Crescimento do PIB dos Municípios da Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava - 2002/2016 (% a.a.)

Municípios

20022008

20082016

20022016

Boa Ventura de São Roque

4,5

0,8

2,4

Campina do Simão

-0,2

-0,2

-0,2

Candói

4,4

0,7

2,3

Cantagalo

5,4

1,7

3,3

Foz do Jordão

-0,5

2,2

1,0

Goioxim

2,1

2,2

2,2

Guamiranga

5,0

3,3

4,0

Guarapuava

3,3

2,9

3,1

Inácio Martins

3,3

-0,7

1,0

Laranjal

3,7

1,8

2,6

Mato Rico

3,7

0,7

2,0

Nova Tebas

4,1

2,0

2,9

Palmital

1,8

4,1

3,1

Pinhão

0,1

5,5

3,1

Pitanga

2,5

2,4

2,4

Prudentópolis

4,2

2,7

3,3

Reserva do Iguaçu

-0,6

0,9

0,3

Santa Maria do Oeste

0,2

3,1

1,8

Turvo

4,2

3,8

3,9
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Região Geográfica Intermediária de
Guarapuava

2,8

3,0

2,9

PARANÁ

3,8

1,2

2,3

BRASIL

4,2

1,2

2,5

Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.

De forma semelhante, é possível constatar que o município de Guarapuava está
ganhando centralidade na sua Região Geográfica Intermediária de referência a tabela
abaixo. A participação do PIB do município no PIB Total da Região Geográfica
Intermediária de Guarapuava aumentou de 43,1%, em 2002, para 44,3%, em 2016, o
que indica uma maior centralidade do município no contexto de sua região de
referência. Uma maior centralidade do município em sua região de referência também
tende a pressionar as suas condições de mobilidade. Nesse contexto, é importante
destacar a localização de Guarapuava no entroncamento das BR 373 (CandóiGuarapuava-Prudentópolis) e BR 277 (Inácio Martins-Guarapuava-Cantagalo).

Tabela 7: Participação do PIB do município no PIB Total da Região Geográfica Intermediária de Guarapuava - 20022016

Municípios

2002

2016

Boa Ventura de São Roque

1,8

1,7

Campina do Simão

1,1

0,7

Candói

4,5

4,1

Cantagalo

1,8

1,9

Foz do Jordão

1,1

0,9

Goioxim

1,5

1,4

Guamiranga

1,4

1,6

Guarapuava

43,1

44,3

Inácio Martins

1,7

1,3

Laranjal

0,7

0,7

Mato Rico

0,7

0,6
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Nova Tebas

1,1

1,1

Palmital

2,0

2,1

Pinhão

15,4

15,9

Pitanga

7,3

6,9

Prudentópolis

8,4

8,9

Reserva do Iguaçu

1,8

1,2

Santa Maria do Oeste

1,7

1,5

Turvo

2,8

3,2

Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.

A Tabela e o Gráfico a seguir apresentam a estrutura setorial do PIB do
município de Guarapuava e do estado do Paraná.
Tabela 8:Estrutura setorial do PIB do município de Guarapuava e do estado do Paraná - 2002/2016 (%)

Gurapuava

2002

Paraná

Gurapuava

2016

Paraná

Agropecuária

10,0

Indústria

27,6

Serviços

48,1

Administração Pública

14,4

Agropecuária

11,1

Indústria

30,5

Serviços

45,8

Administração Pública

12,6

Agropecuária

7,5

Indústria

19,9

Serviços

57,3

Administração Pública

15,4

Agropecuária

9,9

Indústria

25,7

Serviços

50,5

Administração Pública

14,0

Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.
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Tabela 9: Estrutura setorial do PIB do município de Guarapuava e do estado do Paraná - 2002/2016 (%)

Gráfico 4 - Estrutura setorial do PIB do município de Guarapuava e
do estado do Paraná - 2002/2016 (%)
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Fonte: IBGE. Elaboração Urbtec.

No período 2002-2016, os serviços vem ganhando participação no PIB Total de
Guarapuava e do Estado. No município, o Valor Adicionado Básico - VAB dos serviços no
total aumentou de 48,1%, em 2002, para 57,3%, em 2016 e no Paraná, de 45,8% para
50,5%. A participação do VAB da Indústria (Indústrias extrativas; Indústrias de
transformação; Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos; e
Construção), conforme a sistematização dos dados do IBGE sobre Guarapuava, não foi
possível analisar a contribuição no PIB por categoria, diminuiu no período, mas ainda
representa uma parcela expressiva do total: 19,9%, no município, e 25,7%, no Estado.
No Brasil, este percentual alcançou, em 2016, 21,6%. O Valor Adicionado Básico Total VABT corresponde à soma dos VAB de cada setor (Agropecuária; Indústria; Serviços; e
Administração Pública). O VABT corresponde ao valor do PIB, a preços de mercado,
descontado o valor correspondente ao valor dos "Impostos, líquidos de subsídios, sobre
produtos”(bens e serviços).
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A indústria de transformação do município é de base agroindustrial, merecendo
destaques os segmentos de papel e celulose (p. ex., Santa Maria e Iberkraft) e
agroalimentar (p. ex., Cooperativa Agrária Agroindustrial: Agrária Malte, Agrária
Farinhas, Agrária Nutrição Animal, Agrária Sementes, Agrária Óleo e Farelo e Agrária
Grits e Flakes).
Os ganhos de participação do setor serviços no total VAB de um município
tendem a corresponder a uma maior escala e diversificação de suas funções tipicamente
urbanas e, portanto, a tensionar as demandas por mobilidade.
3.2.5.1 ANÁLISE DA DINÂMICA ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA COM
BASE NA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS

O IBGE, por questões metodológicas, quando estima o PIB dos municípios,
discrimina as estruturas setoriais de suas economias de forma agregada, com base em
estimativas do Valor Adicionado Bruto da “Agropecuária”, da “Indústria”, dos “Serviços
(exclusive Administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social)” e da
“Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social”.
A esse nível de agregação, embora seja possível analisar a escala e ganhos de
participação do PIB e de centralidade dos municípios, não se consegue avaliar, de forma
mais detalhada, a estrutura de suas atividades econômicas e tendências de
transformação.
Nesse contexto e com o objetivo de entender a tessitura da estrutura
econômica na escala municipal, a alternativa metodológica de uso corrente é o recurso
às informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). A partir de 2006, a RAIS
vem sistematizando as informações segundo a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE 2.0 e não mais pela CNAE 1.0.
“São relacionadas pela RAIS, os seguintes vínculos de emprego, observados em
31 de dezembro do anos de referência: empregados contratados por empregadores,
pessoa física ou jurídica, sob o regime da CLT, por prazo indeterminado ou determinado,
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inclusive a título de experiência; servidores da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal, bem como das fundações supervisionadas;
trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão
gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do
sindicato da categoria); empregados de cartórios extrajudiciais; trabalhadores
temporários, regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974; trabalhadores com
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro
de 1998; diretores sem vínculo empregatício, para os quais o estabelecimento/entidade
tenha optado pelo recolhimento do FGTS (Circular CEF nº 46, de 29 de março de 1995);
servidores públicos não-efetivos (demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de
legislação especial, não-regidos pela CLT); trabalhadores regidos pelo Estatuto do
Trabalhador Rural (Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973); aprendiz (maior de 14 anos e
menor de 24 anos), contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo
Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005; trabalhadores com Contrato de Trabalho
por Tempo Determinado, regido pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com a
redação dada pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999; trabalhadores com Contrato
de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual; trabalhadores com
Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal; servidores e
trabalhadores licenciados; servidores públicos cedidos e requisitados; e dirigentes
sindicais.” (Site rais.gov.br)
Análises das informações da RAIS devem ser feitas considerando que essa base
de dados não cobre as ocupações informais. Consideram-se como informais, os
assalariados sem carteira assinada, os trabalhadores por conta própria e empregadores
sem contribuição previdenciária e os trabalhadores familiares não remunerados.
Embora não existam estatísticas oficiais recentes sobre o tema, há fortes indicativos de
que a informalidade das relações de trabalho é expressiva nos municípios paranaenses.
Apesar de não captar as ocupações informais, as informações da RAIS, por se
restringir aos vínculos de empregos formais, são relevantes para a análise da economia
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de qualquer município, região ou estado brasileiro, pois, desta forma, revela, em geral,
as atividades econômicas e estabelecimentos de maior vigor, produtividade ou
competividade local / regional, dado que, no Brasil, o custo ou encargos da formalização
das relações de trabalho são expressivamente elevados.
Neste contexto, a análise da dinâmica do emprego e da estrutura econômica do
município de Guarapuava com base a RAIS será feita, em geral, na escala de Seções (21
seções), Divisões (87) e de Grupos (285) da CNAE 2.0. A esse nível de detalhe, esta
análise explicita aspectos relevantes para a formulação de diretrizes do Plano de
Mobilidade Municipal.
O número de vínculos empregatícios (empregos formais) em Guarapuava e,
para efeito de comparação, em Ponta Grossa nos anos 2006, 2010 e 2017 pode ser
observado na Tabela abaixo. Estes anos foram escolhidos para a análise em decorrência
das seguintes razões: 2006, ano em que a RAIS passa a ser sistematizada pela CNAE 2.0;
2010, ano após a crise internacional de 2008, mas no qual a economia brasileira e
paranaense alcançou um bom desempenho; e 2017, anos mais recente e já em um
contexto de uma grave crise da economia brasileira.

Tabela 10: Número empregos nos municípios de Guarapuava e Ponta Grossa nos anos 2006, 2010 e 2017

Empregos
Ano

Guarapuava

Empregos (2006 =100)
Ponta
Grossa

Guarapuava

Ponta
Grossa

2006

29.947

61.046

100,0

100,0

2010

36.385

76.803

121,5

125,8

2017

42.125

85.603

140,7

140,2

Fonte: RAIS. Elaboração URBTEC.

O crescimento do número de empregos em Guarapuava entre 2006 e 2017 foi
muito expressivo e semelhante ao do município de Ponta Grossa, considerados um dos
mais dinâmicos do estado do Paraná nos anos recentes.
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A Tabela acima apresenta o número de empregos no município de Guarapuava,
em 2017, segundo os principais grupos empregadores, considerados como aqueles que
responderam por mais de 300 empregos neste ano.
No que se refere à diretrizes relativas ao Plano de Mobilidade do município,
merecem destaques os grupos de maior intensidade de logística intra e intermunicipal
e cujos número de empregos sejam expressivos, como os seguintes: Produção de
lavouras temporárias; Pecuária; Atividades de apoio à agricultura e à pecuária;
Desdobramento de madeira; Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material
trançado, exceto móveis; Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão; e Transporte
rodoviário de carga.
No que se refere a grupos que, em geral, se referem a polos geradores de
tráfego, podem ser destacados os seguintes grupos: Comércio atacadista especializado
em produtos alimentícios, bebidas e fumo; Administração do estado e da política
econômica e social; Educação superior; e Atividades de atendimento hospitalar.
Merece destaque o fato da divisões “Agricultura, pecuária e serviços
relacionados” e “Produção florestal” contar com um expressivo vínculos de empregos
formais no município. O aumento do emprego formal na atividade agropecuária
brasileira vem sendo explicada, dentre outros fatores, pela crescente modernização
tecnológica e de gestão dessa atividade.
O mercado de trabalho rural no Brasil tem sofrido profundas alterações a
partir da segunda metade dos anos 1990, que de certa forma correspondem
as mudanças iniciadas nas décadas de 1970 e 1980 (....). As transformações
estão fortemente associadas à modernização tecnológica da agropecuária
brasileira, que vai além da mecanização stricto sensu e que se espraiou por
todo o processo produtivo, resultando em crescente empresarialização e
profissionalização do setor. (...) Sistemas produtivos tradicionais – mesmo já
modernizados - foram aos poucos sendo substituídos por novas práticas,
novas formas organizacionais, tanto nas regiões tradicionais, quanto nas
áreas de fronteira. (...).(GARCIA, Júnior Ruiz, 2014)
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Tabela 11: Número de empregos no município de Guarapuava, segundo os principais grupos empregadores ( > 300 empregos) – 2017 - continua
CNAE 2.0 Seção

CNAE 2.0 Divisão

CNAE 2.0 Grupo

Empregos

Total

42.125

A:Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aqüicultura

01:Agricultura, pecuária e serviços
relacionados

011:Produção de lavouras temporárias

A:Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aqüicultura

01:Agricultura, pecuária e serviços
relacionados

015:Pecuária

466

A:Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aqüicultura

01:Agricultura, pecuária e serviços
relacionados

016:Atividades de apoio à agricultura e à
pecuária

521

A:Agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aqüicultura

02:Produção florestal

021:Produção florestal - florestas plantadas

349

C:Indústrias de transformação

10:Fabricação de produtos alimentícios

106:Moagem, fabricação de produtos amiláceos
e de alimentos para animais

318

C:Indústrias de transformação

13:Fabricação de produtos têxteis

132:Tecelagem, exceto malha

341

C:Indústrias de transformação

16:Fabricação de produtos de madeira

161:Desdobramento de madeira

738

C:Indústrias de transformação

16:Fabricação de produtos de madeira

162:Fabricação de produtos de madeira, cortiça
e material trançado, exceto móveis

C:Indústrias de transformação

17:Fabricação de celulose, papel e
produtos de papel

172:Fabricação de papel, cartolina e papelcartão

757

C:Indústrias de transformação

22:Fabricação de produtos de borracha
e de material plástico

222:Fabricação de produtos de material plástico

668

F:Construção

41:Construção de edifícios

412:Construção de edifícios

488

F:Construção

42:Obras de infra-estrutura

421:Construção de rodovias, ferrovias, obras
urbanas e obras de arte especiais

780

1.720

1.808

P á g i n a | 83

CNAE 2.0 Seção

CNAE 2.0 Divisão

CNAE 2.0 Grupo

Empregos

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

45:Comércio e reparação de veículos
automotores e motocicletas

451:Comércio de veículos automotores

523

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

45:Comércio e reparação de veículos
automotores e motocicletas

452:Manutenção e reparação de veículos
automotores

331

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

45:Comércio e reparação de veículos
automotores e motocicletas

453:Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores

850

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

46:Comércio por atacado, exceto
veículos automotores e motocicletas

463:Comércio atacadista especializado em
produtos alimentícios, bebidas e fumo

850

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

46:Comércio por atacado, exceto
veículos automotores e motocicletas

468:Comércio atacadista especializado em
outros produtos

381

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

46:Comércio por atacado, exceto
veículos automotores e motocicletas

469:Comércio atacadista não-especializado

374

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

471:Comércio varejista não-especializado

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

472:Comércio varejista de produtos alimentícios,
bebidas e fumo

674

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

473:Comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores

436

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

474:Comércio varejista de material de
construção

996

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

475:Comércio varejista de equipamentos de
informática e comunicação

861

2.455
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CNAE 2.0 Seção

CNAE 2.0 Divisão

CNAE 2.0 Grupo

Empregos

705

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

477:Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos
médicos, ópticos e ortopédicos

G:Comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas

47:Comércio varejista

478:Comércio varejista de produtos novos não
especificados anteriormente e de produtos
usados

H:Transporte, armazenagem e correio

49:Transporte Terrestre

492:Transporte rodoviário de passageiros

H:Transporte, armazenagem e correio

49:Transporte Terrestre

493:Transporte rodoviário de carga

1.470

I:Alojamento e alimentação

56:Alimentação

561:Restaurantes e outros serviços de
alimentação e bebidas

1.161

N:Atividades administrativas e serviços
complementares

80:Atividades de Vigilância, Segurança
e Investigação

801:Atividades de vigilância, segurança privada e
transporte de valores

435

N:Atividades administrativas e serviços
complementares

82:Serviços de Escritório, de Apoio
Administrativo e Outros Serviços
Prestados Às Empresas

821:Serviços de escritório e apoio administrativo

700

O:Administração pública, defesa e seguridade
social

84:Administração Pública, Defesa e
Seguridade Social

841:Administração do estado e da política
econômica e social

P:Educação

85:Educação

851:Educação infantil e ensino fundamental

P:Educação

85:Educação

853:Educação superior

1.941

Q:Saúde humana e serviços sociais

86:Atividades de Atenção À Saúde
Humana

861:Atividades de atendimento hospitalar

1.011

Q:Saúde humana e serviços sociais

86:Atividades de Atenção À Saúde
Humana

863:Atividades de atenção ambulatorial
executadas por médicos e odontólogos

1.607

536

4.420

512

371

Fonte: RAIS. Adaptado por URBTEC™
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3.2.5.2 ANÁLISE DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
Segundo projeções realizadas pelo IPARDES, o município de Guarapuava conta, em
2019, com uma população de cerca de 180 mil habitantes, devendo alcançar um pico de 184
mil, em 2032, e aproximadamente 182 mil, em 2040.
O Gráfico 5 apresenta as Taxas Anuais de Crescimento da população do Brasil, do
estado do Paraná e do município de Guarapuava no período 2018-2040, segundo projeções
realizadas pelo IPARDES.

Gráfico 6: Taxas anuais de crescimento da população do Brasil, do Estado do Paraná e do município de Guarapuava – 20182040
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Fonte: IBGE; IPARDES. Elaboração URBTEC™

No decorrer do período 2018-2040, o IPARDES estima que as Taxas Anuais de
Crescimento da população do município de Guarapuava serão sistematicamente inferiores às
apresentadas pela população brasileira, o que indica fluxos migratórios negativos. A partir de
2033, essas taxas devem se tornar negativas.
É importante destacar que tais taxas refletem a avaliação de padrões demográficos
(mortalidade e natalidade) e da dinâmica econômica feitas nas condições atuais. Podem
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mudar, dependendo das inflexões que venham a ocorrer no urbano e na economia local e a
induzir a permanência e a atração de população para o município.
Quando do Censo Demográfico de 2010, a população do município de Guarapuava já
era, em sua grande parte, urbana (91,4%). O mapas a seguir indicam a população e a razão da
população dos setores censitários no total da população da sede municipal e de seus distritos
(Atalaia, Entre Rios, Guará, Palmeirinha e Guairacá).
Localizado a 18 km da sede do município, Entre Rios, com uma população de 10.441
habitantes (2010), é o principal distrito de Guarapuava. A Cooperativa Agrária Agroindustrial
localiza-se neste distrito. Pelo seu porte e localização de suas unidades no município de
Guarapuava (Unidade Guarapuava, Rodovia BR 277, Km 354, Vassoural; Unidade Vitória,
Avenida Helvetia, s/nº, Colônia Vitória; e Unidade Pinhão, Rodovia PR 459, Km 18, Dois
Pinheiros, Pinhão) constitui uma das condicionantes do Plano de Mobilidade do município.
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Mapa 14: População do setor censitário
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Mapa 15: Razão da população do setor censitário pela população total
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Como pode ser observado, setores censitários localizados em regiões extremas da
sede / centro municipal - como no Jordão e nas margens da PR 466 (p. ex., Primavera e
Industrial), além da BR 277 - apresentam contingentes populacionais relativamente elevados
(acima de 1200 hab.). Apresentam também uma elevada proporção da população em relação
ao total do município (Acima de 0,60%). Alguns distritos, como Guairá, e grande parte dos
setores censitários da sede municipal também apresentam uma população relativamente
elevada (de 800 a 1200 hab.).
A proporção dos grupos etários de 0 a 9 anos e de 60 anos ou mais no total população
do município de Guarapuava, no período 2018-2040, segundo a projeção da realizadas pelo
IPARDES, pode ser observada no Gráfico 6.
Gráfico 7: proporção da população de 0 a 9 anos e de 60 anos ou mais no total - 2018 - 2040 (%)
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Fonte: IPARDES: Projeção Populacional 2018-2040. Elaboração URBTEC™

A tendência ao envelhecimento da população municipal é evidente. Em 2018, 14,8%
e 12,6% da população do município de Guarapuava encontravam-se nos grupos de 0 a 9 anos
e de 60 anos ou mais, respectivamente. Em 2040, estima-se que esses percentuais
corresponderão a 11,9% e 23,2%, respectivamente. Esta tendência é relevante para as
diretrizes relativas a essa faixa etária, a serem definidas no Plano de Mobilidade do município.
Os mapas a seguir indicam a população dos grupos etários de 0 a 9 anos ou de 60 anos ou
mais e a razão da população desses grupos no total da população municipal, segundo setores
censitários, conforme levantadas no censo Demográfico de 2010.
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Mapa 16: População de 0 a 9 anos
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Mapa 17: População acima de 60 anos
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Mapa 18: Razão da populaçao de 0 a 9 anos pela população total
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Mapa 19: Razão da população acima de 60 anos pela população total
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Mapa 20: Razão da população masculina pela população total
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO ÍNDICE DE
VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
Este tópico tem por objetivo analisar os Índices de Desenvolvimento Humano
Municipal - IDHM e de Vulnerabilidade Social - IVS do município de Guarapuava.
Diferenciais intraurbanos desses índices implicam em referências relevantes para as
diretrizes do Plano de Mobilidade Municipal.
Foi feita a opção de explicar a metodologia de cada um desses índices, haja
vista a mudança recentemente realizada no cálculo IDHM e o fato do IVS ter sido
divulgado pelo IPEA somente em 2015.

a) Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)
O conceito de desenvolvimento esteve, por muito tempo, associado a
indicadores econômicos como o PIB per capita. No entanto, o conceito de
Desenvolvimento Humano parte do pressuposto de que para aferir o avanço qualidade
de vida de uma população é preciso ir além do viés econômico e considerar também as
características sociais que influenciam a qualidade de vida e, portanto, também
condicionam o desenvolvimento econômico. Esse conceito é a base dos Índices de
Desenvolvimento Humano publicados anualmente pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD:
O crescimento econômico de uma sociedade não se traduz automaticamente
em qualidade de vida e, muitas vezes, o que se observa é o reforço das
desigualdades. É preciso que este crescimento seja transformado em
conquistas concretas para as pessoas: crianças mais saudáveis, educação
universal e de qualidade, ampliação da participação política dos cidadãos,
preservação ambiental, equilíbrio da renda e das oportunidades entre toda a
população, maior liberdade de expressão, entre outras. Assim, ao colocar as
pessoas no centro da análise do bem-estar, a abordagem de desenvolvimento
humano redefine a maneira com que pensamos sobre e lidamos com o
desenvolvimento – nacional e localmente.(PNUD, 2013)

Em julho de 2013, o PNUD, em parceria com o Ipea e a Fundação João Pinheiro
(FJP), divulgou o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) e os Índices de
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Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de todos os 5.565 municípios brasileiros.
Esse Índice foi elaborado com base nos dados dos Censos Demográficos de 1991, 2000
e 2010. Apesar dos princípios gerais da metodologia continuar a mesma das edições
anteriores, o IDHM 2013 apresentou novas variáveis na composição de seus subíndices
de Renda e Educação.
Os subíndices e indicadores (4) do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)
podem ser observados no Quadro 1.
Quadro 1: Subíndices e indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)

Vida longa e saudável é medida pela expectativa de vida
ao nascer, calculada por método indireto, a partir dos dados dos
IDHM Longevidade

Censos Demográficos do IBGE (1991, 2000 e 2010). Esse indicador
mostra o número médio de anos que uma pessoa nascida em
determinado município viveria a partir do nascimento, mantidos os
mesmos padrões de mortalidade.
Acesso a conhecimento é medido por meio de dois
indicadores. A escolaridade da população adulta é medida pelo
percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com ensino
fundamental completo - tem peso 1. O fluxo escolar da população
jovem é medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5
a 6 anos frequentando a escola, do percentual de jovens de 11 a 13
anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, do
percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental

IDHM Educação

completo e do percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio
completo - tem peso 2. A medida acompanha a população em idade
escolar em quatro momentos importantes da sua formação. Isso
facilita aos gestores identificar se crianças e jovens estão nas séries
adequadas nas idades certas. A média geométrica desses dois
componentes resulta no IDHM Educação. Os dados são dos Censos
Demográfico do IBGE (1991, 200 e 2010). Na metodologia anterior,
as variáveis desse subíndice eram as seguintes: Taxa de Alfabetização
da população de 15 anos ou mais de idade e Taxa Bruta de Matrícula

P á g i n a | 97

da população de 7 a 22 anos nos níveis de ensino primário, médio e
superior.

Padrão de vida é medido pela Renda Municipal per capita,
ou seja, a renda média dos residentes de determinado município. É a
soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de
IDHM Renda

pessoas que moram no município – inclusive crianças e pessoas sem
registro de renda. Os dados são dos Censos Demográficos do IBGE
(1991, 2000 e 2010). Na metodologia anterior, a variável desse
subíndice era a Renda Familiar per capita do município.

IDHM

Média Geométrica dos subíndices relativos às 3 dimensões
do IDHM (Longevidade, Educação e Renda).

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/).
Elaboração própria.

O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior
o desenvolvimento humano do município.
As Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal (Muito Baixo, Baixo, Médio,
Alto e Muito Alto) são discriminadas na forma do Diagrama 1.
Figura 7: Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (2013, p. 27).
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Municípios com Alto ou Muito Alto “desenvolvimento humano” significa a
presença de condições de “vida longa e saudável” (saúde, etc.), de nível educacional
(qualidade de recursos humanos) e “padrão de vida” (renda) relativamente elevado,
fatores que são considerados requisitos locacionais de investimentos, adequados ao
paradigma técnico-econômico, intensivo de conhecimentos, que caracteriza os
processos de produção de bens e serviços no Século XXI.
A Tabela 8 apresenta os Índices de Desenvolvimento Humano e de suas
componentes ou subíndices para o município de Guarapuava em 2000 e 2010.
Tabela 12: IDHM do município de Guarapuava - 2000 e 2010

Ano

IDHM

IDHM-E

IDHM-L

IDHM-R

2000

0,632

0,450

0,816

0,689

2010

0,731

0,628

0,853

0,730

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Como pode ser observado, em 2000, o IDHM referente ao município de
Guarapuava indicou uma situação de “Médio Desenvolvimento”. Em 2010, o município
progrediu para a faixa de “Alto Desenvolvimento”, com avanços em todos os subíndices,
principalmente o relativo à Educação.

b) Índice de Vulnerabilidade Social
Em 2015, o IPEA divulgou o Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios
brasileiros em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade),
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
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Metropolitanos (Secima/GO), Fundação João Pinheiro, Fundação Centro Estadual de
Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Rio de Janeiro (Ceperj),
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e Fundação Amazônia
de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa). Segundo o IPEA,

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), construído a partir de indicadores do
Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, procura dar destaque a diferentes
situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa
perspectiva que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como insuficiência
de recursos monetários. (...)
Complementar ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o IVS
traz dezesseis indicadores estruturados em três dimensões, a saber, infraestrutura urbana,
capital humano e renda e trabalho, permitindo um mapeamento singular da exclusão e da
vulnerabilidade social para os 5.565 municípios brasileiros (conforme malha municipal do
Censo demográfico 2010), (...).
As noções de “exclusão” e de “vulnerabilidade social” têm sido cada vez mais
utilizadas, no Brasil e no mundo, por pesquisadores, gestores e operadores de políticas
sociais, num esforço de ampliação do entendimento das situações tradicionalmente
definidas como de pobreza, buscando exprimir uma perspectiva ampliada e complementar
àquela atrelada à questão da insuficiência de renda. (...).

O IVS possui três dimensões ou sub-índices:
.
.
.

IVS Infraestrutura Urbana; I
VS Capital Humano; e
IVS Renda e Trabalho.

Segundo o IPEA (2015, p. 13), “essas dimensões correspondem a conjuntos de
ativos, recursos ou estruturas, cujo acesso, ausência ou insuficiência indicam que o
padrão de vida das famílias encontra-se baixo, sugerindo, no limite, o não acesso e a não
observância dos direitos sociais.”
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b.1) IVS Infraestrutura urbana

Este subíndice procura refletir as condições de acesso aos serviços de
saneamento básico (presença de redes de abastecimento de água, de serviços de
esgotamento sanitário e coleta de lixo) e de mobilidade urbana, cuja variável proxy
refere-se ao tempo de gasto no deslocamento entre a moradia e o local de trabalho pela
população ocupada de baixa renda. O Quadro 2 apresenta os indicadores e respectivos
pesos relativos que estruturam esse subíndice.

Quadro 2: Descrição e peso dos indicadores que compõem o sub-índice IVS Infraestrutura Urbana

Indicador

Descrição

Peso

Razão entre o número de pessoas que
vivem em domicílios cujo abaste- cimento de
a)

Percentual

de

água não provém de rede geral e cujo

pessoas em domicílios com

esgotamento sanitário não é realizado por rede

abastecimento

e

coletora de esgoto ou fossa séptica, e a popula-

sanitário

ção total residente em domicílios particulares

de

esgotamento

água

inadequados

permanentes,

multiplicada

por

100.

0,300

São

considerados apenas os domicílios particulares
permanentes.
Razão entre a população que vive em
domicílios sem coleta de lixo e a população total
residente
b)
população

Percentual
que

vive

da
em

domicílios urbanos sem serviço
de coleta de lixo

em

domicílios

particulares

permanentes, multiplicada por 100. Estão
incluídas as situações em que a coleta de lixo é
realizada diretamente por empresa pública ou

0,300

privada, ou o lixo é depo- sitado em caçamba,
tanque ou depósito fora do domicílio, para
posterior coleta pela prestadora do serviço. São
considerados apenas os domicílios particulares
permanentes, localizados em área urbana.
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Razão entre o número de pessoas
c)

de

ocupadas, de 10 anos ou mais de idade, que

em

vivem em domicílios com renda per capita

domicílios com renda per capita

inferior a meio salário mínimo, de agosto de

inferior a meio salário mínimo e

2010, e que gastam mais de uma hora em

que gastam mais de uma hora

deslocamento até o local de trabalho, e o total

até o trabalho no total de pesso-

de pessoas ocupadas nessa faixa etária que

as ocupadas, vulneráveis e que

vivem em domicílios com renda per capita

retornam

inferior a meio salário mínimo, de agosto de

pessoas

Percentual

que

vivem

diariamente

do

trabalho.

0,400

2010, e que retornam diariamente do trabalho,
multiplicado por 100.
Fonte: IPEA (2015, p. 14).

b.2) IVS CapItal Humano
Segundo o IPEA (2015, p. 14), este subíndice “referente a capital humano
envolve dois aspectos (ou ativos e estruturas) que determinam as perspectivas (atuais e
futuras) de inclusão social dos indivíduos: saúde e educação. Neste sentido, foram
selecionados para compô-lo indicadores que retratam não só a presença atual destes
ativos e recursos nas populações, mas também o potencial que suas gerações mais
novas apresentam de ampliá-lo. Adotou-se, para isso, indicadores de mortalidade
infantil; da presença, nos domicílios, de crianças e jovens que não frequentam a escola;
da presença, nos domicílios, de mães precoces, e de mães chefes de família, com baixa
escolaridade e filhos menores; da ocorrência de baixa escolaridade entre os adultos do
domicílio; e da presença de jovens que não trabalham e não estudam.”
O Quadro 3 apresenta os indicadores e respectivos pesos relativos que
estruturam esse subíndice.
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Quadro 3: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Capital Humano

Indicador

Descrição

a) Mortalidade até um
ano de idade

Peso

Número de crianças que não deverão
sobreviver ao primeiro ano de vida, em cada mil

0,125

crianças nascidas vivas.

b) Percentual de crianças
de 0 a 5 anos que não frequentam a
escola

Razão entre o número de crianças de
0 a 5 anos de idade que não frequentam creche
ou escola, e o total de crianças nesta faixa etária

0,125

(multiplicada por 100).
c) Percentual de pessoas

de 6 a 14 anos que não frequentam
a escola

Razão entre o número de pessoas de 6
a 14 anos que não frequentam a escola, e o total
de pessoas nesta faixa etária (multiplicada por

0,125

100).
d)

Percentual

de

mulheres de 10 a 17 anos de idade
que tiveram filhos

Razão entre o número de mulheres de
10 a 17 anos de idade que tiveram filhos, e o total
de mulheres nesta faixa etária (multiplicada por

0,125

100).
Razão entre o número de mulheres

e) Percentual de mães
chefes de família, sem fundamental
completo e com pelo menos um
filho menor de 15 anos de idade, no
total de mães chefes de família

que são responsáveis pelo domicílio, que não têm
o ensino fundamental completo e têm pelo
menos um filho de idade inferior a 15 anos
morando no domicílio, e o número total de

0,125

mulheres chefes de família (multiplicada por
100). São considerados apenas os domicílios
particulares permanentes.

f) Taxa de analfabetismo
da população de 15 anos ou mais de
idade

Razão entre a população de 15 anos
ou mais de idade que não sabe ler nem escrever
um bilhete simples, e o total de pessoas nesta

0,125

faixa etária (multiplicada por 100).
Razão entre o número de crianças de
g) Percentual de crianças

até 14 anos que vivem em domicílios em que

que vivem em domicílios em que

nenhum

dos

moradores

tem

o

ensino

nenhum dos moradores tem o

fundamental completo, e a população total nesta

ensino fundamental completo

faixa etária residente em domicílios particulares

0,125

permanentes (multiplicada por 100).
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h) Percentual de pessoas
de 15 a 24 anos que não estudam,
não trabalham e possuem renda
domiciliar per capita igual ou
inferior a meio salário mínimo
(2010), na população total dessa
faixa etária

Razão entre as pessoas de 15 a 24
anos que não estudam, não trabalham e com
renda per capita inferior a meio salário mínimo,

0,125

de agosto de 2010, e a população total nesta faixa
etária (multiplicada por 100). São considerados
apenas os domicílios particulares permanentes.
Fonte: IPEA (2015, p. 15).

b.3) IVS Renda e Trabalho
Este subíndice refere-se à vulnerabilidade de renda e trabalho e contempla não
somente indicadores relativos à “insuficiência de renda presente (percentual de
domicílios com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo de
2010)”, mas também “outros fatores que, associados ao fluxo de renda, configuram um
estado de insegurança de renda: a desocupação de adultos; a ocupação informal de
adultos pouco escolarizados; a dependência com relação à renda de pessoas idosas;
assim como a presença de trabalho infantil.”
O Quadro 4 apresenta os indicadores e respectivos pesos relativos que
estruturam esse subíndice.

Quadro 4: Descrição e peso dos indicadores que compõem o subíndice IVS Renda e Trabalho

Indicador

Descrição

Peso

Proporção dos indivíduos com
renda domiciliar per capita igual ou inferior a
a) Proporção de pessoas

R$ 255,00 mensais (em reais de agosto de

com renda domiciliar per capita igual ou

2010), equivalente a meio salário mínimo

inferior a meio salário mínimo (2010)

nessa data. O universo de indivíduos é

0,200

limitado àqueles que vivem em domicílios
particulares permanentes.
b) Taxa de desocupação da
população de 18 anos ou mais de idade

Percentual

da

população

economicamente ativa (PEA) nessa faixa

0,200
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etária que estava desocupada, ou seja, que
não estava ocupada na semana anterior à
data do censo, mas havia procurado trabalho
ao longo do mês anterior à data dessa
pesquisa.
Razão entre as pessoas de 18 anos
ou mais sem fundamental completo, em
ocupação informal, e a população total nesta
faixa etária, multiplicada por 100. Ocupação
informal implica que trabalham, mas não são:
c) Percentual de pessoas de

empregados

com carteira de

trabalho

18 anos ou mais sem fundamental

assinada, militares do exército, da marinha,

completo e em ocupação informal

da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo

0,200

de bombeiros, empregados pelo regime
jurídico dos funcioná- rios públicos ou
empregadores e trabalhadores por conta
própria com contribuição a instituto de
previdência oficial.
Razão entre as pessoas que vivem
em domicílios com renda per capita inferior a
d) Percentual de pessoas em
domicílios com renda per capita inferior
a meio salário mínimo (de 2010) e
dependentes de idosos

meio salário mínimo, de agosto de 2010, e nos
quais a renda de moradores com 65 anos ou
mais de idade (idosos) corresponde a mais da

0,200

metade do total da renda domiciliar, e a
população total residente em domicílios
particulares permanentes (multiplicada por
100).
Razão das pessoas de 10 a 14 anos
de idade que eram economicamente ativas,
ou

e) Taxa de atividade das
pessoas de 10 a 14 anos de idade

seja,

que

estavam

ocupadas

ou

desocupadas na semana de referência do
censo entre o total de pessoas nesta faixa

0,200

etária (multiplicada por 100). Considera-se
desocupada a pessoa que, não estando
ocupada na semana de referência, havia
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procurado trabalho no mês anterior a essa
pesquisa.
Fonte: IPEA (2015, p. 16).

O IVS varia entre 0 e 1: 0 corresponde à situação ideal, ou desejável, e 1 à pior
situação. Os valores de referência da melhor situação (valor igual a 0,000) e pior
situação (valor igual a 1,000) das variáveis que compõem os subíndices do IVS podem
ser observados no Quadro 5.

Quadro 5: Valores de referência da melhor situação (valor igual a 0,000) e pior situação (valor igual a 1,000) por
indicador que compõem o IVS(Em %)

Valores de referência do
indicador

Indicador

Melhor
situação (0,000)

Percentual

de

pessoas

em

domicílios

com

abastecimento de água e esgota- mento sanitário inadequados
Percentual da população que vive em domicílios
urbanos sem o serviço de coleta de lixo

Pior
situação (1,000)

0,0

40,2

0,0

50,5

0,0

17,8

0,0

52,5

0,0

98,5

0,0

15,2

0,0

7,6

0,0

35,5

Percentual de pessoas em domicílios com renda per
capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e que gastam
mais de uma hora até o trabalho
Mortalidade até um ano de idade
Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não
frequentam a escola
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que não
frequentam a escola
Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que
tiveram filhos
Percentual de mães chefes de família, sem
fundamental completo e com pelo menos um filho menor de
15 anos de idade, no total de mães chefes de família
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Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou
mais de idade

0,0

42,1

0,0

87,3

0,0

34,3

0,0

100,0

0,0

18,0

0,0

89,9

0,0

10,5

0,0

30,1

Percentual de crianças que vivem em domicílios em
que nenhum dos mora- dores tem o ensino fundamental
completo.
Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não
estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita
igual ou inferior a meio salário mínimo (de 2010), na população
total dessa faixa etária.
Proporção de pessoas com renda domiciliar per
capita igual ou inferior a meio salário mínimo (de 2010)
Taxa de desocupação da população de 18 anos ou
mais de idade
Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem
fundamental completo e em ocupação informal
Percentual de pessoas em domicílios com renda per
capita inferior a meio salário mínimo (de 2010) e dependentes
de idosos
Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de
idade
Fonte: IPEA (2015, p. 20).

Segundo o IPEA (2015, p. 18 e 19), “o IVS é o resultado da média aritmética dos
subíndices IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital Humano e IVS Renda e Trabalho, cada
um deles entra no cálculo do IVS final com o mesmo peso” e as faixas de vulnerabildiade
social são definidas da seguinte forma: “para os municípios que apresentam IVS entre 0
e 0,200, considera-se que possuem muito baixa vulnerabilidade social. Valores entre
0,201 e 0,300 indicam baixa vulnerabilidade social. Aqueles que apresentam IVS entre
0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social, ao passo que, entre 0,401 e 0,500
são considerados de alta vulnerabilidade social. Qualquer valor entre 0,501 e 1 indica
que o município possui muito alta vulnerabilidade social” (Diagrama 2).
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Figura 8: Faixas de Vulnerabilidade Social

Fonte: IPEA (2015, p. 18). Adaptado por URBTEC™

Como no caso de "Alto” ou “Muito Alto” desenvolvimento humano, municípios
com “Muito Baixa” ou “Baixa” vulnerabilidade social tendem a apresentar boas
condições de “infraestrutura urbana”, “capital humano” de maior qualidade e “padrão
de vida” (renda e trabalho) relativamente elevado, fatores que são considerados
requisitos locacionais de investimentos, adequados ao paradigma técnico-econômico,
intensivo de conhecimentos, que caracteriza os processos de produção de bens e
serviços no Século XXI.
A Tabela 13 apresenta os Índices de Vulnerabilidade Social e de suas
componentes para o município de Guarapuava em 2000 e 2010.
Tabela 13: IVS do município de Guarapuava - 2000 e 2010

Ano

IVS
Renda e trabalho

IVS

IVS

Capital

Infraestrutura

Humano

Urbana

IVS

2000

0,465

0,522

0,198

0,395

2010

0,259

0,342

0,148

0,250

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
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Em 2000, Guarapuava indicou uma situação de vulnerabilidade social “Média”.
Em 2010, de “Baixa”, com avanços em todos os subíndices, principalmente o relativo à
Renda e Trabalho.
As informações dispiníveis relativas ao IDHM e ao IVS não permitem desagregar
tais índices em uma escala intaurbana, por exemplo, de setores censitários, bairros ou
Unidades de Desenvolvimento Humano - UDHs.
Neste sentido, o diferencial de renda média domiciliar, em 2010, segundo os
diferentes setores censitários, constitui um indicativo das disparidades espaciais de
desenvolvimento e vulnerabilidade social existentes no município de Guarapuava.
Como pode ser observado nos mapas a seguir, essas disparidades seguem um
padrão que é típico na grande maioria dos municípios brasileiros: predomínio de setores
censitários de menores níveis de renda familiar nas áreas da periferia das cidades. Pode
ser observado também que, em geral, setores censitários com menores níveis de renda
média domiciliar tendem a apresentar maior densidade demográfica.
Em geral, este fato leva a tensões no que se refere à distância e ao tempo de
deslocamento casa-trabalho e aos valores e frequência de reajustes das tarifas de
transportes coletivos.

P á g i n a | 109

Mapa 21: Renda média domiciliar

P á g i n a | 110

Mapa 22: Densidade demográfica
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RELAÇÃO ENTRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE
EMPREGOS E ADENSAMENTO POPULACIONAL COM O SISTEMA DE
MOBILIDADE, ESPECIALMENTE COM A EVOLUÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE;

O cruzamento dos dados de uso do solo comercial e serviço, como principais
fontes de emprego, espacializados pelo uso do solo atual identificado neste estudo e
pelos eixos de adensamento e centro de células de planejamento, áreas estipuladas pelo
último Plano Diretor para adensamento planejado e o sistema de transporte,
estabelecem a relação do serviço de transporte existente para as demandas atuais e
futuras de destino de passageiros. Estes dados estão mapeados a seguir.
A análise dos dados sobrepostos de infraestrutura de transporte e o
adensamento populacional domiciliar, disponibilizado pelo IBGE 2010, esclarece o
panorama da oferta de transporte para as demandas de origem das viagens, dados
demonstrados a seguir. Tal estudo é fundamental para entender a dinâmica de
deslocamento na cidade, se os citadinos precisam viajar por longas distâncias
diariamente ou se existe oferta de trabalho próxima as suas residências, para então
prever os investimentos de infraestrutura de mobilidade, e por consequência contribuir
na qualidade de vida dos habitantes.
Foram considerados polos geradores de empregos as atividades de varejo de
grande porte, atacadistas, indústrias de médio e grande porte e shopping center. A
localização dos pontos foram levantadas através do software Google Earth Pro, com
exceção das indústrias, que foram consultadas no banco de dados da FIEP.
O mapa de análise do sistema de transporte, representado por linha tracejada
roxa, sendo contínua em trechos onde há superposição de linhas, e densidade
populacional representada em escala de cores quentes, demostra que o território de
Guarapuava tem grande potencial de crescimento populacional, pois existem poucos
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fragmentos de alta densidade esparsos pela cidade. Observa-se que a rede de
transporte público e ciclovias estão em confluência com as ocupações urbanas.
A análise dos pontos geradores de emprego e vias de adensamento e centro de
células com relação ao sistema de transporte, demostra que há compatibilidade entre
demanda e uso. A exceção seria o centro de célula no bairro Jardim das Américas, pois
não há linha de ônibus passando no trecho de centro de célula da via, apenas a 3 quadras
de distância, entretanto o uso estipulado não está consolidado até o momento.
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Mapa 23: Vias de adensamento x sistema de transporte
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Mapa 24: Densidade demográfica x Sistema de transporte
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IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES COM SOBRA DE POTENCIAL DE URBANIZAÇÃO
OU COM SATURAÇÃO DE CAPACIDADE (ADENSAMENTO), DE ACORDO COM OS
DADOS DISPONÍVEIS;
O Plano Diretor tem como premissa nortear a ordenação do território urbano
e

viabilizar a racionalização dos investimentos públicos. Partindo dos estudos

desenvolvidos no Plano Diretor, o Plano de Mobilidade deve absorver as regiões
propensas a expansão e densificação urbana de Guarapuava, e planejar a infraestrutura
viária necessária para o desenvolvimento da cidade. A identificação de áreas que
passaram por processos de adensamento coopera para que medidas sejam tomadas
com o objetivo de prevenir níveis de aglomerações incompatíveis com a capacidades de
infraestrutura viária e de transporte.
Com base em imagens de satélite referente aos anos de 2010 e 2019, foi
realizada uma classificação dos setores censitários do IBGE 2010, em cinco níveis de
saturação do solo através da projeção de ocupação dos lotes, são ela baixa, média-baixa,
média, média-alta e alta. Ao final deste subtítulo está anexado os mapas de saturação
do solo de 2010 e 2019.
A categoria de baixa saturação do solo são aquelas partes do território
municipal em que a ocupação da terra por edificações é rarefeita (Figura 9). As porções
de média-baixa saturação são aquelas em que ainda se encontram grandes áreas
disponíveis para edificação, geralmente com terrenos esterilizados para o uso
agropecuário (Figura 10). Espaços de média saturação são aqueles em franco processo
de ocupação dos terrenos, nos quais infraestruturas viárias já se encontram delimitadas,
com claro padrão de quadras, sobre as quais as edificações tomam entre 50% a 80% dos
lotes, não tendo em seu limite áreas rurais. As edificações são entremeadas por lotes
sem construção, sendo comuns áreas desocupadas do tamanho de uma quadra (Figura
11). Nas áreas classificadas como média-alta saturação, a ocupação se encontra
consolidada. Existem ainda terrenos disponíveis para construção, mas são apenas
poucos lotes por quadra (Figura 12). A alta saturação dos terrenos indica porções do
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município com predomínio de quadras sem áreas disponíveis para novas construções
(Figura 13), sendo áreas com verticalização ou com padrões de ocupação de apenas um
pavimento. As imagens a seguir exemplificam a identidade de cada categoria.

Figura 9: Exemplo de área de baixa saturação dos terrenos por edificações

Fonte: Google Earth. Adaptado por URBTECTM (2019)

Figura 10: Exemplo de área de média baixa saturação dos terrenos por edificações

Fonte: Google Earth. Adaptado por URBTECTM (2019)
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Figura 11: Exemplo de área de média saturação dos terrenos por edificações

Fonte: Google Earth. Adaptado por URBTECTM (2019)
Figura 12: Exemplo de área de média alta saturação dos terrenos por edificações

Fonte: Google Earth. Adaptado por URBTECTM (2019)

Figura 13: Exemplo de área de alta saturação dos terrenos por edificações

Fonte: Google Earth. Adaptado por URBTECTM (2019)

P á g i n a | 118

No censo de 2010 o IBGE não considerou as áreas urbanas do distrito do Atalaia
e o Bairro Cidade dos Lagos nas pesquisas, seguindo essa diretriz o levantamento de
saturação não foi realizado nestas áreas. O levantamento dessas áreas resultou em 2
mapas classificados em cores quentes do amarelo (baixa saturação) a vermelho escuro
(alta saturação).
De acordo com os levantamentos do distrito sede de Guarapuava, a tendência
de saturação do solo não modificou sua configuração espacial, de maiores densidades
próximo ao núcleo central e menores densidades próximas as regiões limítrofes do
perímetro urbano, apenas ocorreu o aumento da densidade da saturação. Existem
algumas áreas de maior saturação desconexa do núcleo central, que fogem a regra, e
estão localizadas nos bairros Primavera e industrias, ambas próximo ao eixo viário da PR
466. Outra localidade desconexa ao centro, que elevou sua densificação foi o Imóvel
Morro Alto, está área pode ser caracterizada como uma ilha de ocupação situada no
interior da zona de proteção do Rio Cascavel. A sede de Guarapuava passou nos últimos
9 anos por uma leve tendência de espraiamento urbano, pois as áreas próximas ao limite
do cidade teve uma leve alta de densidade. Percebe-se que o Plano Diretor vinculou as
áreas de centro de célula com os fragmentos de maior densidade dentro e fora da área
central, planejando a cidade através das condicionantes existentes.
A análise de saturação do solo dos demais 4 distritos analisados, demostra que
houve pouca evolução de saturação do solo nestas regiões, e que o crescimento urbano
nestas áreas ocorreu vagarosamente nos últimos 9 anos.
Cabe ao Plano de mobilidade garantir instrumentos que viabilizem a
infraestrutura física e legal da mobilidade acessível das regiões estimuladas ao
adensamento urbano para as demais áreas da cidade.
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Mapa 25: Saturação do solo urbano 2000
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Mapa 26: Saturação do solo urbano 201
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IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DA FROTA VEICULAR
A frota de veículos de um município está intimamente ligada à sua economia e
aos padrões de mobilidade da região.
Com análise dos dados da última década, 2008 a 2018, em relação ao
cadastramento de veículos no município realizado pelo Ministério das Cidades,
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de
Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, apresentam
taxas de crescimento acumulados em torno de 188,02% para o município de
Guarapuava, 170,07% para o Estado do Paraná e de 184,83% para o Brasil.
Estes números demonstram que a frota do município, do Estado e do País
duplicaram nesta última década. O município de Guarapuava em 2008 tinha 58.118
veículos sendo que em 2018 este total passou a 111.151 veículos, um aumento de
53.033.
Tabela 14 : Total de veículos entre 2008-2018

Data
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Guarapuava
59.118
64.126
70.262
76.287
81.516
87.174
92.633
97.375
101.565
106.059
111.151

Paraná
4.451.731
4.789.454
5.160.354
5.558.521
5.954.243
6.351.183
6.716.094
6.959.319
7.140.439
7.332.525
7.571.122

Brasil
54.506.661
59.361.642
64.817.974
70.543.535
76.137.191
81.600.729
86.700.635
90.682.506
93.867.016
97.091.956
100.746.553

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de
Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018

A taxa média de crescimento ficou em torno de 6,52%a.a. para Guarapuava,
5,45% a.a. para o Paraná e 6,34% a.a. para o Brasil. Observa-se que apesar das taxas
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anuais elevadas a uma retração desta entre os anos de 2015 a 2018, devido a recessão
do país neste período, sendo o setor automotivos um dos mais impactados por ela. Com
isto, a taxa entre o período de 2015 e 2018 se firmou entre 3,05% a.a. para o Município,
2,85% a.a. para o Estado e 3,57% a.a. para o Brasil.
Gráfico 8: Taxa de crescimento anual de veículos da década, 2008-2018

Taxa de Crescimento Anual de Veículos
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Fonte: Baseado em Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de
Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018

O padrão de mobilidade do Município de Guarapuava é voltado para o
automóvel, de maneira similar aos perfis do Brasil e do Estado, como apresentam os
gráficos a seguir. Observa-se que, em 2018, a frota do município é composta por 60,8%
de automóveis, 11,2% de motocicletas e 4,5% de caminhões, um distribuição muito
similar a do estado que também mantém uma predominância de automóveis, cerca de
58,5% do total da frota do mesmo.
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Tabela 15: Distribuição dos veículos por tipologia para o Município de Guarapuava, 2008 a 2018
Data
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Automóveis Caminhões Caminhonetes
35.325
3.812
5.465
38.444
3.951
5.924
42.116
4.080
6.432
45.766
4.218
7.064
49.129
4.389
7.674
52.882
4.577
8.244
56.521
4.730
8.990
59.490
4.854
9.548
61.935
4.949
10.206
64.622
4.986
10.876
67.601
5.042
11.585

Ônibus
350
377
406
428
430
470
476
499
514
531
561

Motocicletas
7.385
8.203
9.099
9.902
10.308
10.616
10.752
11.127
11.520
11.956
12.450

Outros
6.781
7.227
8.129
8.909
9.586
10.385
11.164
11.857
12.441
13.088
13.912

Total
59.118
64.126
70.262
76.287
81.516
87.174
92.633
97.375
101.565
106.059
111.151

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de
Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018

Tabela 16: Distribuição dos veículos por tipologia para o Estado do Paraná, 2008 a 2018
Data
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Automóveis Caminhões Caminhonetes
2.663.252
198.589
311.915
2.860.924
204.633
340.276
3.072.415
213.380
374.979
3.293.650
225.837
415.712
3.527.525
235.659
460.107
3.759.306
246.111
508.816
3.974.107
255.475
557.488
4.109.097
260.556
586.168
4.203.635
264.684
609.331
4.304.271
268.368
632.503
4.428.638
272.586
661.091

Ônibus
28.000
30.396
31.922
33.910
35.219
36.912
38.729
40.165
41.202
42.287
43.906

Motocicletas Outros
729.962
520.013
794.498
558.727
858.295
609.363
922.232
667.180
971.925
723.808
1.011.274
788.764
1.045.883
844.412
1.076.577
886.756
1.101.224
920.363
1.128.674
956.422
1.162.696
1.002.205

Total
4.451.731
4.789.454
5.160.354
5.558.521
5.954.243
6.351.183
6.716.094
6.959.319
7.140.439
7.332.525
7.571.122

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de
Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018
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Tabela 17: Distribuição dos veículos por tipologia para o Brasil, 2008 a 2018
Data
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Automóveis Caminhões Caminhonetes
32.054.684
1.939.276
3.484.495
34.536.667
2.026.269
3.835.242
37.188.341
2.143.467
4.285.690
39.832.919
2.274.947
4.762.943
42.682.111
2.380.780
5.238.656
45.444.387
2.488.680
5.731.997
47.946.504
2.588.905
6.245.779
49.821.941
2.645.855
6.588.496
51.296.982
2.684.227
6.880.333
52.916.160
2.720.548
7.192.441
54.715.488
2.766.097
7.555.090

Ônibus
401.049
424.068
451.989
486.597
514.980
547.465
574.104
590.636
601.522
612.534
627.058

Motocicletas
11.045.686
12.415.764
13.950.448
15.579.899
16.910.473
18.114.464
19.242.804
20.213.958
20.942.633
21.608.568
22.339.110

Outros
5.581.471
6.123.632
6.798.039
7.606.230
8.410.191
9.273.736
10.102.539
10.821.620
11.461.319
12.041.705
12.743.710

Total
54.506.661
59.361.642
64.817.974
70.543.535
76.137.191
81.600.729
86.700.635
90.682.506
93.867.016
97.091.956
100.746.553

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de
Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018

Para o ano de 2018 a distribuição da frota de veículos por sua tipologia pode
ser observada na tabela e gráficos abaixo.
Tabela 18: Distribuição da frota por tipologia, ano de 2018

Automóv eis
Caminhões
Caminhonetes
Ônibus
Motocicletas
Outros
Total

Guarapuava
67.601
5.042
11.585
561
12.450
13.912
111.151

Paraná
4.428.638
272.586
661.091
43.906
1.162.696
1.002.205
7.571.122

Brasil
54.715.488
2.766.097
7.555.090
627.058
22.339.110
12.743.710
100.746.553

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de
Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018

P á g i n a | 125

Gráfico 9: Distribuição dos Veículos por tipologia, Guarapuava ano de 2018

Distribuição dos Veiculos por Tipologia Municipio de
Guarapuava, 2018
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Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de
Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018
Adaptado por URBTECTM (2018)

Gráfico 10: Distribuição dos Veículos por tipologia, Paraná ano de 2018

Distribuição dos Veiculos por Tipologia Estado do Paraná,
2018
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Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de
Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018
Adaptado por URBTECTM (2018)
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Gráfico 11: Distribuição dos Veículos por tipologia, Brasil ano de 2018

Distribuição dos Veiculos por Tipologia Brasil, 2018

12,6%

Automóveis
Caminhões
Caminhonetes

22,2%

54,3%

Ônibus
Motocicletas

7,5%
2,7%

0,6%

Outros

Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de
Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2017
Adaptado por URBTECTM (2018)

Em relação ao índice de motorização, que expressa à relação entre população
e número de veículos, a cidade apresenta 37,49 automóveis a cada 100 habitantes em
2018, valor 3,92% menor ao índice do Estado e 42,87% superior ao do Brasil. Entretanto
com relação as motocicletas esta taxa é de 6,90 veículos para cada 100 habitantes, no
Estado 10,24 e 10,71 para o país.
Gráfico 12: Taxa de motorização para cada 100 habitantes, ano 2018
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Fonte: Baseado Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de
Registro de Veículos/RENAVAM e o Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET, 2018
Adaptado por URBTECTM (2019)
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TRANSPORTE RURAL
Em 2018, a Secretaria de Obras investiu na aquisição de equipamentos de
manutenção e conservação de vias rurais, para solucionar os principais elementos de
impacto na acessibilidade da região rural: alagamentos e enchentes, com impacto às
vias de acesso e inviabilização da circulação de transporte público. Pelas vias do interior
do município de Guarapuava também circulam o transporte escolar, bem como são
utilizadas para escoamento de produção de agricultura familiar, grãos e madeira.
O transporte público coletivo rural é apresentado na Lei 1204/2002, que
regulamenta o Transporte Coletivo Distrital e Especial de Passageiros no município de
Guarapuava e dá outras providências; a mesma regulamenta ainda o fretamento
escolar.
A empresa Zenitur Turismo opera a linha distrital Guarapuava-Palmeirinha,
com 7 viagens diárias em dias úteis e 4 viagens diárias nos domingos e feriados (ZENITUR
TURISMO, 2019). A área de influência da linha é ilustrada na Figura 14 a seguir
A empresa Expresso Guarios e Turismo Ltda opera a linha Guarapuava-Entre
Rios, com 8 viagens diárias nos dias úteis, 7 viagens diárias aos sábados e 4 viagens
diárias aos domingos. O itinerário percorrido possui variações nas viagens realizadas
durante o dia (EXPRESSO GUARIOS, 2019). A área de influência desta linha é apresentada
na Figura 15.
De maneira similar às políticas de gratuidade aos idosos no transporte coletivo
urbano, esse direito é também garantido no caso do transporte público rural conforme
assegurado pela Lei 499/1995.
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Figura 14: Área de atendimento da linha Guarapuava-Palmeirinha

Fonte: Moovit (2019)
Figura 15: Área de atendimento da linha Guarapuava-Entre Rios

Fonte: Moovit (2019)
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4 SISTEMA DE MOBILIDADE INTRA-URBANO
CONTEXTO INTRA-URBANO
A urbanização de Guarapuava teve seu desenvolvimento baseado na estrutura
da colonização portuguesa, inicialmente foi implantada a capela em taipa e,
sequencialmente, a formação da vila. Enquanto vila, constituía-se de algumas casas ao
redor da igreja matriz, marco de sua fundação, segundo Teixeira (1999).
A fundação do município é datada em 17 de julho de 1852, quando o povoado
de Nossa Senhora de Belém foi categorizada de Vila. Neste período, instalou-se a
Câmara Municipal, e a partir deste momento os problemas passaram a ser discutidos
pelos vereadores. A câmara aprovou em 1853 o projeto da área urbana de Guarapuava,
sendo ele composto de cinco ruas longitudinais e sete transversais. Como pode ser
observado na figura a seguir. (ABREU e MARCONDES, 1992).
Figura 16: Guarapuava: primeiro quadro urbano - 1853

Fonte: Abreu e Marcondes (1992, p. 40).
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O núcleo urbano de Guarapuava começou a se desenvolver a partir da crise dos
tropeiros no final do século XIX, quando começou o processo de migração da vida rural
para a vida urbana. No entanto, a cidade era isolada de outros centros urbanos, sem
ligações com outras regiões, Guarapuava não propiciava oportunidades econômicas e
de desenvolvimento. Apenas em 1940, com o crescimento da atividade madeireira,
surge um novo salto de urbanização, com a criação do “Plano Básico de Urbanização,
1967”,

fomentando as atividades de transformação de insumos, comércio, o

desenvolvimento educacional, da saúde e demais setores.
Além do desenvolvimento socioeconômico, houve expansão considerável da
malha urbana, surgindo então a ocupação das periferias e assentamentos irregulares.
Como descrito no diagnóstico do Plano Diretor de 1997, 40% dos loteamentos de
Guarapuava foram implantados irregularmente, muitos não possuíam faixas de
domínio, áreas de preservação, áreas de lazer ou uso público. Sem as exigências mínimas
atendidas pelos loteadores, o poder público acabou investindo nessas áreas por pressão
popular, isentando o poder privado de suas obrigações. O mapa de expansão urbana
das últimas décadas está localizado na página a seguir.
O sistema viário de Guarapuava nasceu a partir do núcleo da antiga vila, e se
desenvolve em confluência as rodovias, BR 277, fundada em 1969, e o entroncamento
ao sudeste da PR 170. O desenvolvimento viário transpôs a BR 277 ao norte e se
concentrou as margens da BR 466 a partir dos anos 80. Os eixos rodoviários são as
principais vias arteriais da cidade, são delas que outras vias secundárias nascem e
alimentam o sistema viário, constata-se que as vias de maior porte quando se
aproximam da área central diminuem o porte, contornando o perímetro da área central
e funcionando como um anel viário, articulado por rotatórias nos vértices norte e
sudoeste. No interior da malha, em alguns momentos percebe-se sua interrupção em
face à hidrografia, e nos limites da cidade, além dos limites do sistema antrópico
(rodovias), ao sudeste e nordeste o sistema é interrompido por barreiras naturais.
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Mapa 27: Evolução Urbana
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ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PRÉVIOS
PLANO DIRETOR DE GUARAPUAVA (2016)
A lei complementar 070/2016 aprova e institui o Plano Diretor de Guarapuava
para o decênio 2016 a 2026, entre outros objetivos, racionalizar o uso da infraestrutura
instalada, destacadamente a relacionada à infraestrutura viária e transportes. Para isso,
alguns capítulos referenciam essa área:
•

No Capítulo II, referente à Organização Territorial, é estabelecido que
foram desenvolvidos mapas para definição da Hierarquia do Sistema
Viário e Vias de Adensamento;

•

O Capítulo III é especificamente voltado à mobilidade urbana e
transporte. As principais diretrizes de desenvolvimento são elencadas
neste item, estabelecendo os conceitos essenciais da construção do
município neste âmbito e os principais objetivos a serem atingidos
através desta ferramenta.

•

O Capítulo IV evoca elementos do meio ambiente, tendo uma subseção
de macro e micro drenagem urbana, elemento com alta correlação à
infraestrutura viária do município.

•

Os Capítulos V, VI e VII tratam dos instrumentos de políticas públicas e
desenvolvimento econômico social. Os processos de regulação,
estímulo, controle e adequação de mobilidade devem considerar estas
diretrizes.

•

Os Capítulos VIII e IX, relativos à implementação e revisão do Plano
Diretor do município de Guarapuava e considerações finais,
estabelecem as conformações dos processos de elaboração desta
documentação, de particular interesse neste documento, do Plano
Municipal de Mobilidade.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
GUARAPUAVA- SETRAN
Este documento, contratado pela Prefeitura de Guarapuava e elaborado pela
empresa AGKF Serviços de Engenharia SS, faz um detalhamento completo acerca dos
elementos do sistema de transporte público.
No primeiro volume, apresenta um plano de trabalho acerca das atividades a
serem desenvolvidas, os tipos de levantamentos a serem realizados; apresenta alguns
dados quantitativos acerca das linhas operantes, distintos dos dados disponíveis
atualmente no site da empresa concessionária provavelmente em função de alterações
operacionais.
O segundo volume já apresenta alguns indicadores de avaliação da operação
do sistema, tais como IPK, números de viagens e ocupações delas, tempos de viagens,
etc. É importante destacar que nos 5 anos que decorreram desde a publicação deste
relatório, é possível que estes indicadores não permaneçam os mesmos.
O mesmo volume apresenta uma síntese do arcabouço regulatório do sistema
com as principais leis vigentes no município. Há algumas propostas de desenvolvimento,
em particular a respeito de melhorias da infraestrutura do sistema.
O terceiro volume apresenta considerações acerca do sistema atualizado,
incluindo uma estimativa tarifária, com base em dados operacionais, histórico e
estimativa de passageiros. Esta estimativa inclui a desoneração da folha de pagamento
(INSS), quando substituído pela alíquota de 2%, eliminação das alíquotas de PIS/PASEP
e COFINS, eliminação do ICMS do diesel utilizado para o Transporte Coletivo Urbano do
Estado do Paraná, para cidades acima de 160 mil habitantes. Para este desenvolvimento,
foram utilizadas as metodologias de cálculo GEIPOT.
O quarto volume analisa dados de pesquisa e recomendações de alterações
propostas em estudos anteriores, compilando-as em uma nova proposta.
Destaca-se que para o desenvolvimento deste trabalho, não foi realizado um
novo processo de simulações, recomendável para ajustes, já que as verificações que
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levaram às recomendações de ajustes eram de 2012. A mesma recomendação é
estabelecida agora.

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
A acessibilidade é uma questão essencial na mobilidade urbana. O município
deve garantir o acesso de todos os cidadãos aos espaços públicos de forma segura e
autônoma, inclusive àqueles que apresentem alguma restrição de locomoção, como
portadores de deficiência, idosos, gestantes ou lactantes. Assim, a acessibilidade deve
ser vista e entendida como algo que deve ser incorporado às construções ou reformas
públicas e privadas, de forma a atender as características de todas as pessoas.
A acessibilidade está relacionada ao uso do transporte público, transposição de
vias, utilização de equipamentos urbanos e áreas de lazer, bem como outras estruturas
e serviços da cidade com segurança e com autonomia, ou seja, de forma geral a
acessibilidade está associada ao acesso às tarefas cotidianas ou de trabalho, de modo
igualitário para todos os cidadãos.
Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, estima-se que 23,9% da população brasileira tem algum
tipo de deficiência, isto corresponde a uma parcela significativa da população. Para que
todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades que todos os outros cidadãos é
necessário tornar os edifícios ou espaços públicos, de usos coletivos ou privados
acessíveis. Este é um direito garantido que deve ser aplicado conforme normas e
critérios definidos pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O diagnóstico da realidade em Guarapuava, prevê, em um primeiro momento
a descrição de normas e critérios básicos para promoção da acessibilidade, no âmbito
nacional e municipal, sendo na sequência analisadas as condições de acessibilidade
universal através das pesquisas de Caminhabilidade.
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LEGISLAÇÃO
Em 12 de novembro de 1985 foi publicada a Lei Federal nº 7.405, que “torna
obrigatória a colocação do ‘’Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e
serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá outras
providências”. A Lei Federal nº 7.583, de 24 de outubro de 1989 estabelece normas
gerais para garantir os direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de
deficiência e sua integração na sociedade. O tratamento prioritário e adequado foi
determinado nas áreas de: a) saúde; b) educação; c) formação profissional e trabalho;
d) de recursos humanos; e) de edificações.
O Decreto Federal nº 3.298 foi publicado em 20 de dezembro de 1999. Este
Decreto “regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de
proteção, e dá outras providências”.
A Lei Federal nº 10.048, publicada em 8 de novembro de 2000, “dá prioridade
de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências”. Nesta Lei, as
pessoas portadoras de deficiência, idosos (idade acima de 60 anos), gestantes, lactantes
e pessoas acompanhadas por crianças de colo são asseguradas a ter atendimento
prioritário (art. 1). No transporte coletivo, as empresas públicas de transporte e
concessionárias devem reservar assentos, sendo bem identificados a todas as pessoas
que tem prioridade (art. 3). No artigo 5 desta Lei, fica disposto que os veículos de
transporte coletivo tem que ser projetados de modo a facilitar o acesso de pessoas
portadoras de deficiência.
A Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, “estabelece normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providencias”. Esta Lei pretende
promover a acessibilidade através da criação de critérios e normas a fim de eliminar
barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
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construção/reforma de edifícios e nos meios de transporte e comunicação, de modo a
garantir acesso igualitário a todos os cidadãos.
No art. 4 da Lei nº 10.098/2000, as vias públicas, parques e demais espaços
públicos devem ser adaptados para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida. Os estacionamentos também devem ter vagas
reservadas para elas nos acessos de circulação de pedestres (2% das vagas, no mínimo).
Com relação ao mobiliário urbano, a Lei nº 10.098/2000 aborda que os sinais
de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de
sinalização devem estar dispostos de modo a facilitar e não impedir a circulação. Os
semáforos podem estar equipados com mecanismos que emitam sinal sonoro suave
para guiar a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual. Na referida Lei ficam
estipulados os requisitos necessários para a acessibilidade às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida nos edifícios públicos ou de uso coletivo e nos
edifícios privados.
Também pertinente nessa análise o Estatuto do Idoso, (Lei Federal
10.741/2003), que é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Dentre os temas abordados, destacam-se os
artigos 39 a 42, que tratam do transporte, assegurando principalmente, a reserva de
5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais
deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.
O Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, “regulamenta as Leis
nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.”
O artigo 5º, do Decreto nº 5.296/2004, define as pessoas portadoras de
deficiência e as divide nas seguintes categorias: física, auditiva, visual, mental e múltipla.
As barreiras são “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a
liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se
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comunicarem ou terem acesso à informação”, sendo classificadas como barreiras:
urbanísticas, nas edificações, nos transportes e nas comunicações e informações.
Na promoção da acessibilidade devem ser observadas as regras dispostas no
Decreto nº 5.296/2004 e nas normas técnicas da ABNT. As vias, praças, logradouros,
parques e demais espaços de uso público devem cumprir as exigências técnicas de
acessibilidade da ABNT (art. 15). Os mobiliários urbanos devem garantir uma
aproximação segura e uso por pessoas portadoras de deficiência visual, mental ou
auditiva e aproximação ao alcance visual e manual das pessoas com deficiências físicas,
como cadeirantes e a circulação livre de barreiras, considerando-se inclusive os
estacionamentos.
De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, as construções de uso público ou
coletivo incluem: teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de
espetáculos, salas de conferências, estabelecimentos de ensino de qualquer nível e
estacionamentos. As construções, reformas ou ampliações de edificações de uso público
ou coletivo devem tornar o espaço acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida. Para aprovação, licenciamento ou emissão de certificado de
conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, as regras devem ser atendidas com
base nas normas da ABNT, no referido Decreto e nas demais legislações.
O artigo 16 da Lei nº 10.098/2000 determina a que o transporte coletivo deve
ter os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. No
mais, o Poder Público deve promover a eliminação de barreiras urbanísticas,
arquitetônicas, de transporte e comunicação, mediante ajudas técnicas, além de apoio
à pesquisa e das agências de financiamento (art. 20 e 21).
A terceira edição da NBR 9.050 passou a ser válida a partir do dia 11 de outubro
de 2015. Esta revisão 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”. Nesta 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 as 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. Esta faixa deve ter
inclinação transversal de 3%, ser contínua entre lotes e ter largura mínima de 1,20 m e
altura livre de 2,10 m. A faixa de acesso é uma área de passagem da via pública para o
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lote, existente apenas em calçadas com larguras superiores a 2,0 m. Esta deve acomodar
a rampa de acesso aos lotes lindeiros.
Portanto, 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, isto se aplica tanto em ambientes internos
quanto externos.
Pisos podotáteis
Existem duas variações para a simbologia e padrão do piso podotátil, essas são
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 19 e Figura 17.
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Tabela 19: Dimensão da sinalização direcional

Fonte: NBR 9.050/2015

Figura 17: 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 20e ilustradas na Figura 18.
Tabela 20: Dimensão da sinalização de alerta

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)
Figura 18: 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 19.
Figura 19: Desenho técnico de rampa

Fonte: ABNT (NBR 9.050/2015)
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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
ilustrado na Figura 20.
Figura 20: 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 21.
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Figura 21: 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 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.
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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
tem responsabilidade sobre as 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 mesmo lei são especificadas a largura mínima das calçadas
de acordo com a hierarquia da via conforme a tabela abaixo:
Tabela 21: Largura mínima das calçadas em Guarapuava

Fonte: Anexo II – Lei complementar 65/2016

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, nesta é possível inferir que os parâmetros
diferem do que está estabelecido na Lei do Sistema Viário, conforme a Tabela 22.
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Tabela 22: Parâmetros para implantação de passeios e paisagismo

Fonte: Anexo IV – Lei complementar 066/2016
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
meio-fio 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 abaixo:
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Tabela 23: Parâmetros para implantação dos passeios e paisagismo

Fonte: Quadro 1 – Lei complementar 035/2011

Os parâmetros referente as 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.”
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Tabela 24: Cartilha Calçada acessível Guarapuava

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava

PESQUISA DE CAMINHABILIDADE
4.3.2.1 Metodologia
De acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2016) nas
cidades brasileiras entre 100 e 250 mil habitantes, 46,8% das viagens são realizadas por
transporte não motorizado até os seus destinos, 30,6% são realizadas em transporte
individual motorizado e 22,6%, em transporte público coletivo. Este alto percentual de
viagens feitas a pé evidencia a importância de analisar a qualidade de espaços urbanos
sob o ponto de vista do pedestre, assim como priorizar os investimentos em
infraestrutura urbana destinados a melhorar as condições de caminhabilidade em
cidades brasileiras.
No intuito de avaliar os parâmetros de conforto das calçadas, foram realizadas
pesquisas para estimar os parâmetros de eficiência e conforto que oferecem a
infraestrutura dedicada ao deslocamento dos pedestres. Para obter uma organização
mais adequada dos dados a serem obtidos em campo, optou-se por separa-los em duas
perspectivas: o olhar técnico e o olhar do usuário.
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Figura 22: Perspectivas das pesquisas de campo

Pesquisas
de Campo

Olhar
Técnico

Olhar do
Usuário

Fonte: URBTECTM (2019)

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

Figura 23: Temáticas Índice de Caminhabilidade ICam

Fonte: ITDP, IRPH (2017)

De acordo com o Instituto de Transporte, foram realizadas diversas perguntas
relacionadas aos temas, cada uma com um critério de nota, totalizando uma média
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aritmética. Posteriormente, essa média era avaliada de 0 a 3, sendo menor que 1
considerado insuficiente e igual a 3, ótimo.
Com o intuito de melhor adequar o índice ao Plano de Mobilidade de
Guarapuava, o iCam foi adaptado, reunindo a categoria Segurança Viária com a
categoria Segurança Pública, intitulando-a apenas de Segurança. Além disso, os aspectos
referentes a travessia da via passou a compor uma categoria única denominada
“travessia” diferente do método do ITDP que inclui a avaliação desse item dentro da
categoria “Segurança viária”. A categoria Mobilidade também não foi considerada para
essa análise, visto que esse item considera o tamanho das quadras que possuem
dimensões muito semelhantes na região central. Além disso esse item considera a
integração intermodal que será abordada na categoria Segurança e na pesquisa de
caminhabilidade. Com isso, a análise contempla 22 indicadores distribuídos em 5 (seis)
categorias. As adaptações realizadas em cada uma delas pode ser observada na Figura
24.
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 desse
documento. A tabulação dos resultado em planilhas e através de mapas para cada uma
das perguntas estão disponíveis no Anexo 02.
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Figura 24: Categorias da Pesquisa de Caminhabilidade
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Fonte: ITDP, IRPH (2017), Adaptado por URBTECTM (2019)
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Mapa 28: Localização das pesquisas de caminhabilidade
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4.3.2.2 Resultados
Os resultados da pesquisa foram sistematizados através de gráficos e mapas,
na qual 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.
A primeira categoria avaliada é referente as 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, conforme o Gráfico 13. O mapa a seguir
evidencia que apenas 3 cruzamentos nos trechos avaliados receberam nota máxima em
todas as travessias. São eles: Rua Quinze de novembro x Rua Vicente Machado; Rua
Padre Chagas x Rua Xavier da Silva e Rua Cônego Braga x Rua Saldanha Marinho.
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 Avenida Manoel Ribas. A maioria dos
trechos avaliados situados fora da regiao central foram classificados como péssimos com
relação as 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.
Gráfico 13: Resultado da pesquisa de caminhabilidade na sede – Categoria Travessia

Fonte: URBTEC™
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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 conforme o Gráfico 14.
No mapa a seguir é possível identificar quais trechos tiveram as piores e as
melhores avaliações. 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 Julio
Silvestre e Rua Dr. Laranjeiras.
Os trechos avaliados ao longo das Ruas Tiradentes, Visconde de Guarapuava,
Professora Leonida e Coronel Saldanha foram classificados em grande parte como ruins
ou péssimos. Da mesma foram 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.
Gráfico 14: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Calçada

Fonte: URBTEC™
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Mapa 29: Índice de caminhabilidade - Categoria Calçada
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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 Leonida; 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, Dr.
Laranjeiras também tiveram avaliação negativa sendo todos os trechos avaliados como
ruins ou péssimos.
Gráfico 15: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Atração

Fonte: URBTEC™
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Mapa 30: Índice de caminhabilidade – Categoria Atração
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A quarta categoria teve como objetivo a avaliação da segurança das calçadas.
Para essa avaliação foram levantados 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
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 Julio Silvestre, onde quase a totalidade dos
trechos foram avaliados como péssimos. Assim como na sede, quase todos os trechos
avaliados no Distrito de Entre Rios tiveram avaliação positiva conforme o mapa a seguir.
Gráfico 16: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Segurança

Fonte: URBTEC™
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Mapa 31: Índice de caminhabilidade - Categoria Segurança
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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.
Como pode ser observado no mapa a seguir, 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 Rua
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.
Gráfico 17: Resultado da pesquisa de caminhabilidade – Categoria Ambiente

Fonte: URBTEC™
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Mapa 32: Índice de caminhbailidade - Categoria ambiente
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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, 13%
foram avaliados como péssimos, 63% como ruins e 24% como razoáveis. No Distrito de
Entre Rios, 14% foram classificados como péssimos, 45% como ruins e 41% como
razoáveis. No distrito sede apenas 2 trechos foram considerados bons, não havendo
representatividade no Gráfico 18, enquanto no Distrito de Entre Rios nenhum dos
trechos de fato obtiveram 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. Essa 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 mas 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. Essa
última apresentou todos os trechos com avaliação negativa.
Gráfico 18: Índice de caminhabilidade – Nota geral

Fonte: URBTEC™
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Mapa 33: Índice de caminhabilidade - Nota geral
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Como dito anteriormente, 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 a qualidade das calçadas. Foram
entrevistados 146 pedestres no mesmo período dos levantamentos de caminhabilidade.
O resultado das pesquisa qualitativa de caminhabilidade está disponível no Anexo 02
desse documento.

VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi instituído pela Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997. Este 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, esta realidade não é praticada, nas ruas é difícil
encontrar um ciclista de acordo com a legislação nacional.
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
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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 25.
Tabela 25: Quadro das especificações técnicas para vias especiais

Fonte: Anexo II – Lei complementar 65/2016

O sistema cicloviário deve dar suporte ao deslocamento dos ciclistas de forma
segura e convidativa, promovendo este modo de transporte para o lazer ou para o
trabalho/estudo. Para isto, é importante a criação de ciclovias e ciclofaixas. Os ciclistas
não precisam de muito espaço, normalmente são projetadas com 0,60 m, em
movimento requer mais 0,30 m para cada lado. Portanto, o ideal da faixa mínima de
circulação é de 1,20 m.
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:
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•

Ciclovia segregada em terreno limpo: é a via exclusiva para circulação
de bicicletas, independente do transito 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.

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.

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

Passeio compartilhado: 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.

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
P á g i n a | 168

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.
O mapa a seguir apresenta o sistema cicloviário da cidade de Guarapuava,
composto por nove trechos de ciclovias e 4 trechos de ciclofaixas .
PESQUISA DE CICLOS
4.4.1.1 Metodologia
Da mesma forma como anteriormente citado pelo tema caminhabilidade, a
ciclomobilidade terá a perspectiva técnica e a do usuário. Baseado no iCam, a pesquisa
de campo de olhar técnico foi dividida em quatro categorias e adaptada para
posteriormente resultar em um índice. Essa adaptação pode ser observada conforme a
Figura 25.
O processo da pesquisa de ciclomobilidade também teve início com a seleção,
junto à Equipe Técnica Municipal, dos trechos para aplicação do Índice de
Ciclomobilidade. As pesquisas foram realizadas nos nove trechos de ciclovias e 4 trechos
de ciclofaixas implantadas na cidade. 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 30/04 e 03/05. O
formulário completo da pesquisa e as notas atribuídas para cada um dos indicadores
estão disponíveis no Anexo 03 desse documento. A tabulação dos resultados em
planilhas e através de mapas para cada uma das perguntas estão disponíveis no Anexo
04.
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Figura 25: Categorias da Pesquisa de Ciclomobilidade

TIPO DA VIA
LOCALIZAÇÃO DA CICLOVIA/CICLOFAIXA

CATEGORIA
CICLOVIA

LARGURA DE CICLOVIA/CICLOFAIXA

PAVIMENTAÇÃO
PRESENÇA DE OBSTÁCULOS

FACHADAS COM ACESSOS CICLISTAS
FACHADAS VISUALMENTE PERMEÁVEIS

CATEGORIA
ATRAÇÃO

USO PUBLICO DIURNO

USO PUBLICO NOTURNO
USO MISTO

VAGAS ESTACIONAMENTO NOS RECUOS
PONTOS DE ONIBUS

CATEGORIA
SEGURANÇA

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
ILUMINAÇÃO

FLUXO DE PEDESTRES E CICLISTAS
EXISTÊNCIA DE PARACICLOS

ARBORIZAÇÃO

CATEGORIA
AMBIENTE

FOCOS DE LIXO

MOBILIÁRIO URBANO
Fonte: ITDP, IRPH (2017), Adaptado por URBTECTM (2019)
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Mapa 34: Sistema cicloviário de Guarapuava
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4.4.1.2 Resultados
Os resultados da pesquisa de ciclomobilidade também foram sistematizados
através de gráficos e mapas, na qual os índices de ciclomobilidade são representados
numa graduação de cores, sendo os trechos em vermelho os que possuem piores índices
e em verde aqueles mais bem avaliados.
A

primeira

categoria

avaliada

é

referente

ao estado

físico

das

ciclovias/ciclofaixas. Nessa categoria são avaliadas as dimensões, estado de
conservação, presença de piso tátil e presença de obstáculos. O resultado mostrou que
dos trechos avaliados , 6% são classificados como péssimos, 18% ruim, 1% razoável e
75% são considerados bons, conforme o Gráfico 19.
As ciclovias/ciclofaixas localizadas na porção norte do perímetro urbano são as
que obtiveram melhor avaliação para essa categoria. Destacam- se as ciclofaixas das
Ruas Jorge Alves Ribeiro e XV de novembro que foram consideradas boas em todos os
trechos avaliados. As ciclofaixas da Rua Aragão de Matos Leão e Avenida Manoel Ribas
também se destacam, uma vez que a maioria dos trechos tiveram avaliações positivas
sendo classificadas como boas e razoáveis.
Os trechos com as piores avaliações, como pode ser observado no mapa abaixo,
estão localizado nas Avenidas Prefeito Moacir Júlio Silvestre e Ver. Serafim Ribas e na
porção sul da Rua Vereador Rubens Siqueira Ribas.
Gráfico 19: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Ciclovia

Fonte: URBTEC™
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Mapa 35: Índice de ciclomobilidade - Categoria Ciclovia
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A segunda categoria teve como objetivo a avaliação da atratividade das
calçadas. Nessa categoria foram levantadas a quantidade de fachadas que permitem o
acesso de ciclistas, 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, 55% são avaliados como péssimos, 32%
como ruins, 10% como razoáveis e apenas 3% classificados como bons.
Diferente da categoria ciclovia, os trechos com as piores avaliações são
identificados na porção norte do perímetro urbano. Como exemplo, podemos citar as
ciclofaixas das Ruas Jorge Alves Ribeiro e XV de novembro e das Avenidas Ivo Carli e
Bento de Camargo Ribas que foram consideradas péssimas em quase a totalidade dos
trechos avaliados. Todos os trechos da Rua Aragão de Matos Leão, na porção sul do
perímetro, também obteve avaliação negativa, sendo todos classificados como péssimo.
A Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre obteve avaliações negativas em todos
os trechos levantados, sendo classificados entre péssimo e ruim. De forma similar os
trechos avaliados nas Avenidas Serafim Ribas e Vereador Rubens Siqueira Ribas
apresentaram grande parte dos trechos com avaliação negativa, com apenas 3 trechos
classificados como razoáveis nessa categoria.
A Avenida Manoel Ribas se destaca por ser a única a apresentar trechos com
avaliação positiva entre as Ruas Conrado Kluber e Av. Prefeito Moacir Julio Silvestre.
Gráfico 20: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Atração

Fonte: URBTEC™
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Mapa 36: Índice de ciclomobilidade – Categoria Atração
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A terceira categoria teve como objetivo a avaliação da segurança das ciclovias.
Para avaliação da segurança 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 e ciclistas. O resultado
mostrou que dos trechos avaliados, 11% são classificados como péssimos, 42% como
ruins, 38% como razoáveis e apenas 9% considerados bons.
Como pode ser observado no mapa a seguir, o resultado dessa categoria obteve
grande variação ao longo dos trechos analisados. As ciclofaixas com maior quantidade
de trechos que obtiveram avaliações positivas são aquelas localizadas na Avenida
Vereador Serafim Ribas e Av. Ivo Carli, Av. Bento de Camargo Ribas e XV de novembro.
A maioria dos trechos avaliados nessas vias foram classificados como razoáveis, uma vez
que obtiveram nota entre 1,5 e 2,0.
Os piores trechos estão localizados na Avenida Manoel Ribas, com avaliação
negativa em todos os trechos, não obtendo nota superior a 1,5. No mapa abaixo, é
possível identificar apenas 3 trechos considerado bons, ou seja, com média acima de 2
para essa categoria. O primeiro localizado na Rua Vereador Rubens Siqueira Ribas, entre
as Ruas Salvatore Renna e Eng. Antônio Rebouças. O segundo localizado na Av.
Professora Laura Pacheco Bastos entre as ruas Syrton Martins e Rua Nº 05 e a última na
Avenida Sebastião Camargo Ribas entre as Ruas Fortaleza e Recife.
Gráfico 21: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Segurança

Fonte: URBTEC™
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Mapa 37: Índice de cilomobilidade – Categoria Segurança
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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, 4% foram avaliados como péssimos, 14% como ruins, 59% como
razoáveis e 23% considerados bons, conforme o Gráfico 22. A maioria dos trechos
avaliados nessa categoria obtiveram resultados positivos.
Como pode ser observado no mapa abaixo, a Rua Jorge Alves Ribeiro, Rua XV
de novembro, Avenida Vereador Rubens Siqueira Ribas, Avenida Professora Laura
Pacheco Bastos e Rua Tucuruí se destacam por apresentar quase a totalidade dos
trechos avaliados como bons e razoáveis, ou seja, que obtiveram notas entre 1,5 e 3,0.
Os trechos com pior avaliação são identificados na Avenida Prefeito Moacir
Julio Silvestre entre as Ruas Brigadeiro Rocha e Rua Vicente Machado; Avenida Manoel
Ribas entre as Ruas Coronel Lustosa e Rua Senador Pinheiro Machado; Avenida
Vereador Serafim Ribas entre as Ruas Porecatu e Salvatore Renna, Avenida Bento de
Camargo Ribas entre as Ruas XV de novembro e Rua Treze de Junho.

Gráfico 22: Resultado da pesquisa de ciclomobilidade – Categoria Ambiente

Fonte: URBTEC™
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Mapa 38: Índice de ciclomobilidade - Categoria Ambiente
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A média das notas atribuídas aos trechos para cada uma das categorias
avaliadas (Categoria, Atração, Segurança e Ambiente) resultaram no Índice de
Ciclomobilidade. Os resultados mostraram que dos trechos pesquisados, 52% foram
avaliados como péssimos, 2% como ruins e 43% como razoáveis e apenas 3% foram
considerados bons.
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.
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.
Destaca-se 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.
Gráfico 23: Índice de ciclomobilidade - Nota geral

Fonte: URBTEC™
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Mapa 39: Índice de ciclomobilidade – Nota Geral
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Da mesma forma que as pesquisas de caminhabilidade, as pesquisas de ciclos
contemplaram também a avalição das calçadas através do olhar dos usuários. Para isso,
foram realizadas entrevistas nas ciclovias e ciclofaixas, identificando o perfil dos ciclistas;
frequência, tempo e motivo da viagem e a percepção dos mesmos no que se refere a
qualidade das ciclovias/ciclofaixas. Foram abordados 179 ciclistas no mesmo período
dos levantamentos de ciclomobilidade, no entanto somente 45 pessoas aceitaram
responder o questionário. O resultado da pesquisa qualitativa de ciclomobilidade está
disponível no Anexo 04 desse documento.

P á g i n a | 182

PESQUISAS DE COMPORTAMENTO NA CIRCULAÇÃO
As pesquisas de comportamento da circulação possui o objetivo de identificar
as caraterísticas da demanda de circulação viária como volume, período de maior
movimentação (picos), velocidade média, tempos de viagens e tempos parados. Estas
são imprescindíveis para a determinação da capacidade e níveis de serviço do sistema
viário do município de Guarapuava.
CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA
As contagens volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a
composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do
sistema viário, numa determinada unidade de tempo. Estas informações são a base para
a análise de capacidade, nível de serviço e a identificação dos fluxos causadores de
congestionamento. A metodologia sugerida segue as indicações do Manual De Estudos
De Tráfego do Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes – DNIT, de
2006.
As contagens devem ser realizadas em dias úteis, em períodos que
compreendam as horas de pico do município. Indicam-se os períodos manhã e tarde,
porém considerando que a área urbana do município de Guarapuava possui diâmetro
médio aproximado de nove quilômetros, será realizada contagens também no período
de “almoço”. Portanto são previstas pesquisas nos períodos: manhã - entre 06h30min e
09h30min; almoço - entre 11h00min e 14h00min; e a tarde entre 16h30min e 19h30min.
As contagens devem ser registradas em intervalos de 15 minutos, para
determinação do volume hora pico ou volume hora de projeto (VHP), que compreende
no período de uma hora de maior volume da região de análise, e também da
determinação do fator hora pico (FHP), fator que mede a flutuação volume dentro do
intervalo de pico.
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As contagens volumétricas podem agrupar os vários tipos de veículos em
classes, é usual considerar as classes Automóveis ou Carros de passeio (A), Ônibus (O),
Veículos de Carga (C) e Motos (M).
•

Automóveis (A): carros de passeio, pick-ups, caminhonetes, vans e SUV’s;

•

Ônibus (O): ônibus e micro-ônibus;

•

Veículos de Carga (C): caminhões leves e caminhões pesados.

•

Motos (M): motocicletas e motonetas.

•

Bicicletas (B): Bicicletas.

Esta classificação permite representar cada tipo de veículo em unidade de carro
de passeio UCP, ou seja, número equivalente de carros de passeio que exerce os
mesmos efeitos na capacidade da interseção que o veículo referido. É possível também
identificar a proporção veículos pesados em relação ao fluxo total.
O levantamento em interseções permite identificar o fluxo nas vias e também
o fluxo em cada intersecção por movimento, que é imprescindível para as análises de
capacidade e nível de serviço das vias e intersecções, para tanto é necessário o
levantamento de todos os movimentos/fluxos das intersecções, utiliza-se um
fluxograma esquemático para as intersecções, conforme o exemplo da intersecção
entre a Av. Manoel Ribas x Av. Sebastião de Camargo Ribas.
Figura 26: Exemplo de croqui de fluxograma de movimentos de intersecções Av. Manoel Ribas com Av. Sebastião de
Camargo Ribas

Fonte: URBTECTM (2019)
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As contagens foram realizadas utilizando softwares de contagem específico
desenvolvido para esta atividade, com o auxílio de tablets.
Foram realizadas contagens volumétricas em 48 interseções na cidade de
Guarapuava no sentido de determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo
de veículos que passam por estes pontos. Estas informações compõe uma base para a
análise de capacidade, nível de serviço e identificação de fluxos causadores de
congestionamento na cidade. A metodologia de pesquisa executada seguiu as
indicações do Manual De Estudos De Tráfego do Departamento Nacional De
Infraestrutura De Transportes – DNIT, de 2006.
Para a seleção das intersecções foram consideradas as visitas realizadas pela
consultoria ao município e a importância em relação as principais rotas de
deslocamento, além das contribuições das equipes técnicas da Secretária Municipal de
Trânsito (SETRAN) e demais secretarias. Deste modo foram considerados os principais
acessos a região central e as intersecções localizadas nas principais vias de ligação.
As contagens foram realizadas em dias úteis ao longo dos meses de maio e
junho de 2019, nas horas-pico da manhã (06h30min – 09h30min), da tarde (11h00min
– 14h00min) e da noite (16h30min – 19h30min). As pesquisas foram realizadas através
da utilização de programas de contagem específico desenvolvido para esta atividade,
com o auxílio de tablets.
Figura 27: Pesquisadores, pesquisa de contagem volumétrica classificatória

Fonte: URBTEC™, 2019
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A Tabela 26 e o mostram os locais onde foram realizadas as pesquisas de
contagem volumétrica em Guarapuava.
Tabela 26: Localização dos pontos das contagens volumétricas classificatórias
Ponto
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Localização
BR-277 - KM 338
R. XV de Novembro
BR-277 - KM 345
Av. Sebastião de Camargo Ribas x R. Antônio Losso
R. Guaíra x R. Nicarágua
R. XV de Novembro x R. Nicarágua
R. Dep. Lauro Sodré Lopes x Av. Rosa Lustosa da Siqueira
R. XV de Novembro x R. Pedro Siqueira
Av. Manoel Ribas x R. Eng. Lentsch
Av. Manoel Ribas x Av. Sebastião de Camargo Ribas
R. Sen. Nereu Ramos x R. Amadeu Karpinski Rocha
Av. Manoel Ribas x R. Paraná
Av. Manoel Ribas x Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre / R. Elias Zacalusny
Av. Manoel Ribas x R. Guaíra
Av. Manoel Ribas x R. XV de Novembro
Av. Manoel Ribas x R. Sen. Pinheiro Machado
Av. Manoel Ribas x R. Prof. Becker
R. Brg. Rocha x R. das Rosas
Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x R. Benjamin Constant
R. Brg. Rocha x R. Pedro Alves
PR 466 x R. Vereador Rui G. Pupo / R. Polônia

Data
29/05/2019
16/05/2019
29/05/2019
27/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
15/05/2019
08/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
17/05/2019
10/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
13/05/2019
21/05/2019
10/05/2019
07/05/2019
27/05/2019

BR 277 X Av. Prof. Pedro Carli

14/05/2019

023

Av. Prof. Pedro Carli x R. Botucudos

14/05/2019

024

R. Saldanha Marinho x R. Bahia

14/05/2019

025

R. Cap. Rocha x R. Minas Gerais

14/05/2019

026

Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x R. Vicente Machado

07/05/2019

027

Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x R. Pres. Getúlio Vargas

07/05/2019

028

Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre x R. Santa Catarina

07/05/2019

029

R. Mal. Floriano x R. Dr. Laranjeiras

06/05/2019

030

R. Saldanha Marinho x R. Cel. Lustosa

06/05/2019

031

R. Padre Chagas x R. Vicente Machado

06/05/2019

032

R. Prof. Becker x R. Cap. Rocha

13/05/2019

033

R. Saldanha Marinho x R. Cap. Frederico Virmond

06/05/2019

034

R. Mal. Floriano Peixoto x Av. Ver. Rubéns Siqueira Ribas

21/05/2019

035

R. Prof. Becker x R. Quintino Bocaiúva

13/05/2019

036

R. Padre Chagas x R. Tiradentes

06/05/2019

037

R. Pref. Moacir Júlio Silvestre x R. Gerânios

22/05/2019

038

R. Pref. Moacir Júlio Silvestre x R. Turíbio Gomes

22/05/2019

039

R. Cel. Lustosa x R. Domingos Caetano do Amaral

15/05/2019

040

R. Ver. Serafim Ribas x R. Prof. Becker

13/05/2019

041

R. Ver. Serafim Ribas x Travessa Arlindo Antunes de Almeida

21/05/2019

042

R. Guaíra x R. Tocantins

27/05/2019

043

R. Mal Deodoro x R. Salvador Scheneider

15/05/2019

044

R. Cândido Xavier x R. Guaíra

15/05/2019

045

R. Turíbio Gomes x Rod. Eng. Tancredo Benghi

29/05/2019

046

R. Cruz Machado x Rod. Eng. Trancredo Benghi x Av. Prefeito Moacir Júlio Silvestre

24/05/2019

047
048

Av. Ver. Serafim Ribas x R. Eng. Tancredo Benghi
Estr. Guairacá

22/05/2019
28/06/2019

Fonte: URBTEC™, 2019
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Mapa 40: Localização das pesquisa de contagem volumétrica classificatória

P á g i n a | 187

As pesquisas que estão relacionadas com a captura de dados de acessos,
contagens volumétricas classificatórias de veículos são realizadas considerando algumas
características e premissas, como vias de características geométricas idênticas podem
apresentar diferentes capacidades, pois são influenciadas também pela composição do
tráfego que as utiliza. Diante disto, os estudos de campo utilizaram uma divisão de
veículos de acordo com sua tipologia.
De acordo com o Highway Capacity Manual (HCM), que analisa a influência dos
diferentes tipos de veículos de várias maneiras, em função do tipo de via, da extensão
do trecho, do tipo de terreno, dos greides, do número de faixas da via, e das faixas de
tráfego em estudo, indica a divisão por tipologia de veículos, para locais urbanizados em
quatro categorias (veículos de passeios, caminhões, ônibus, motocicleta).
A pesquisa de contagem volumétrica empreendida no município de
Guarapuava é caracterizada como classificatória pois diferencia os veículos
contabilizados em cinco tipos:
•

Automóveis (A): carros de passeio, pick-ups, caminhonetes, vans e SUV’s;

•

Ônibus (O): ônibus e micro-ônibus;

•

Veículos de Carga (C): caminhões leves e caminhões pesados.

•

Motos (M): motocicletas e motonetas.

•

Bicicletas (B): Bicicletas.

O Gráfico 24 mostra, em aspectos gerais, a divisão modal constatada através
da pesquisa de contagem volumétrica classificatória em 48 pontos da cidade de
Guarapuava.
Esta divisão modal permite representar cada tipo de veículo em unidade de
carro de passeio UCP, ou seja, número equivalente de carros de passeio que exerce os
mesmos efeitos na capacidade da interseção que o veículo referido. Assim, cada modal
contabilizado é multiplicado por um fator de equivalência UCP no sentido de unificar os
dados de demanda em um número absoluto, como mostra o Tabela 27.
Os dados da contagem volumétrica classificatória nos 48 pontos pesquisados
estão disponíveis no Anexo 05 desse documento.
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Gráfico 24: Tipologia dos veículos, média para todos os pontos

Fonte: URBTEC™, 2019

Tabela 27: Fator Unidades de carros de passeio

Veículos Fator UCP
Automóveis
1,00
Ônibus
3,00
Caminhões
3,00
Motos
0,25
Fonte: URBTEC™, 2019

Para obtenção do perfil da demanda acumulou-se o volume horário observado
de todos os cruzamentos de tráfego, as contagens foram registradas em intervalos de
15 minutos, para determinação do volume hora pico (VHP), que se refere ao período de
maior fluxo na região de análise, e também da determinação do fator hora pico (FHP),
fator que mede a flutuação do fluxo dentro do intervalo de pico
Com este perfil é possível identificar o período em que se concentrado o maior
fluxo na região estudada. É sabido que cada cruzamento tem seu horário de pico
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específico, mas para fins de análise e simulações e para se obter uma real visão da
situação atual do sistema viário, utiliza-se a premissa de se escolher a mesma hora de
análise para todos os cruzamentos.
O Gráfico 28 representa o perfil geral da demanda horária, a partir de uma
média das contagens, onde se pode observar um carregamento médio do sistema viário
mais acentuado na hora-pico entre 07h15min e 08h:15min no período da manhã, entre
12h45min e 13h45min no almoço e entre 17h15min e 18h15min no período da noite.
Gráfico 25: Perfil da demanda, dias úteis, UCP/hora

Fonte: URBTEC™, 2019

Entre os 48 pontos pesquisados, dez se destacam em termos de carregamento,
representando cerca de 40% da demanda total pesquisada, como mostra o Tabela 28.
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Tabela 28: Pontos com maior volume de veículos pesquisados

Fonte: URBTEC, 2019

É possível observar que, dos dez pontos de maior carregamento, cinco se
encontram em interseções com a Av. Manoel Ribas, que de acordo com a hierarquia
viária vigente é uma via Arterial 2. Estes pontos (010, 009, 013, 015 e 014) representam
21,3% da demanda total pesquisada. Estas interseções com a Avenida Manoel Ribas são,
em sua maioria, vias Coletoras 1, com exceção da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre e da
Rua XV de Novembro, ambas vias Arteriais 2. Estes cinco pontos são estruturados a
partir de rotatórias exceto a interseção de número 014, entre a Av. Manoel Ribas e a
Rua Guaíra, que é uma interseção semaforizada. Isto demonstra a importância da Av.
Manoel Ribas nos deslocamentos nas horas-pico ao longo do dia em Guarapuava.
Outro eixo que aparece com destaque entre os dez pontos mais carregados é o
da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre, via classificada como Arterial 2 na hierarquia viária
vigente. Os pontos de pesquisa 026, 027 e 028, que se localizam neste eixo, representam
9,3% da demanda total pesquisada, porcentagem esta que se torna ainda maior (13,7%)
se for considerada a interseção entre Av. Manoel Ribas e Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre.
Os pontos 026, 027 e 028 pontos podem ser caracterizados como interseções não
semaforizadas, com destaque para o ponto 026, interseção em “T” entre a Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre e a Rua Vicente de Machado, com acesso pelo canteiro central da
avenida.
Destaca-se ainda o carregamento dos pontos 011, 022 e 021, sendo o primeiro
a interseção entra a Rua Sen. Nereu Ramos (via Coletora 1) com a Rua Amadeu Karpinski
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Rocha (via Coletora 2), e as demais interseções de rodovias (BR-277 e PR-466) com vias
urbanas. No caso do ponto 011, se explica tal demanda a partir da proximidade da
interseção com o escoamento da Av. Manoel Ribas, já citada anteriormente como eixo
de alto carregamento nos períodos estudados.
O ponto 021 se encontra em área de caráter industrial da cidade, que apesar
de representar o encontro de uma via Arterial 1 (PR-466) com uma via Coletora 2 (Rua
Polônia), mostra alta demanda. Já o ponto 022 se destaca por ser a conjunção entre a
BR-277, via Arterial 1, com a Av. Prof. Pedro Carli, via Arterial 2. Os pontos 021 e 022 em
conjunto representam 6,2% da demanda total pesquisada na cidade.
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AVALIAÇÃO DE VELOCIDADES E RETARDAMENTO
Foram realizadas no município de Guarapuava, pesquisas de avaliação de
velocidades e retardamento, no sentido de entender, a partir da seleção de rotas
definidas, quais são os pontos de maior e menor velocidade em percursos urbanos por
automóvel. A pesquisa de velocidade e retardamento foi executada por veículo
equipado de aparelho GPS, que registra além do percurso, o tempo total das viagens e
todos os tempos em que o veículo fica parado. Nesta metodologia, devem ser realizadas
no mínimo duas medições, ou seja, duas viagens, entre os horários de pico verificados
durante as contagens volumétricas.
Para seleção das rotas são delimitados trechos de vias urbanas com grande
saturação de fluxo, sendo cada trecho dividido em seções, separadas pelas interseções
existentes no caminho da medição.
Foram pesquisadas oito rotas que contemplam 24 intersecções de contagem
volumétrica classificatórias. Os trechos selecionados para esta pesquisa podem ser
observados no Tabela 29 e na Tabela 29.
Tabela 29: Localização das Rotas da pesquisas de velocidade e retardamento
Rota

Início

Fim

Principais Vias

Extensão
6,94 km

Rota 01

BR-277

R. Prof. Becker

Rua Eng. Tancredo Benghi, Av . Pref.
Moacir Julio Silv estre, R. Vicente
Machado

Rota 02

Av . Manoel Ribas

BR-277

Av . Pref. Moacir Julio Silv estre, Rua Eng.
Tancredo Benghi

6,12 km

Rota 03

R. Vicente Machado

BR-277

R. Prof. Becker, R. Cap. Rocha, Av . Prof.
Pedro Carli

4,61 km

Rota 04

R. Cap. Rocha

Rota 05

R. Eng. Lentsch

R. Paulino G. de
Córdov a

Av . Manoel Ribas, R. Quinze de
Nov embro

4,29 km

Rota 06

R. Paulino G. de
Córdov a

R. Eng. Lentsch

R. Quinze de Nov embro, Av . Manoel
Ribas

4,25 km

Rota 07

R. Campo Largo

R. Vicente Machado

Av . Vereador Sarafim Ribas, R.
Comendador Norberto

2,39 km

Rota 08

R. Cap. Rocha

R. Campo Largo

R. Prof. Becker, Av . Vereador Sarafim
Ribas

2,26 km

Av . Pref. Moacir Julio R. Pe. Honorino João Muraro, R. Saldanha
Silv estre
Marinho

Total

1,63 km

32,49 km

Fonte: URBTEC™, 2019
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Mapa 41: Localização dos trechos das pesquisas de Velocidade e Retardamento
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Através das análises dos dados retirados do GPS, foi possível obter os dados de
velocidade média, o tempo gasto em cada seção, e ainda o tempo parado. Com estes
dados pode se calcular o a velocidade de fluxo livre, que é calculada considerando que
o veículo se movimenta livremente 100% do tempo, e os atrasos em intersecções
considerando os tempos parados em cada intersecção. A Tabela 30 apresenta a
velocidade média de cada rota pesquisada por período.
Tabela 30: Velocidade média das rotas por periodo

Rota

Período

Rota 01
Rota 02
Rota 03
Rota 04
Rota 05
Rota 06
Rota 07
Rota 08

Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã
Noite

Velocidade
Média (km/h)
42,41
40,16
43,23
40,57
35,48
34,33
35,94
36,72
40,72
42,01
41,64
38,74
35,99
40,88
41,61
40,91

Fonte: URBTEC™, 2019

A Rota 01, que liga o Centro ao bairro do Jardim das Américas via Rua Vicente
de Machado e Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre, encontra no pico da manhã maior atraso
nos trechos centrais, na Rua Vicente Machado e um ponto crítico na junção da Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre com a Rua Eng. Tancredo Benghi. Esta rota apresenta também
maior fluxo livre no último trecho da Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre entre a Rua Luís
Cúnico e a Rua Eng. Tancredo Benghi, trecho este que apresenta poucos acessos e
interseções, sendo assim trecho com poucas interrupções de tráfego. No pico da noite
a Rota 01 mostra fluxo similar com o agravamento das interrupções e perdas de tempo
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ao longo da Rua Vicente Machado e na sua continuação pela Av. Pref. Moacir Júlio
Silvestre.
A Rota 02 conecta o Centro ao Bairro jardim das Américas, porém
exclusivamente pela Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre. Suas características de fluxo são
similares à rota 01 com ponto de atraso na Rua Eng. Tancredo Benghi e trecho de
lentidão no trecho que se encontra no Centro, tanto pela manhã quanto à noite.
A Rota 03, que interliga o Centro com a BR-277, via Vila Carli, se refere à Av.
Pedro Carli, que muda de nome para Rua Capitão Rocha e a Rua Prof. Becker. O fluxo
desta rota no pico manhã se acentua em grande maioria na região do Centro e nas
interseções da rota com a BR-277, a Rua Xavantes e nas proximidades da Rua Padre
Honorino João Muraro. Ao longo do pico noite a Rota 03 apresenta características
similares com o agravamento do atraso no trecho do Centro.
A Rota 04 se refere à trecho da Rua Padre Honorino João Muraro e grande parte
da Rua Saldanha Marinho, com início na Rua Cap. Rocha e fim na Av. Pref. Moacir Júlio
Silvestre. Pela manhã os trechos com maior atraso são os da Rua Padre Honorino João
Muraro, Rua Saldanha Marinho proximidade com a Rua Maranhão e no acesso da Rua
Saldanha Marinho com a Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre. Pela noite o cenário se msotra
similar com agravamento do atraso na Rua Padre Honorino João Muraro e com trecho
de atraso na interseção da Rua Saldanha Marinho com a Rua Minas Gerais.
A Rota 05 conecta o bairro Alto da XV com o Bonsucesso, via trecho da Rua XV
de Novembro e trecho da Av. Manoel Ribas, tendo sido percorrida no sentido norte-sul
(Bonsucesso-Alto da XV). Pela manhã, os principais pontos de atraso se dão na
interseção entre A Av. Manoel Ribas e a Rua XV de Novembro e na interseção entre a
Av. Manoel Ribas e a Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre. Além disso, pela manhã a Rota 05
apresenta atrasos na interseção entre a Av. Manoel Ribas e a Rua Paraná, Rua General
Rondon e proximidades da Rua Rivadávia Roseira Ribas e Av. Sebastião de Camargo
Ribas. Pela noite os trechos com atrasos são os mesmos, com agravamento do
congestionamento na aproximação da Av. Manoel Ribas com a Rua XV de Novembro
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A Rota 06 faz a mesma conexão que a Rota 05 mas no sentido contrário, sulnorte, ou seja, parte do bairro Alto da XV para chegar no Bonsucesso. Os atrasos
constatados pela pesquisa, na parte da manhã, são similares nas interseções da Av.
Manoel Ribas com a Rua XV de Novembro e com a Av. Moacir Júlio Silvestre. Além disso
são encontrados pontos de retardo ao longo da Rua XV de Novembro e na interseção da
Av. Manoel Ribas com a Rua Guaíra. Já pela noite o quadro se agrava nas aproximações
da Rua XV de Novembro com a Av. Manoel Ribas e nas interseções entre a Av. Manoel
Ribas com a Av. Sebastião de Carmargo Ribas, com a Rua Sorocaba e com Rua Paraná
A Rota 07 percorre a Rua Comendador Norberto e a Rua Ver. Serafim Ribas, que
compõe o mesmo eixo viário que percorre a região. Pela manhã foram constatados
atrasos ao longo de toda Rua Comendador Norberto, principalmente no trecho entre a
Rua Vicente de Machado e a Rua Tiradentes e trechos de fluxo livre razoáveis na Rua
Ver. Serafim Ribas. No pico noite o fluxo na Rua Comendador Norberto se encontra mais
ameno, mas ainda com carregamento razoável no trecho destacado acima.
A Rota 08 percorre o mesmo trecho da Rua Ver. Serafim Ribas percorrido na
Rota 07 com a diferença que na Rota 08 foi pesquisado a continuação da rua via Rua
Prof. Becker. Pela manhã, foram encontrados trechos de atraso na Rua Prof. Becker,
entre a Rua Vicente Machado e a Rua Tiradentes, além de congestionamento no acesso
da Rua Prof. Becker para a Rua Ver. Serafim Ribas. Pela noite o quadro é o mesmo que
pela manhã.
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Mapa 42: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 02,03,05,07

P á g i n a | 198

Mapa 43: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 01,04,06,08
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Mapa 44: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 01,03,06,08
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Mapa 45: Resultado Pesquisa de Velocidade e Retardamento Manhã – Rota 02,04,05,07
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SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
É entendido que , no contexto urbano, o transporte coletivo é fundamental, em
particular a populações de baixa renda. Além de principal opção à parte da população
para deslocamentos de maiores distâncias, configura-se também como alternativa aos
que não são cativos desse modal, possibilitando políticas de redução de
congestionamentos, poluição e acidentes de trânsito (RODRIGUES, SORRATINI, 2008).
Moura, Ferreira e Amaral (2018) realizaram pesquisa qualitativa no bairro
Jardim das Américas, escolhido por sua característica de desatendimento em termos de
infraestrutura urbana (redes de água e esgoto, calçamentos e pavimentação, funções
públicas como lazer e segurança, etc.). Os resultados da pesquisa apontam para a
insatisfação quanto ao serviço ofertado: aspectos como acessibilidade aos pontos de
ônibus, frequência dos serviços, condição dos ônibus e atendimentos dos funcionários
são classificados como regulares; por outro lado, as condições de infraestrutura dos
pontos de ônibus e dos terminais são classificadas como ruins ou péssimas. O mesmo
trabalho aponta ainda para o alto impacto destas características em usuários idosos que
utilizam o sistema.
Loboda e Miyazaki (2012) já fazem uma avaliação mais abrangente, partindo da
perspectiva das características de uma cidade de médio porte, mas enfocando a análise
no sistema de transporte público de Guarapuava. Ali, apontam para a monocentralidade
existente em Guarapuava, destacada com a presença de um terminal central (Terminal
Estação da Fonte), a despeito da existência de outro terminal localizado ao norte
(Terminal Estação do Trevo).
O mesmo trabalho registra que 60% das viagens da hora pico pesquisadas
ocorrem por motivo de trabalho, compatíveis com o principal uso de solo da região
central, de comércio e serviços. Admite-se então, um padrão de movimentação
prioritariamente radial nesse período. Em horas-vale (fora de horário pico), há uma
distribuição mais homogênea das condições de mobilidade da população.
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Para garantir a mobilidade de estudantes, há o programa para atendimento de
alunos, do ensino fundamental, médio, técnico e superior, denominado Educard,
beneficiados com o pagamento de uma tarifa única de R$ 1,00 em até quatro passagens
diárias (RPC, 2019). Mais de 8.000 estudantes são beneficiados pelo programa vinculado
à política de acesso à Educação e incentivo a soluções coletivas de Mobilidade Urbana
do Município de Guarapuava (PÉROLA DO OESTE, 2019).
A caracterização da população que utiliza o transporte coletivo também
compreende as informações referentes a movimentação e perfil da demanda do
transporte coletivo. Este perfil pode ser obtido através da análise dos dados de catraca
do transporte coletivo de um dia tipo, o dia analisado é 18 de fevereiro de 2019, que
apresentou uma demanda de 36.190 passageiros catracados.
Os deslocamentos dos usuários de transporte coletivo no município de
Guarapuava são concentrados nas horas pico manhã e tarde. O pico manhã, período de
uma hora de maior momento de usuários, é entre 6h45min e 7h45min, com movimento
predominantemente para o centro, cerca de aproximadamente 80%, deste modo o pico
tarde, que verificou-se ser entre 17h30 e 18h30, possui características semelhantes
porém no sentido inverso, ou seja, do centro para o bairro. É importante ressaltar que
o pico almoço possui demanda significativa, porém com volumes semelhantes nos dois
sentidos.
Os gráficos a seguir apresentam o perfil da demanda do transporte coletivo em
dias úteis.
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Gráfico 26: Perfil da demanda de transporte coletivo, por sentido.

Perfil da Demanda
Dias Úteis por Sentido

Centro

Bairro

4.500
4.000
3.500

Passageiros/Hora

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Faixa Horária

Fonte: Relatório de catraca, Pérola do Oeste, 2019

Gráfico 27: Perfil da demanda diária de transporte coletivo.

Perfil da Demanda
Dias Úteis
5.000
4.500

90%

4.000

Passageiros/Hora

3.500

100%

100%

85%
70%

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

54%

49%
23%

35%

44%

23%

33%

500
5%

0

1%

Faixa Horária

Fonte: Relatório de catraca, Pérola do Oeste, 2019
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INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
4.6.1.1 Operação das Linhas do Transporte Coletivo
O sistema de transporte público é organizado em 50 linhas, conforme
apresentado na Tabela 31. Estas linhas distribuem-se em 4 modalidades (PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 2014):
•

linhas tronco-radiais, operando entre os Terminais Estação da Fonte e
Estação do Trevo;

•

linha interbairros;

•

linhas radiais, integradas no Terminal Estação da Fonte;

•

linhas alimentadoras, operando no Terminal do Trevo.

Particularmente sobre os terminais, o Terminal Estação da Fonte é localizado
na área central, e o Terminal Estação do Trevo, ao norte, próximo ao acesso da Avenida
Manoel Ribas com a BR-277, conforme mencionado anteriormente Ambos contam com
integração física.
Tabela 31 – Linhas do sistema de transporte público
Código
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Linha
Boqueirão
Cascav el
Santana
Primav era
Bandeirantes
Vila Carli
Pérola do Oeste
Batel
Airton Senna
Vila Bela
Santa Cruz
Conradinho
Sol-Poente
Aeroporto
Veneza
Tancredo Nev es
Recanto Feliz
Colégio Agricola
Rocha Loures
São João
Jardim das Américas
Mattos Leão
Jordão
Parque das Arv ores
Kennedy

Código
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
43
44
45
46
48
49
50
300
400
402
403

Linha
I nterbairros
Boqueirão-Via-Guaíra
Tancredo Nev es Via Guaira
Boa Vista
Jardim das Américas Paz e Bem
Rodov iaria
CEDETEG
COAMO
Atalaia
Residencial 2000
CDI
Jardim Moría
Dona Angela
Feroz I I
Faculdade Guarapuav a
Aeroporto
São Cristov ão
UNI CENTRO
Cristo Rei
Jardim Patrícia
Fonte-UTFPR-Shopping
Diretão
Via Guaira
Via Karpinski
Via Rodov iaria

Fonte: Pérola do Oeste (2019)
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4.6.1.2 Paradas de ônibus
De acordo com a SETRAN, existem atualmente 827 paradas de ônibus em
Guarapuava. Desse total, 738 estão localizadas no Distrito sede, 21 no Distrito de Entre
Rios, 10 no Distrito de Palmeirinha, 3 no distrito de Atalaia e 54 na área rural, conforme
o mapa de Paradas de ônibus.
Nas informações disponibilizadas pela Pérola do Oeste são 805 paradas de
ônibus, sendo 785 na área urbana, 4 no distrito de Atalaia e 21 na área rural. No mapa
a seguir é possível identificar também o padrão da parada de ônibus. Do total, 279
contém abrigos protegidos, 169 são identificadas apenas com uma placa indicativa ,344
paradas não possuem nenhuma identificação e 13 estão desativadas.
Como pode ser observado na Figura 28, as paradas de ônibus da área urbana
possuem estrutura em ferro e cobertura composta por um Domus em fibra de vidro
branca. A identificação da parada é realizada por uma placa também em aço acoplada
na estrutura superior de sustentação da cobertura; A grande maioria das paradas
encontram-se degradadas, com oxidação das estruturas de aço e coberturas com
pinturas desgastadas.
As paradas de ônibus da área rural (Figura 29) são compostas pelo mesmo
modelo da área urbana, e igualmente carecem de manutenção com estruturas oxidadas
e algumas delas comprometidas. Em diversos locais as paradas de ônibus são
identificadas apenas por uma placa indicativa com identidade visual similar as pontos
de ônibus cobertos.
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Figura 28: Parada de ônibus coberta na área urbana de Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 29: Parada de ônibus coberta na área rural de Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 30: Placa indicativa de parada de ônibus na área urbana de Guarapuava

Fonte: Google Earth (2017)
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De acordo com a PMG, a Secretaria de Habitação e Urbanismo instalou
recentemente cerca de 70 pontos de parada de ônibus novos na cidade. São 3 modelos
com estruturas feitas em vidro temperado laminado 12mm e ferro, possuindo
cobertura, assento central e barra de apoio. (Ver Figura 31). O primeiro modelo é mais
estreito e indicado para a região central da cidade. O segundo se difere do primeiro com
o fechamento lateral parcial e o terceiro possui maior dimensão, sendo indicado para
passeios mais largos e locais mais amplos como parques e praças.
Figura 31: Modelo dos novos pontos de ônibus instalados em Guarapuava

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava
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Mapa 46: Localização das Paradas de ônibus SETRAN
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Mapa 47: Localização das paradas de ônibus Perola do Oeste
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PESQUISAS OPERACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO
Para a atualização e a realização do diagnóstico e dos prognósticos sobre o
sistema atual de transporte urbano de passageiros, se faz necessário o levantamento de
dados em campo. Estes dados foram capturados e tabulados para a utilização posterior
em modelos computacionais e no cruzamento de dados socioeconômicos, de demanda,
dos dados operacionais do sistema.
Para atender de maneira mais eficaz as necessidades dos usuários do
transporte coletivo, as pesquisas, além de subsidiarem o planejamento estratégico e o
desenho dos serviços de acordo com os desejos de viagens, o uso desse instrumento
possibilita operacionalizar de forma mais objetiva tanto os aspectos tangíveis com os
intangíveis do sistema.
Segundo o Manual de BRT, Guia de Planejamento (2008), o sistema de
transporte de uma cidade é intimamente tecido nas condições demográficas, sociais,
ambientais e políticas e entender essas condições habilita os planejadores a alinhar
melhor o sistema de transporte público em prospecção com a realidade local.
Foram realizadas durante o mês de abril, maio e junho de 2019, os
levantamentos de campo no Transporte Coletivo.
Com relação ao levantamento dos dados de demanda, foram realizados três
tipos de levantamento: pesquisas de censo terminal, pesquisas de origem e destino
embarcada e pesquisa de frequência e ocupação visual.
Os primeiros resultados e os procedimentos realizadas para a captura destes
dados estão descritos nos itens a seguir.
4.6.2.1 PESQUISA DAS CATRACAS DO TERMINAL
Terminais de transferência em sistemas de transporte público objetivam
otimizar frequências de viagens e adequar tipos de veículos a volumes de demandas
compatíveis. São usualmente instalados em pontos onde uma determinada bacia de
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linhas do tipo alimentadoras (com frequências baixas e veículos de menor porte)
concentram-se e é possível agrupar passageiros que viabilizem uma linha com serviço
do tipo troncal (altas frequências em veículos maiores); uma outra aplicabilidade deste
tipo de estrutura é em pontos com concentração de linhas, o que permite ao usuário
estabelecer novas rotas que sejam mais compatíveis com seu destino.
O passageiro tem acesso ao terminal utilizando uma das linhas que fazem parte
do seu subsistema ou via catracas de acesso; assim, para compor com acuidade o padrão
de mobilidade da cidade, é essencial combinar os passageiros que adentram o sistema
por meio dos terminais.
Para isso, foram realizadas pesquisas nos períodos de pico de ambos os
terminais – Fonte e Trevo – no dia 24/06/2019 (segunda-feira), nos períodos manhã
(06h30min às 09h30 min), meio-dia (10h45min às 14h00min) e noite (16h30min às
19h30min); os períodos entre-pico são estimados através de processo de interpolação.
Os acessos pesquisados são apresentados a seguir, na Tabela 32; o Terminal
Fonte conta com 8 catracas de entrada e 3 de saída; o Terminal Trevo conta com 2
catracas de saída e 2 de entrada, todas localizadas na mesma rua. No período de
pesquisas, a catraca número 3 do Terminal Trevo encontrava-se desabilitada para uso.
A coleta de dados consistia no registro do número constante no display da
catraca, em intervalos de 15 minutos, para acompanhamento do fluxo de
movimentação de passageiros adentrando no terminal, e detecção do perfil diário de
utilização. Como esperado, o Terminal Fonte tem movimentação muito mais intensa
(em termos de origens e destinos de viagens relacionadas com a localização) do que o
Terminal Fonte. Os valores também são apresentados na Tabela 32.
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Tabela 32: Acessos de terminais pesquisados
Terminal

Rua

Rua Guaíra

Terminal
Fonte

Rua Vicente Machado

Rua Padre Chagas

Terminal
Trevo

Rua Tucuruí

Número de
identificação e Tipo

Usuários
(entre 06h30min e 19h30min)

1-Entrada
2-Entrada
3-Entrada
4-Saída
5-Saída
6-Entrada
7-Entrada
8-Saída
9-Entrada
10-Entrada
11-Entrada
1-Saída
2-Entrada
3-Entrada
4-Saída

769
2.255
837
468
274
61
0
0
1.068
1.141
2.776
93
311
32

Entradas Saídas

Fluxo de pessoas
(entradas e saídas)

3.861

468

4.329

61

274

335

4.985

-

4.985

311

125

436

Fluxo de pessoas por
terminal
(entradas e saídas)

9.649

436

Fonte: URBTEC™, 2019

O Terminal Fonte apresenta baixos volumes de acesso no período da manhã,
seguidos por períodos de fluxo de entrada destacadamente mais intensos nos períodos
do pico meio-dia (almoço), e fim de tarde. Esse perfil pode ser visualizado no Gráfico 28
a seguir. Já o Terminal Trevo apresenta um perfil com picos coincidentes com o do
sistema de transporte geral, com picos nos períodos pico manhã, meio-dia e tarde.
Observe estas variações ao longo do dia no Gráfico 29.
Além do perfil, as entradas, acumuladas por hora em função de blocos de
períodos de 15 minutos, são apresentadas a seguir, na Tabela 33, com discretização das
3 vias de acesso no caso do Terminal Fonte: Ruas Guaíra, Vicente Machado e Padre
Chagas. O Terminal Trevo conta apenas com acessos na Rua Tucuruí, e como
mencionado anteriormente, uma das catracas não se encontrava em funcionamento.
Os dados são apresentados na Tabela 34.
Destaca-se que, no caso do Terminal Fonte, o acesso via Rua Vicente Machado
tem baixíssima utilização; os acessos da Rua Padre Chagas são os mais utilizados pelos
usuários, seguidos pela Rua Guaíra. A movimentação no Terminal Trevo é
expressivamente menor que o Terminal Fonte.
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Gráfico 28: Perfil das entradas no Terminal Fonte, dia útil

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 29: Perfil das entradas no Terminal Trevo, dia útil

Fonte: URBTEC™, 2019
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Tabela 33: Entradas pela catraca no Terminal Fonte
Pesquisa: Terminal Fonte
Data da pesquisa:
24/06/2018 (Segunda-feira)
Entradas no terminal com registro na catraca de acesso
Rua Vicente
Rua Padre
Faixa Horária
Rua Guaíra
Machado
Chagas
06:30 - 07:30
27
0
50
06:45 - 07:45

41

0

07:00 - 08:00

63

07:15 - 08:15

74

07:30 - 08:30

Total
77

77

118

0

90

153

0

117

191

75

0

107

182

07:45 - 08:45

78

0

93

171

08:00 - 09:00

92

0

135

227

08:15 - 09:15

96

0

133

229

08:30 - 09:30

107

0

143

250

08:45 - 09:45

131

1

186

317

09:00 - 10:00

199

2

270

471

09:15 - 10:15

220

2

291

513

09:30 - 10:30

291

4

392

687

09:45 - 10:45

289

4

390

683

10:00 - 11:00

252

3

339

594

10:15 - 11:15

298

3

362

663

10:30 - 11:30

215

2

236

453

10:45 - 11:45

271

2

350

623

11:00 - 12:00

593

5

460

1.058

11:15 - 12:15

563

6

573

1.142

11:30 - 12:30

609

6

687

1.302

11:45 - 12:45

570

6

643

1.219

12:00 - 13:00

243

2

527

772

12:15 - 13:15

242

1

399

642

12:30 - 13:30

238

0

359

597

12:45 - 13:45

231

0

305

536

13:00 - 14:00

215

0

288

503

13:15 - 14:15

232

1

339

572

13:30 - 14:30

332

3

496

831

13:45 - 14:45

327

4

496

826

14:00 - 15:00

396

5

603

1.004

14:15 - 15:15

370

5

564

939

14:30 - 15:30

353

4

538

895

14:45 - 15:45
15:00 - 16:00
15:15 - 16:15
15:30 - 16:30
15:45 - 16:45
16:00 - 17:00
16:15 - 17:15
16:30 - 17:30
16:45 - 17:45
17:00 - 18:00
17:15 - 18:15
17:30 - 18:30
17:45 - 18:45
18:00 - 19:00
18:15 - 19:15
18:30 - 19:30
18:45 - 19:45

340
342
347
355
323
356
373
479
734
674
726
536
404
357
272
244
153

4
4
4
5
4
13
13
12
18
9
15
10
12
11
4
15
7

518
521
529
542
493
454
481
490
724
750
779
623
527
427
367
322
233

862
867
881
902
821
822
867
981
1.476
1.433
1.520
1.169
943
795
643
581
393

Fonte: URBTEC, 2019
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Tabela 34: Entradas pela catraca no Terminal Trevo
Pesquisa: Terminal Trevo
Data da pesquisa: 24/06/2018 (Segunda-feira)
Entradas no terminal com registro na catraca de acesso
Faixa Horária

Rua Tucuruí /Total

06:30 - 07:30

24

06:45 - 07:45

36

07:00 - 08:00

40

07:15 - 08:15

33

07:30 - 08:30

33

07:45 - 08:45

24

08:00 - 09:00

24

08:15 - 09:15

22

08:30 - 09:30

20

08:45 - 09:45

18

09:00 - 10:00

14

09:15 - 10:15

13

09:30 - 10:30

11

09:45 - 10:45

11

10:00 - 11:00

10

10:15 - 11:15

8

10:30 - 11:30

7

10:45 - 11:45

9

11:00 - 12:00

19

11:15 - 12:15

26

11:30 - 12:30

33

11:45 - 12:45

39

12:00 - 13:00

32

12:15 - 13:15

32

12:30 - 13:30

27

12:45 - 13:45

30

13:00 - 14:00

28

13:15 - 14:15

26

13:30 - 14:30

28

13:45 - 14:45

17

14:00 - 15:00

18

14:15 - 15:15

16

14:30 - 15:30

15

14:45 - 15:45
15:00 - 16:00
15:15 - 16:15
15:30 - 16:30
15:45 - 16:45
16:00 - 17:00
16:15 - 17:15
16:30 - 17:30
16:45 - 17:45
17:00 - 18:00
17:15 - 18:15
17:30 - 18:30
17:45 - 18:45
18:00 - 19:00
18:15 - 19:15
18:30 - 19:30
18:45 - 19:45

14
15
15
15
16
20
20
26
35
34
42
45
51
47
40
26
10

Fonte: URBTEC, 2019
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4.6.2.2 PESQUISA DE ORIGEM DESTINO EMBARCADA
As pesquisas de origem e destino (O/D) têm por objetivo identificar as origens
e os destinos das viagens das zonas de tráfego. Estes dados permitem identificar as
características das viagens produzidas naquela região, a atratividade das zonas de
tráfego, a distribuição das viagens por cada linha de transporte e a alocação das viagens
sobre a rede de linhas.
Na definição de uma matriz de origens e destinos de usuários de transporte
público, a escolha do método mais adequado a ser aplicado depende do estudo, da
precisão e dos recursos disponíveis. A metodologia de captura dos dados considerada
mais adequada para este Plano foi a pesquisa OD embarcada, esta metodologia é direta
na obtenção da informação do desejo de viagem dos usuários de cada linha pesquisada.
Os usuários foram entrevistados durante o percurso de sua viagem no interior do veículo
do transporte coletivo, com uso de dispositivos portáteis do tipo tablets, questionados
acerca das características de sua viagem (motivo, local de origem, local de destino, se
vai haver ou se houve transferência para/de outra linha, etc.).
O tamanho da amostra como regra simples, Ortúzar e Wilumsem (2001)
desenvolveram amostras mínimas, de acordo com o fluxo de passageiros na hora pico
estudada e para o nível de confiança de 95%, sendo que para o sistema de Guarapuava,
este percentual é de 10% da demanda da hora pico, para 100% das linhas do sistema.
Habitualmente em transporte coletivo a hora de maior movimento se
caracteriza pela manhã, onde a concentração de viagens para o destino, normalmente
o sentido centro da cidade, ocorre em um período de tempo muito curto e mais
acentuado, sendo este período utilizado para o dimensionamento dos principais índices
de controle do sistema como a frota.
Diante disto, com a análise dos dados da bilhetagem eletrônica, o qual a
Empresa Pérola do Oeste disponibilizou ao Estudo (abril, 2019), Guarapuava se
caracterizou com um período de pico no turno da manhã no sentido centro. Com isto as
pesquisas de origem/destino se concentraram neste período para que amostra fosse a
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mínima necessária ao entendimento do desejo de viagem dos usuários do transporte
coletivo.
A captura dos dados ocorreu durante os dias 10 a 19 de junho e, realizando a
captura durante os três períodos de maior movimentação do sistema de transporte
coletivo: manhã entre as 06h30min e as 09h30min, no período tarde entre as 11h00min
e 14h00min e no período da noite entre as 16h30min e as 19h30min.
Foram realizadas um total de 1.749 entrevistas em todas as linhas do sistema
que operam durante o pico manhã nos dias úteis. A Tabela 35 apresenta a quantidade
de pesquisas OD realizadas de acordo com pico.
Tabela 35: Total de entrevistas nas pesquisas de origem e destino

Pico Manhã

Pico Tarde

Pico Noite

Faixa Horária Entrevistas

Faixa Horária Entrevistas

Faixa Horária Entrevistas

06:30 - 07:00

116

11:00 - 12:00

127

16;30- 17:00

17

07:00 - 08:00

563

12:00 - 13:00

141

17;00 - 18:00

67

08:00 - 09:00

417

13:00 - 14:00

95

18;00 - 19:00

83

09:00 - 09:30

111

Total

363

19;00 - 19:30

12

Total

1.207

Total

179

Fonte: URBTEC™, 2019

Como mencionado anteriormente as análises e modelagem do transporte
coletivo se concentrarão no período manhã. Sendo que a demanda base para as análises
é de 3.998 passageiros hora, entre as 06h45min até 07h45min. Com isto a amostra
capturada foi de 30,18% da demanda e acima do mínimo de 10% aconselhado por
Ortúzar e Wilumsem (2001).
Para a análise dos dados da pesquisa se faz necessidade da expansão do
número pesquisado para a demanda da hora pico. Com isto os dados que serão
apresentados a seguir estão em valores expandidos, isto é, com base nas 3.998 viagens
que são realizadas no pico manhã.
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Dentre as perguntas respondidas pelos usuários: qual o motivo da viagem, está
apresentada na Tabela 36 para a hora pico manhã.
Tabela 36: Matriz de motivo de viagem, pico manhã
Motivo do Destino

Motivo da
Origem

Casa

Estudo

Lazer/compras

Outros

Saúde

Trabalho

Total

Casa

6

900

122

154

172

2.031

3.385

Estudo

36

15

Lazer/compras

42

Outros

83

51
22

1

1

3

67

65
6

160
142

Saúde

71

6

2

4

50

8

Trabalho

31

31

9

7

16

101

195

Total

269

954

158

233

238

2.146

3.998

Fonte: URBTEC™, 2019

O período manhã se apresenta com maior intensidade as viagens consideradas
pendulares, origem em casa com destino para o trabalho, e invertendo esta viagem para
o período da noite. Não obstante deste padrão 50,79% das viagens iniciadas no período
de pico manhã tem como principal destino o trabalho acompanhado da viagem
casa/estudo com 22,5% do total de usuários. A Tabela 37 o percentual da distribuição
dos motivos de viagem para o período do pico manhã.
Tabela 37: Matriz de motivo de viagem, pico manhã
Motivo do Destino

Motivo da
Origem

Casa

Estudo

Lazer/compras

Outros

Saúde

Trabalho

Total

Casa

0,14%

22,52%

3,05%

3,86%

4,30%

50,79%

84,7%

0,38%

Estudo

0,90%

Lazer/compras

1,06%

1,3%

Outros

2,07%

0,02%

0,07%

1,68%

Saúde

1,79%

0,15%

0,06%

0,11%

Trabalho

0,78%

0,78%

0,22%

Total

6,7%

23,9%

3,9%

0,54%

0,02%

1,6%
0,16%

4,0%

1,24%

0,20%

3,6%

0,18%

0,40%

2,52%

4,9%

5,8%

6,0%

53,7%

100,0%

Fonte: URBTEC™, 2019

O Gráfico 30 apresenta a distribuição da origem das viagens para hora pico
manhã, com isto é possível observar que 84,7% das viagens tem origem na casa do
usuário seguida de 4,9% com origem no trabalho.
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Gráfico 30: Motivo da viagem, origem, pico manhã

Fonte: URBTEC™, 2019

Já o Gráfico 31 apresenta a distribuição dos destinos das viagens para hora pico
manhã, com isto é possível observar que 53,7% das viagens tem como principal destino
o trabalho e 23,9% tem o estudo como destino, seguido de casa com 6,7%, saúde e
outros com 6,0% e 5,8% respectivamente.
Gráfico 31 - Motivo da viagem, destinos, pico manhã

Fonte: URBTEC, 2019

O objetivo da pesquisa de OD do transporte coletivo é a de subsidiar a
elaboração da matriz de viagens para hora pico desejada. Diante disto e após as fases
de tabulação, análise da demanda e expansão dos dados das pesquisas, o resultado
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inicial está apresentado na matriz de viagens por bairros para a hora pico manhã, isto é,
com a demanda de 3.998 viagens.
Tabela 38 - Matriz de viagens por bairro, hora pico manhã, transporte coletivo

27
0
282
14
11
0
170
6
5
0
252
0
13
5
120
7
0
0
64
0
10
3
117
2
3
0
103
49
2
0
116
1
22
0
11
15
4
0
99
0
6
0
128
0
4
0
81
0
13
0
31
4
15
4
40
0
3
1
67
0
0
0
46
1
0
0
31
0
0
0
23
3
0
0
6
15
0
0
29
0
1
0
7
0
0
0
3
0
2
0
10
0
0
0
0
0
0
0
1
0
141 13 1.837 115
3,5% 0,3% 45,9% 2,9%

2
6
0
1
0
0
9
0
0
1
1
0
1
22
0
11
0
0
1
0
0
1
0
3
10
1
10
7
1
2
1
4
0
16
1
0
5
0
1
3
0
0
1
3
0
1
0
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
45
17
1,9% 1,1% 0,4%

12
8
1
1
0
7
8
0
0
2
9
4
0
2
14
1
3
6
11
0
0
4
3
0
0
3
5
0
0
3
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
68
42
1,7% 1,1%

36
28
20
15
7
41
3
8
4
19
10
12
1
11
8
9
7
16
0
0
4
3
1
0
0
263
6,6%

18
2
18
0
13
0
1
1
5
0
6
0
20
0
1
0
1
1
4
0
3
7
9
1
8
2
6
0
9
0
0
0
8
32
2
0
6
0
6
0
0
2
5
0
1
6
0
0
0
0
5
1
3
0
8
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
8
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
97
57
88
4
2,4% 1,4% 2,2% 0,1%

24
8
0
25
30
7
12
2
3
0
1
10
1
0
0
0
1
0
1
0
0
5
0
0
0
130
3,3%

% Total

Total

Vila Carli

Vila Bela

Vassoural

Trianon

São Cristovão

Santana

Santa Cruz

Primavera

Morro Alto

6
1
0
0
0
1
2
25
28
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
1,7%

Jordão

Cidade dos Lagos

12
5
5
4
1
3
3
0
12
2
17
4
15
4
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
93
2,3%

Centro

5
108
8
26
39
6
29
2
0
5
0
3
1
11
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
249
6,2%

Cascavel

Bonsucesso

6
15
2
0
95
1
1
1
0
0
0
3
5
5
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
139
3,5%

Boqueirão

Batel

4
0
1
0
9
0
19
0
0
0
13
0
0
0
3
0
2
0
1
0
2
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
1
1,9% 0,0%

Bairro dos Estados

Araucária

Alto da XV

Alto Cascavel
Boqueirão
2
Vila Bela
7
Industrial
0
Morro Alto
1
Jardim das Américas
0
Vila Carli
3
Imóvel Morro Alto (Residencial 2000) 2
Santana
0
Centro
1
Conradinho
0
Primavera
0
Alto Cascavel
4
Santa Cruz
1
São Cristovão
0
Bonsucesso
0
Jordão
0
Batel
0
Bairro dos Estados
0
Trianon
0
Cidade dos Lagos
0
Cascavel
0
Vassoural
2
Alto da XV
0
Araucária
0
Aldeia
0
Total
22
% Total
0,5%

Jardim das Américas

Imóvel Morro Alto (Residencial 2000)

21
11
19
2
0
0
1
10
10
12
1
15
2
5
1
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
118
2,9%

Bairro de Origem

Industrial

Conradinho

Bairro de Destino

21
526
13,2%
30
419
10,5%
6
354
8,8%
24
291
7,3%
0
268
6,7%
4
256
6,4%
1
226
5,7%
18
217
5,4%
22
202
5,0%
14
188
4,7%
4
184
4,6%
7
169
4,2%
39
143
3,6%
6
122
3,1%
12
107
2,7%
3
65
1,6%
2
58
1,4%
0
56
1,4%
14
40
1,0%
0
31
0,8%
3
26
0,7%
0
17
0,4%
1
17
0,4%
9
13
0,3%
0
3
0,1%
240
3.998/(100%)
6,0%

Fonte: URBTEC, 2019

Diante da matriz de viagens apresentada pode se observar os principais bairros
de origens e destino dos usuários do transporte coletivo no período de pico manhã.
A principal origem ocorre nos bairros periféricos, com cerca de 13,2% da
demanda na hora pico manhã, o bairro Boqueirão é a principal origem apresentada
pelos usuários, seguido pelo bairro Vila Bela e Industrial, com cerca de 10,5% e 8,8%
respectivamente. Cerca de 11 bairros apresentam 78,3% de todas as origens das viagens
do período da manhã. A Tabela 39 e Tabela 40 apresentam por bairro as origens e
destinos de viagens no pico manhã.
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Tabela 39 – Origem de viagem por bairro, pico manhã
Bairro Origem

Tabela 40 - Destino de viagem por bairro, pico manhã

Total % Total

Bairro Destino

Total % Total

Boqueirão

526

13,2%

Centro

1.837 45,9%

Vila Bela

419

10,5%

Santa Cruz

263

6,6%

Industrial

354

8,8%

Batel

249

6,2%

Morro Alto

291

7,3%

Vila Carli

240

6,0%

Jardim das Américas

268

6,7%

Boqueirão

141

3,5%

Vila Carli

256

6,4%

Bairro dos Estados

139

3,5%

Imóvel Morro Alto (Residencial 2000)

226

5,7%

Santana

217

5,4%

Vila Bela

130

3,3%

Centro

202

5,0%

Conradinho

118

2,9%

Conradinho

188

4,7%

Cidade dos Lagos

115

2,9%

Primavera

184

4,6%

Santana

97

2,4%

Alto Cascavel

169

4,2%

Bonsucesso

93

2,3%

Santa Cruz

143

3,6%

Trianon

88

2,2%

São Cristovão

122

3,1%

Industrial

77

1,9%

Bonsucesso

107

2,7%

Alto da XV

77

1,9%

Jordão

65

1,6%

Morro Alto

68

1,7%

Batel

58

1,4%

Imóvel Morro Alto (Residencial 2000)

66

1,7%

Bairro dos Estados

56

1,4%

São Cristovão

57

1,4%

Jardim das Américas

45

1,1%

Primavera

42

1,1%

Alto Cascavel

22

0,5%

Jordão

17

0,4%

Cascavel

13

0,3%

Vassoural

4

0,1%

Araucária

1

0,0%

Trianon

40

1,0%

Cidade dos Lagos

31

0,8%

Cascavel

26

0,7%

Vassoural

17

0,4%

Alto da XV

17

0,4%

Araucária

13

0,3%

3

0,1%

Aldeia
Total Geral

3.998 100,0%

Total Geral

3.998 100,0%

Fonte: URBTEC, 2019

Já o principal destino pela manhã foi o bairro Centro, com quase a metade do
desejo de viagens, 45,9%. Os bairros lindeiros ao Centro se mostraram também como
destino das viagens pela manhã, devido a proximidade e conter ainda serviços e
empregos, como os bairros Santa Cruz e Batel com 6,6% e 6,2%, respectivamente. O
bairro Vila Carli também apresentou influência no destino das viagens, o bairro
apresenta serviços, como a Rodoviária, Escolas e outros serviços e empregos os quais
são atrações de viagens.
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4.6.2.3 PESQUISA DE FREQUÊNCIA E OCUPAÇÃO VIUSAL
Após o conhecimento do desenho das linhas que operam atualmente foram
realizados levantamentos com relação a frequência e ocupação dos ônibus em pontos
estratégicos da rede de linhas. O número de ônibus combinado com suas taxas de
ocupações nos mostra uma estimativa da demanda existente nos principais corredores
do sistema.
De acordo com o Manual do BRT (2008) a seleção estratégica dos pontos para
conduzir as pesquisas de pesquisa de frequência e ocupação visual (FOV) determinará
até que ponto os resultados das pesquisas representarão a verdadeira situação. A
determinação sobre onde fazer as contagens podem ser mais uma arte do que uma
ciência, mas algumas regras gerais podem ser aplicadas. Idealmente, os locais de
pesquisa permitirão que a maioria das viagens seja facilmente captada com o mínimo
de recursos e esforços.
Nessa pesquisa, pontos de coleta de dados foram mapeados em busca de
segmentos de via que concentrem os maiores grupos de linhas de transporte, e são
estabelecidos registros da linha, o horário de passagem do veículo, tipo de veículo e o
nível de ocupação, em índices que variam de 0 a 5, distribuídos conforme a Tabela 41.
Tabela 41 – Nível de serviço

Nível
1
2
3
4
5

Lotação
Midiônibus Convencional Articulado
5
5
5
18
25
34
32
45
62
46
65
90
60
80
120
Fonte: URBTEC, 2019

Dessa maneira foi possível estimar os passageiros ocupantes, pontualmente na
rede de transporte, correlacionando o nível de ocupação com a capacidade associada
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ao tipo de veículo. A principal finalidade da pesquisa de observação e frequência visual
encontra-se nas etapas de ajuste e calibração do modelo matemático, uma vez que os
dados coletados em campo podem ser confrontados com os resultados modelados.
Esta pesquisa foi realizada em 23 pontos, como apresentado Tabela 42 e o
mapa a seguir, durante os dias úteis os dias 04 e 07 de junho de 2019.
Tabela 42 – Localização dos pontos de pesquisa de FOV
Ponto
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

Local
Terminal - Fonte
Terminal - Fonte
Terminal - Fonte
Terminal - Fonte
Terminal - Trevo
Terminal - Trevo
Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre
Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre
Av. Vereador Serafim Ribas
Av. Vereador Serafim Ribas
R. XV de Novembro
R. Guaíra
Av. Manoel Ribas
Av. Manoel Ribas
R. Guaíra
Av. Veredor Rubens Siqueira Ribas
R. Saldanha Marinho
R. Cap. Rocha
R. Cap. Rocha
R. Vicente Machado
R. São Pedro
R. XV de Novembro
Av. Vereador Rubens Siqueira Ribas

Entre
R. Padre Chagas
Saída
R. Padre Chagas
Entrada
R. Guaíra
Entrada
R. Guaíra
Saída
R. Tucuruí
Entrada
R. Tucuruí
Saída
R. Rio Grande do Norte
R. Aragão de Matos Leão
R. Aragão de Matos Leão
R. Rio Grande do Norte
R. Amálio Pinheiro
R. Comendador Norberto
R. Comendador Norberto
R. Amálio Pinheiro
R. Trajano Reis
R. Pres. Artur Costa e Silva
R. Trajano Reis
Marialva
Av. Sebastião de Camargo Ribas
R. Rivadália Roseira Ribas
R. Rivadália Roseira Ribas
Av. Sebastião de Camargo Ribas
Av. Manoel Ribas
R. Afonso Alves de Camargo
R. Antonio Rebouças
R. Pres. Zacarias de Góes
R. Juvino Lara Galvão
R. Profa. Carlita Guimarães Pupo
R. Profa. Carlita Guimarães Pupo
R. Juvino Lara Galvão
R. Cel. Saldanha
R. Cap. Frederico Virmond
R. Cap. Frederico Virmond
R. Cel. Saldanha
R. Ns. Do Rocio
R. Antônio Losso
Av. Manoel Ribas
R. Afonso Alves de Camargo
R. Pres. Zacarias de Góes
R. Antônio Rebouças

Sentido
Bairro
Centro
Centro
Bairro
Entrada
Saída
Bairro
Centro
Bairro
Centro
Bairro
Centro
Centro
Bairro
Centro
Centro
Centro
Bairro
Bairro
Centro
Centro
Bairro
Bairro

Fonte: URBTEC, 2019

Os resultados das pesquisas de FOV se faz mais visível na calibração da
modelagem da demanda, através da comparação da demanda capturada nas pesquisas
em campo com a demanda que o modelo apresentou.
Entretanto a ocupação média das linhas em cada ponto o período pesquisado
pode ser observado na Tabela 43.
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Tabela 43 – Demanda e ocupação observada na pesquisa de FOV
Ponto
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23

Localização
Terminal - Fonte
Terminal - Fonte
Terminal - Fonte
Terminal - Fonte
Terminal - Trevo
Terminal - Trevo
Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre
Av. Pref. Moacir Júlio Silvestre
Av. Vereador Serafim Ribas
Av. Vereador Serafim Ribas
R. XV de Novembro
R. Guaíra
Av. Manoel Ribas
Av. Manoel Ribas
R. Guaíra
Av. Veredor Rubens Siqueira Ribas
R. Saldanha Marinho
R. Cap. Rocha
R. Cap. Rocha
R. Vicente Machado
R. São Pedro
R. XV de Novembro
Av. Vereador Rubens Siqueira Ribas

Sentido de
Fluxo
Bairro
Centro
Centro
Bairro
Entrada
Saída
Bairro
Centro
Bairro
Centro
Bairro
Centro
Centro
Bairro
Centro
Centro
Centro
Bairro
Bairro
Centro
Centro
Bairro
Bairro

Demanda Observada
Manhã
Tarde
Noite
550
1141
805
1982
1381
1378
1050
894
726
1386
900
1813
905
608
506
714
385
470
143
485
305
692
549
268
35
290
367
280
175
158
355
447
435
225
243
175
610
380
320
422
295
360
749
574
395
113
115
40
365
280
165
265
340
650
234
365
175
664
553
636
225
310
255
185
530
465
133
160
125

Ocupação Observad
Manhã
Tade
Noite
26,6%
61,2%
47,9%
55,0%
48,5%
42,2%
51,3%
48,1%
42,0%
42,9%
34,1%
56,8%
42,2%
40,4%
32,4%
31,7%
28,3%
32,8%
18,6%
67,4%
76,3%
79,8%
64,8%
48,9%
14,6%
60,4%
59,0%
70,0%
72,9%
41,0%
40,6%
55,0%
68,0%
56,3%
51,9%
31,8%
55,8%
55,6%
50,0%
55,7%
52,7%
28,3%
59,0%
50,4%
44,9%
37,2%
47,9%
12,5%
50,7%
43,8%
23,1%
37,0%
53,1%
58,0%
28,2%
50,7%
19,9%
61,2%
58,2%
57,9%
31,3%
38,8%
45,5%
25,7%
73,6%
58,1%
43,4%
50,0%
31,3%

Fonte: URBTEC, 2019

No período da manhã os pontos onde os ônibus circulam no sentido e que estão
próximo ao centro apresentam maiores lotação, sendo no período da noite os pontos
de carregamento de sentido de fluxo para o bairro.
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Mapa 48: Localização dos pontos de pesquisa de Frequência e Ocupação Visual
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PESQUISAS QUALITATIVAS DO TRANSPORTE COLETIVO
4.6.3.1 PESQUISAS DE OPINIÃO
No sentido de auxiliar o diagnóstico sobre o transporte coletivo de Guarapuava,
foi realizada a pesquisa de opinião sobre a qualidade do serviço com passageiros do
sistema. A pesquisa foi realizada ao longo do dia 24 de junho de 2019 (segunda-feira)
nos períodos de horário de pico. O objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos
usuários quanto à qualidade do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de
Guarapuava, Paraná.
A metodologia de pesquisa utilizada foi a apresentada por Kato et al (2016), no
caso um questionário de 12 (doze) pontos sobre variados aspectos de avaliação da
qualidade do serviço de transporte coletivo de passageiros. Este questionário procurou
abordar os cinco princípios gerais da qualidade do serviço de transporte coletivo no
ponto de vista dos usuários, como observa Oliveira (2003): i) generalidade – serviço
igualitário; ii) eficiência; iii) modicidade tarifária; iv) cortesia, e; v) continuidade do
serviço. Os aspectos de qualidade que compuseram o questionário foram:

1. Distância percorrida da residência até a parada e do ponto de descida do
ônibus até o destino. (Acessibilidade)
2. Informações sobre linhas, horários, destinos, trajetos, etc. Nas paradas e nos
veículos. (Sistema de Informação)
3. Tempo de espera entre os ônibus da mesma linha. (Frequência)
4. Índice de lotação dos ônibus. (Lotação)
5. Tempo de duração da viagem. (Tempo de viagem)
6. Os ônibus cumprem os horários de passagem nas paradas e os intervalos.
(Confiabilidade)
7. Estado de conservação, conforto, depreciação e limpeza. (Características dos
Veículos)
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8. Estado de conservação, conforto e acessibilidade da parada. (Características
das Paradas)
9. Desempenho dos motoristas e cobradores ao atenderem os usuários e
exercerem suas funções. (Comportamento dos Operadores)
10. Acidentes e assaltos nos veículos. (Segurança)
11. Condições e conservação das vias onde os veículos trafegam. (Estado das vias)
12. Valor da passagem em relação à qualidade do serviço oferecido pela empresa.
(Tarifa)

A partir da exposição de cada ponto do questionário, foi requisitado que o
usuário avaliasse o aspecto do serviço fornecendo um índice entre 1 e 5, sendo:
•

Índice 1: Muito Ruim

•

Índice 2: Ruim

•

Índice 3: Regular

•

Índice 4: Bom

•

Índice 5: Excelente

Na prática foram realizadas 368 pesquisas, englobando passageiros de todas as
linhas de ônibus do sistema de transporte coletivo de Guarapuava.
O questionário foi realizado nas entradas do Terminal Fonte e no Terminal
Trevo. Os pesquisadores estavam trajados com coletes amarelos e abordaram os
usuários para a realização da pesquisa. As respostas foram computadas através de tablet
e posteriormente transformadas em planilhas eletrônicas para tabulação, validação e
análise dos dados
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Figura 32: Pesquisadores na entrada do Terminal Fonte, Guarapuava, 2019.

Fonte: URBTEC™, 2019

Os resultados das pesquisas apresentam uma maior insatisfação dos
passageiros com os aspectos de frequência (tempo de espera entre os ônibus da mesma
linha), lotação dos ônibus, estado de conservação, conforto e acessibilidade dos pontos
de ônibus e o valor das passagens.
Quanto à avaliação sobre o tempo de espera entre os ônibus da mesma linha
(ponto 3 do questionário), 10% dos usuários consideraram o aspecto muito ruim, 19%
avaliaram em ruim, 26% regular, 35% bom e 10% excelente.
Figura 33: avaliação do “Tempo de espera entre os ônibus da mesma linha. (Frequência)”

Fonte: URBTEC™, 2019
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Ao avaliar o índice de lotação dos ônibus, 15% dos usuários consideraram muito
ruim, 28% ruim, 28% regular, 23% bom e 6% excelente. Já quanto ao aspecto de estado
de conservação, conforto e acessibilidade das paradas, ou dos pontos de ônibus, 22%
avaliou em muito ruim, 27% ruim, 21% regular, 25% bom e 5% excelente.
Figura 34: avaliação do “Índice de lotação dos ônibus. (Lotação)”

Fonte: URBTEC™, 2019
Figura 35: avaliação do “Estado de conservação, conforto e acessibilidade da parada. (Características das Paradas)”

Fonte: URBTEC™, 2019

Quanto ao valor da tarifa de transporte, os usuários avaliaram em muito ruim
22% das vezes, 29% avaliaram em ruim, 20% regular, 20% bom e 9% excelente.
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Figura 36: avaliação do “Valor da passagem em relação à qualidade do serviço oferecido pela empresa. (Tarifa)”

Fonte: URBTEC™, 2019

Sobre os aspectos avaliados majoritariamente como positivos destacam-se a
acessibilidade ao sistema (distância percorrida da residência até a parada e do ponto de
descida do ônibus até o destino), informações sobre as características do sistema,
tempo de duração da viagem, confiabilidade do sistema, estado de conservação geral
dos veículos, comportamento dos operadores e a segurança em relação à acidentes e
assaltos. Esta última apresentou uma avaliação “Excelente” de 54% dos passageiros
questionados, sendo que do restante 27% considerou o aspecto bom, 10% regular, 8%
ruim e apenas 1% avaliou em muito ruim.
Figura 37: avaliação do “Acidentes e assaltos nos veículos. (Segurança)”

Fonte: URBTEC™, 2019

Em geral, o sistema foi bem avaliado em relação à qualidade do serviço
prestado. No entanto é possível observar deficiências que podem evoluir para a evasão
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de passageiros do sistema. Se for considerado três pontos fundamentais para a
satisfação em geral com o sistema a acessibilidade, a regularidade e a modicidade da
tarifa, temos que o sistema precisa evoluir me termos tarifários e de regularidade.
A avaliação em relação à frequência, avaliada por 29% dos passageiros
pesquisados como muito ruim ou ruim, pode ser relacionada com a boa avaliação do
tempo de viagem, avaliado por 67% dos usuários entre bom e excelente. Nesse sentido,
em termos mais simples, pode-se dizer que o usuário está insatisfeito com o tempo de
espera pelo ônibus ao mesmo tempo que está contente com o tempo de viagem dentro
dos ônibus. Tal fator não é incomum, uma vez que a sensação de espera por parte do
usuário é relativamente mais impactante quando este está no ponto de parada do que
quando está dentro do veículo.
No entanto, se o passageiro espera por um longo período de tempo pelo ônibus
e mesmo assim faz uma viagem rápida, tal indivíduo pode vir a optar por outro meio de
transporte que responda aos seus anseios, tal como bicicleta, o carro ou até mesmo o
pedestrianismo. A isto se soma a avaliação sobre a conservação dos pontos de parada,
avaliados em 49% entre ruim e muito ruim, que mostra mais um ponto de insatisfação
em relação ao período em que o usuário fica no ponto de parada. Estes são fatores que
quando combinados podem representar motivações para a evasão de passageiros
regulares do sistema de transporte coletivo.
Embora a frequência seja de certa forma criticada, a confiabilidade do sistema
tem avaliação de 62% dos usuários entre bom e excelente, o que mostra que mesmo
com deficiências na frequência, os ônibus são percebidos como pontuais em
Guarapuava.
Outro aspecto que pode ser relacionado é a avaliação da lotação (43% entre
ruim e muito ruim) e as características do veículo, entre elas conforto (67% entre bom e
excelente). Essa relação mostra que, mesmo quando há saturação do espaço dentro do
ônibus, o veículo ainda é percebido como conservado, limpo e confortável.
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SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
TÁXIS
Segundo a Secretaria Nacional de Mobilidade, por se tratar de um meio de
transporte

público, os

municípios

são responsáveis

pelo planejamento e

regulamentação dos serviços de táxis nos segmentos de mercado e distribuição espacial
da frota.
As cidades podem determinar os pontos de estacionamento a uma determinada
localidade, e autorizar corridas apenas ao raio de abrangência de prestação de serviço
aos táxis vinculados ao ponto em questão, entretanto é comum a operação livre, sem
área limite de abrangência. Mesmo nesta configuração, pontos podem ser previamente
fixados, em locais considerados polos de passageiros, dentre eles são, aeroportos,
estações rodoviárias, hospitais, shopping centers, etc. A definição desses pontos devem
levar em consideração o acesso seguro, condições viárias apropriadas e a oferta de
equipamentos urbanos, afim de não impactar negativamente o entorno ou o conforto
dos usuários e taxistas. Além dessas responsabilidades, o município deve prever normas
mínimas em relação ao regime de contratação de trabalhadores.
No município de Guarapuava, a lei n° 2373/2014 dispõe sobre a regulamentação
da atividade de táxis. Segundo o artigo 13 da legislação, o número de taxis não deve ser
superior a 1 veículo para cada 2000 habitantes. Segundo o IBGE, a população estimada
de 2018 era de 180 334, ou seja, a frota não deveria ultrapassar de 90 carros licenciados.
Há 116 vagas disponíveis para estacionamento dos taxis nos pontos consolidados. A
Setran deve informar o número de veículos cadastrados.
Em 2017, a prefeitura entregou aos taxistas quatro novos abrigos em pontos
existentes, com infraestrutura de banheiro, sala, cozinha e dez vagas rotativas de
estacionamento. As novas estruturas estão localizadas na Praça Cleve, Lagoa das
Lágrimas, Terminal da Fonte (Vicente Machado com Guaíra) e Praça 9 de
Dezembro. Segundo dados disponibilizados pelo Setran, atualmente são 13 pontos de
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taxi espalhados pelo município, sendo que 1 está localizado em Palmeirinha, e 1 em
Entre Rios, os demais distritos não contam o pontos de taxi. A localização dos pontos
de táxi estão representados em mapa a seguir.
Além disso, um programa de padronização dos veículos destinados a esta
função estava em andamento, para contribuir com sua identificação e visibilidade, com
benefícios aos usuários e agentes de trânsito da Setran, responsáveis pela fiscalização.
A identidade visual é ilustrada a seguir, na Figura 38.
Figura 38: Identidade visual dos taxis em Guarapuava

Fonte: Boletim oficial do município (28/12/15)
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Mapa 49: Localização dos pontos de táxi
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APLICATIVO DE TRANSPORTE
Diversos aplicativos para smartphones têm sido desenvolvidos nos últimos
anos com o objetivo de proporcionar maior comodidade para a vida de seus usuários.
Dentre eles, alguns são voltados à mobilidade urbana. Com isso, algumas empresas
começaram a desenvolver aplicativos de “carona remunerada” que visam o contato
entre passageiros e motoristas cadastrados nas plataformas. O aplicativo de destaque é
a multinacional Uber Technologies Inc, repercutida internacionalmente com o seu
impacto no mercado de transportes locais, modernizando a dinâmica da categoria de
transporte público individual e abrindo o mercado de concorrências no setor.
No Brasil, os serviços da categoria foi regulamentado pela lei federal
13.640/2018, sendo que 20 municípios brasileiros já possuem regulamentação própria.
Em fevereiro de 2018 os serviços de transporte individual remunerado Uber foi iniciado
em Guarapuava. Embora a legislação não permita tal serviço no município, conforme lei
Nº 2696/2018, a falta de regulamentação não intimidou a expansão dos serviços desta
e de outras empresas do setor em escala nacional.
Em ordem de democratizar os serviços do transporte, é de grande importância
que Guarapuava estude uma regulamentação própria para município, levando em
consideração a sua realidade e particularidades. De acordo com o Setran, existe uma
proposta de regulamentação em tramite de votação na câmara municipal de
vereadores.
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INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO
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 Código de Trânsito Brasileiro (CTB) especifica no Artº 24 que “ Compete aos
órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição: (...) X – implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo
pago nas vias”.
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina na Resolução Nº
302/2008 que “Área de estacionamento rotativo é a parte da via sinalizada para o
estacionamento de veículos, gratuito ou pago, regulamentado para um período
determinado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via”.
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.
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§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 44 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.
Tabela 44: 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
lado da via
da via
Rua Quintino Bocaiúva
3
Rua Saldanha Marinho
5
7
Rua Presidente Getúlio Vargas
10
Rua Capitão Rocha
6
2
Rua Vicente Machado
1
7
Rua Marechal Floriano Peixoto
2
6
Rua Visconde de Guarapuava
2
3
Rua Professora Leonidia
4
Rua Comendador Norberto
3
Rua Coronel Saldanha
3
1
Rua Capitão Frederico Virmond
1
7
Rua Senador Pinheiro Machado
1
8
Rua Quinze de Novembro
10
Rua Padre Chagas
7
Rua Guaíra
7
Rua Dr Laranjeiras
1
4
Rua Barão do Rio Branco
2
Rua Cônego Braga
1
Fonte: URBTECTM (2019)

Com o objetivo de avaliar a necessidade de mais vagas de estacionamento
rotativo na área central e nos centros de bairro, a consultoria elaborou o mapa de uso
do solo, a seguir, a partir das imagens disponíveis no Street View do programa Google
Maps. Foram mapeados os usos comerciais, de serviços, lazer, institucionais e áreas de
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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).
Além das vias citadas, outras duas regiões se destacam pela concentração de
comércio e serviços em função principalmente da localização das instituições de ensino
superior, é o caso das quadras compreendidas entre as Ruas Comendador Norberto e
Professor Becker (Entre as Ruas Presidente Zacarias de Goes e a Rua Tirandentes) e as
quadras entre as Ruas Padre Horonimo João Muraro e Júlio de Castilho (Entre as Ruas
Simeão Varela de Sé e a Rua Capitão Rocha).

P á g i n a | 239

Mapa 50: Estacionamento Rotativo
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Mapa 51: Uso do solo urbano em Guarapuava
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LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA
NA REGIÃO CENTRAL

A sinalização de vias públicas é obrigação dos órgãos de trânsito. O propósito
da sinalização seria garantir a parada, a circulação e o estacionamento em vias,
melhorando a fluidez e segurança do sistema viário. O principal tipo de sinalização é o
vertical, que se utiliza de placas onde a informação está na posição vertical, fixado na
lateral ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter de
regulamentação, advertência ou indicação, entretanto não foi levantado em pesquisa
essa classificação.
No que se refere a sinalização vertical e semafórica da região central de
Guarapuava, segundo dados disponibilizados pelo Setran, observa-se que a maior
concentração de semáforos está localizada a região central, mais especificamente nas
ruas Vicente Machado e Cap. Rocha entre os trecho da Rua Cap. Frederico Virmond e
Rua Guaíra. Está região é de caráter predominantemente comercial, concentrando
grande fluxo de pedestres e através do controle de fluxo por semáforos, a segurança na
travessia dos pedestre é mais efetiva. Outro ponto de concentração de sinalização seria
a Av. Prof. Moacir Silvestre, importante via de ligação da porção sudoeste da cidade ao
centro.
Segundo o mapa abaixo, o centro de Guarapuava dispõe de 30 semáforos e,
apesar da região central concentrar a maior parte das sinalizações semafóricas e
verticais da cidade, percebe-se que não existe uma distribuição equilibrada desses
equipamentos, como citado anteriormente, existe uma grande concentração de
semáforos entre determinados trechos, e na região nordeste do bairro central, não
existe mapeamento da oferta do serviço. Apesar desta região ser predominantemente
residencial, existem equipamentos públicos relevantes na geração de fluxo de veículos
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e pedestres inseridos na área, como o Colégio Estadual Manoel Ribas, a falta de
sinalização desta natureza pode gerar transtornos na mobilidade.
O centro se destaca na proporção de placas degradadas, por falta da
informação ou fora de eixo, com relação aos demais bairros, a área detém 5 placas nesta
situação, totalizando aproximadamente 20% do total das placas de sinalização vertical
do bairro.
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Mapa 52: Sinalização vertical e semafórica na região central
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Além dos dados disponibilizados pela SETRAN, a URBTEC realizou o
levantamento da sinalização vertical do centro de Guarapuava. A pesquisa foi realizada
nos dias 25 e 27 de junho de 2019, e contou com uma análise fotográfica das placas
assim como sua localização georreferenciada. Para tanto, a cada foto tirada de
dispositivos de sinalização vertical era registrado um sinal de GPS para anotar sua
localização.
Utilizando esta metodologia foram levantadas fotograficamente 1666 placas na
região central de Guarapuava, dentre elas 153 de advertência, 19 informativas, 1491 de
regulamentação e 3 sinalização e regulamentação juntas., como mostra a Tabela 45.
Tabela 45: Distribuição das placas de sinalização da região central

Tipo de Sinalização

Número de Placas

Advertência

153

Informativo

19
1.491

Regulamentação

3

Regulamentação/Advertênica

1.666

Total

I

Fonte: URBTEC™, 2019

Das sinalizações de advertência, destaca-se a predominância de placas de
passagem sinalizada para pedestres e de placas advertindo para a existência de saliência
ou lombada na via, como mostra a Tabela 46.
Tabela 46: Distribuição das placas de sinalização de advertência na região central
Sinalização de Advertência

Número de Placas

Área escolar

11

Indicativa

1

Interseção em círculo

5

Parada obrigatória à frente

12

Passagem sinalizada de pedestres

55

Rua sem saída

1

Saliência ou lombada

39

Semáforo à frente

8

Trânsito de ciclistas

16

Trânsito de pedestres

5
Total

153

Fonte: URBTEC™, 2019
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Quanto à sinalização de regulamentação, destaca-se a quantidade de placas de
estacionamento regulamentado, cerca de um terço das placas de regulamentação na
área central. Em seguida, predominam as placas de “proibido estacionar”, “parada
obrigatória” e de sentido de circulação da via/pista, como pode ser observado na Tabela
47.
Tabela 47: Distribuição das placas de sinalização de regulamentação na região central

Sinalização de Regulamentação

Número de Placas

Circulação exclusiva de bicicletas

9

Comprimento máximo permitido

1

Dê a preferência

6

Duplo sentido de circulação

1
550

Estacionamento Regulamentado

1

Indicativa

175

Parada obrigatória
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro

4

Proibido estacionar

241

Proibido parar e estacionar

104

Proibido trânsito de bicicletas

15

Proibido trânsito de caminhões

52

Proibido virar à direita

3

Proibido virar à esquerda

5

Sem pintura

2
115

Sentido de circulação da via/pista
Sentido proibido

5

Siga em frente ou à direita

68

Siga em frente ou à esquerda

72

Velocidade máxima permitida

56

Vire à direita

4

Vire à esquerda

2
Total

1.491

Fonte: URBTEC™, 2019
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A sinalização de regulamentação/advertência são as placas pesquisadas que
compartilhavam o mesmo poste, porém com sinalizações de caráter distinto. A Tabela
48 mostra a tipologia destas sinalizações.
Tabela 48: Distribuição das placas de sinalização de regulamentação e advertência na região central

Regulamentação/Advertênica Número de Placas
Parada obrigatória

1

Proibido parar e estacionar

1

Velocidade máxima permitida

1

Total

3

Fonte: URBTEC™, 2019

As placas de sinalização informativa são todas de caráter indicativo, não
apresentando diferença tipológica entre elas.
A partir do relatório de diagnóstico serão analisados os aspectos de condição
física das placas e distribuição/concentração destas na região estudada.
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Mapa 53: Sinalização vertical da região central
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ANÁLISE DA INTEGRAÇÃO INTERMODAL

A intermodalidade é o emprego de mais de um modal no trajeto entre a origem
e o destino, podendo ser aéreo, ferroviário, rodoviário, cicloviária, aquaviário,
dutoviário, a pé, entre outros. A integração de modais de transporte pode ser dividida
em transporte de cargas e de pessoas. A utilização de 2 ou mais modais para o
deslocamento podem propiciar a economia de tempo, de investimento financeiro e a
diminuição da poluição atmosférica.
Referente à integração intermodal do transporte de cargas, o município dispõe
de rodovias e ferrovias até o momento. Com a finalização do Aeroporto Municipal
Tancredo Thomas de Faria, Guarapuava contará o modal aéreo, portanto o transporte
de mercadorias poderá alcançar outras regiões, com maior rapidez, e aumentar a
conectividade do município com regiões mais distantes.
Sobre a integração intermodal do transporte de pessoas, Guarapuava possui
boa infraestrutura viária urbana e de ligação entre distritos, com ressalvas a estrada para
o distrito de Guairacá, possibilitando o deslocamento por veículo automotor, sendo ele
de massa ou individual. No entanto, os distritos de Guará e Guairacá não dispõem de
ônibus coletivo de ligação à sede ou mesmo intra-urbana. Dentro do distrito sede a
integração de modais ocorre entre a pé e bicicleta, a pé e ônibus, ônibus intermunicipal
e táxi ou automóvel particular, e ônibus urbano e automóvel particular.
Apesar de Guarapuava disponibilizar de malha cicloviária, a cidade dispõe de
apenas 2 Paraciclos ilustrados na figura abaixo, um na câmara de vereadores e outro na
prefeitura, lugares não atendidos por ciclovias ou ciclofaixas. Outro ponto relevante
seria a indisponibilidade de Paraciclos nos terminais urbanos, limitando a integração
entre ciclos e ônibus coletivo por exemplo. Ou seja, Guarapuava dispõe de estrutura de
circulação, porém é necessário implantar os pontos conexão entre modais, para que o
sistema de mobilidade seja utilizado com mais eficiência.
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Figura 39: Paraciclos em frente a Prefeitura Municipal de Guarapuava

Fonte: URBTEC 2019

POLOS GERADORES DE VIAGENS
O Polo Gerador de Viagens (PGV), também conhecido como Polo Gerador de
Tráfego (PGT), é o empreendimento podendo ser industrial, residencial, comercial,
institucional, serviços entre outros, causador de grande número de deslocamentos.
Abaixo, segue algumas definições utilizadas como referencial teórico.
Para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP), PGV’s são
“Empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de
viagens, causando reflexos negativos na circulação em seu entorno, podendo prejudicar
a acessibilidade de toda uma região, ou agravar condições de segurança de veículos e
pedestres, ou ainda Edificações ou instalações que exerçam grande atratividade sobre a
população, mediante a oferta de bens ou serviços, gerando elevado número de viagens,
com substanciais interferências no tráfego do entorno e produzindo a necessidade de
grandes espaços para estacionamento ou carga e descarga.”
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O DENATRAN define PGV’s como “Empreendimentos de grande porte que
atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na
circulação viária em seu entorno imediato e, em alguns casos, prejudicando a
acessibilidade da região, além de agravar as condições de segurança de veículos e
pedestres.”
Os autores Portugal e Goldner estabelece que os PGV’s são “Locais ou instalações
de distintas naturezas que desenvolvem atividades de porte e escala capazes de
produzir um contingente significativo de viagens.”
Diante deste panorama, PGV’s podem ser explicados como locais ou instalação
de distintas naturezas, mas que possuem em comum o desenvolvimento de atividade
em porte e escala capazes de exercer grande atratividade de pessoas e com isso
produzindo a demanda de grande número de viagens, estacionamento, carga e
descarga, embarque e desembarque, impactando significativamente a mobilidade.
Podem ser definidos como PGV’s os shoppings centers, hipermercados, hospitais,
universidades, estádios, terminais de carga, estações de transporte público, entre
outros.
Como instrumento de controle sobre os polos geradores de viagens e impactos
ambientais, o município instituiu através do Plano diretor, capítulo V, a aplicação do EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhança) para determinados equipamentos. O estudo é
constituído da análises do sistema viário, meio ambiente, patrimônio histórico e
paisagismo entre outros assuntos. Com os estudos realizados é possível prever os
impactos gerados na área de implantação e entorno do equipamento, suscitando as
medidas mitigadoras e medidas compensatórias que deverão ser executadas pelo
empreendedor.
Para a escolha dos usos e porte dos equipamentos considerados Polos Geradores
de viagens, foi considerado como referência os critérios estabelecidos no Plano Diretor
como equipamentos de impacto, conforme tabela a baixo.
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Tabela 49: Atividades geradoras de viagens

POLOS GERADORES DE VIAGENS

ÁREA CONSTRUÍDA

Conjuntos residenciais/condomínios multifamiliares
Hotéis, motéis e demais meios de hospedagem
Campings, clubes e associações
Locais para lazer noturno
Estádios, ginásios cobertos Academias de ginástica
Ambulatórios, laboratórios clínicos, postos de saúde, prontos socorros
Hospitais e maternidades
Escolas de 1º a 2º Grau, escolas especiais e profissionalizantes,
cursos superiores, supletivo, cursinhos, salas públicas, museus e
bibliotecas
Centros de convenções, auditórios, cinemas, teatros, igrejas, templos, etc
Lojas de departamentos, comércio varejista em geral e mercados
Shopping centers, galerias e centros comerciais
Atacadistas macros depósitos em geral
Prestação de serviços, cartórios, bancos
Serviços de alimentação em geral

Acima de 100 unidades
Acima de 50 alojamentos
A partir de 10.000 m²
Independente da área
A partir de 1.000 m² de AC
A partir de 1.000 m² de AC
A partir de 1.500 m² de AC
A partir de 1.500 m² de AC
A partir de 500 lugares
A partir de 1.500 m² de AC
A partir de 2.500 m² de AC
A partir de 2.500 m² de AC
A partir de 1.000 de AC
A partir de 750 m² de AC

Fonte: Plano diretor de Guarapuava 2017, adaptado pela URBTEC 2019

Foi utilizado como base as localizações disponibilizadas em formato DWG pela
Ceplug ou Setran dos equipamentos educacionais e equipamentos de saúde. No caso
dos equipamentos de educação, foi solicitado o número de alunos matriculados por
turno por unidade, com o dados em mãos disponibilizados pela secretaria de educação,
extraímos a área aproximada da unidade escolar através da aplicação da recomendação
da metragem quadrada média por estudante, 10 m2 de acordo com o ministério da
educação. Para os equipamentos de saúde, foi feito um levantamento métrico
aproximado com o auxílio da ferramenta régua do software Google Earth Pro.
Foram considerados polos geradores de viagens, além das atividades descritas
na tabela acima, as áreas de lazer, os terminais de transporte público, os edifícios com
igual ou mais de 100 unidades, edifícios institucionais com mais de 2500 m2 e indústrias
de grande e médio porte. Para o levantamento das indústrias foi utilizado os dados
cadastrados pela FIEP. Indústrias de médio porte são aquelas com 100 a 400
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funcionários, e as de grande porte aquelas com mais de 400 funcionários, segundo
classificação da FIEP. Para o levantamento dos demais polos geradores de viagens foi
utilizado o software Google Earth Pro.
Observa-se que grande parte dos PGV’s estão concentrados na área central da
cidade de Guarapuava, e a maioria dos polos são de uso comercial e educacional. Os
demais bairros, em sua maioria, sediam polos geradores de viagens, entretanto em
menor proporção, e em geral, nota-se um conflito de implantação dos PGV’s com
relação ao porte da via, pois estão localizados em vias locais. O setor de maior impacto
para o sistema viário é a zona especial que sedia a central de abastecimento de
combustível do município, está área está inserida em uma região residencial de média
alta densidade, muito próxima do centro de Guarapuava, gerando um fluxo considerável
de transporte de cargas dentro da área urbana. Outra região de alto fluxo de automóveis
seria o bairro dos Lagos, o mais longínquo do centro, e possui equipamentos de grande
porte, como o hospital regional e shopping center, e estão situados na via de
adensamento Av. Profa. Laura Pacheco Bastos prevista no Plano Diretor. A seguir a
espacialização dos polos geradores levantados no município.
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Tabela 50: Polos Geradores de Viagens
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IMPACTOS AMBIENTAIS
Para a elaboração do Plano de Mobilidade do Município de Guarapuava, é
importante considerar os impactos ambientais, uma vez que o meio ambiente interfere
diretamente na saúde e bem-estar dos habitantes. Primeiramente, deve-se entender
que impacto ambiental pode ser positivo ou negativo, isto é, pode trazer benefícios ou
causar efeitos adversos sobre o meio ambiente.
Deste modo, no caso específico de Guarapuava, para análise dos impactos
ambientais em função da mobilidade urbana, foram consideradas as emissões sonoras
(ruído), as emissões atmosféricas e os impactos visuais, abordados na sequência.
EMISSÕES SONORAS
O ruído está inserido em nosso cotidiano em diversas formas, por exemplo, o
tráfego de veículos automotores nos centros urbanos. Contudo, a população não é
consciente sobre os problemas que a poluição sonora pode causar na saúde. Quando o nível

de ruído atinge níveis acima do limite de tolerância, por exemplo os regulamentados
pela ABNT NBR 10.151/2000, e levando em consideração também o tempo de
exposição, os transtornos causados ao organismo podem ser temporários ou definitivos,
podendo causar lesão do ouvido interno e, consequentemente, acarretar na perda
auditiva da pessoa. A Tabela 51 exemplifica alguns impactos que os ruídos podem causar
na saúde humana.
Tabela 51: Impacto dos ruídos na saúde humana

VOLUME
Até 50 dB
Acima de 50 dB
De 55 a 65 dB

EXEMPLOS
DE LOCAIS
Ruído sem
Confortável (limite da OMS) Nenhum
tráfego.
O ORGANISMO HUMANO COMEÇA A SOFRER IMPACTOS DO RUÍDO
Diminui o poder de concentração e
Agência
A pessoa fica em estado de
prejudica a produtividade no
bancária.
alerta, não relaxa.
trabalho intelectual.
REAÇÃO

EFEITOS NEGATIVOS
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Aumenta o nível de cortisona no
Bar ou
sangue, diminui
resistência restaurante
imunológica. Induz a liberação de
lotado.
De 65 a 70 dB
O organismo reage para
endorfina, tornando o organismo
(início das
tentar se adequar ao
dependente. É por isso que muitas
epidemias de
ambiente, minando as
pessoas só conseguem dormir em
ruído)
defesas.
locais silenciosos com o rádio ou TV
ligados. Aumenta a concentração de
colesterol no sangue.
O organismo fica sujeito a
Aumentam os riscos de infarte,
Acima de 70 dB
estresse degenerativo além infecções, entre outras doenças
de abalar a saúde mental.
sérias.
Obs.: O quadro mostra ruídos inseridos no cotidiano das pessoas. Ruídos eventuais alcançam volumes
mais altos. Um trio elétrico, por exemplo, chega facilmente a 130 dB(A), o que pode provocar perda
auditiva induzida, temporária ou permanente.
Fonte: SILVA FILHO, adaptado por URBTEC™ (2019)

A Norma Regulamentadora (NR) 15 – atividades e operações insalubres, aprovada
pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, impôs limites

de tolerância para ruído contínuo ou intermitente permissíveis diariamente, como pode
ser observado na Tabela 52. Acima desses limites, as atividades ou operações são
consideradas insalubres.
Tabela 52: Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente

Nível de ruído (dB(A))
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
100
102
104
105

Máxima exposição diária permissível
8 horas
7 horas
6 horas
5 horas
4 horas e 30 minutos
4 horas
3 horas e 30 minutos
3 horas
2 horas e 40 minutos
2 horas e 15 minutos
2 horas
1 hora e 45 minutos
1 hora e 15 minutos
1 hora
45 minutos
35 minutos
30 minutos
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Nível de ruído (dB(A))
106
108
110
112
114
115

Máxima exposição diária permissível
25 minutos
20 minutos
15 minutos
10 minutos
8 minutos
7 minutos

Fonte: Ministério do Trabalho (1978)

A Resolução do CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990, determina que “a
emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais,
sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da
saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta
Resolução”. Assim, os veículos automotores deverão obedecer ao CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito), no que diz respeito aos ruídos produzidos.
No dia 11 de fevereiro de 1993, o CONAMA publicou a Resolução no 1, que
estabeleceu “para veículos automotores nacionais e importados, exceto motocicletas,
motonetas, triciclos, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos
assemelhados, nacionais e importados, limites máximos de ruído com o veículo em
aceleração e na condição parado”.
A Resolução do CONAMA nº 230, de 22 de agosto de 1997 aborda, no seu artigo
1º, a definição de “itens de ação indesejável” como sendo “quaisquer peças,
componentes, dispositivos, sistemas, softwares, lubrificantes, aditivos, combustíveis e
procedimentos operacionais em desacordo com a homologação do veículo, que
reduzam ou possam reduzir a eficácia do controle da emissão de ruído e de poluentes
atmosféricos de veículos automotores, ou produzam variações acima dos padrões ou
descontínuas destas emissões, em condições que possam ser esperadas durante a sua
operação em uso normal”.
A Resolução do CONAMA nº 272, de 14 de setembro de 2000, altera a
Resolução nº 1/1993 (art. 2 e os §2º e §3º do art. 7). Assim, define novos limites máximos
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de emissão de ruídos para veículos construídos a partir de janeiro de 2001, conforme
apresentado na Tabela 53.
Tabela 53: Limites máximos de ruídos para veículos automotores

CATEGORIA

NÍVEL DE RUÍDO - dB(A)
DIESEL
OTTO
Injeção
Direta Indireta

DESCRIÇÃO
a

b

c

d

Veículo de passageiros até nove
lugares
Veículo de passageiros com mais de
PBT até 2.000Kg
nove lugares
Veículo de carga e de tração e
PBT entre 2.000 e 3.500Kg
veículo de uso misto
Potência máxima menor
que 150kW (204 cv)
Veículo de passageiro ou de uso
misto com PBT maior que 3.500kg Potência máxima igual ou
superior a 150kW (204cv)

Veículo de carga ou de tração com
PBT maior que 3.500 Kg

Potência máxima menor
que 75kW (102cv)
Potência máxima entre
75kW (102cv) e 150kW
(204cv)
Potencia máxima igual ou
superior a 150kW (204cv)

74

75

74

76

77

76

77

78

77

78

78

78

80

80

80

77

77

77

78

78

78

80

80

80

Fonte: Resolução do CONAMA nº 272/2000

A Resolução do CONAMA nº 433, de 13 de julho de 2011, “dispõe sobre a
inclusão no Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
PROCONVE e estabelece limites máximos de emissão de ruídos para máquinas agrícolas
e rodoviárias novas.” A Lei explica sobre a instalação de Centros de Inspeção no
território nacional, assim, esses Centros se tornaram responsáveis por realizar testes e
certificação de veículos, com o propósito de controlar as emissões de poluentes e ruído
na frota alvo licenciada (art. 2).
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997) aborda em seu artigo 104 que os veículos em circulação devem ter as condições
de ruído avaliadas através de inspeção. O CONTRAN é responsável para estabelecer os

P á g i n a | 258

critérios e periodicidade da inspeção. No §3º do artigo 131 do CTB impõe que ao
licenciar o veículo, o dono deve comprovar sua aprovação nas inspeções dispostas no
artigo 104.
No estado do Paraná, a Lei Estadual nº 17372/2012 proibiu “a utilização de
equipamentos em veículos que produzam som em nível de pressão sonora acima de
oitenta decibéis.” O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) aponta que para avaliação do
nível de ruídos sejam utilizados os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA.
No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 7/2004 (Código de Postura) trata
especificadamente sobre poluição sonora (Seção II do Capitulo VII do saneamento
ambiental). O artigo 127 determina que os níveis de som e de ruído máximo devem
obedecer a ABNT NBR 10.151, exposto a seguir:
Art. 127 - As atividades deverão obedecer aos níveis máximos de sons e ruídos
preconizados pela NRB 10.151 da ABNT, de acordo com os períodos e as zonas
em que se divide o Município.
§ 1º - Para as nomenclaturas de zoneamento municipal não constantes da
tabela I do Anexo, adotar-se-ão os níveis de sons e ruídos por similaridade de
usos e/ou tipos de edificações, a critério do Órgão competente.
§ 2º - Quanto à fonte produtora de ruídos e o local onde se percebe o
incômodo localizarem-se em diferentes Zonas, serão considerados os limites
estabelecidos para a Zona onde se percebe o incômodo.

Também, pode-se citar a Lei Complementar nº 38/2013 institui o Código
Ambiental do município de Guarapuava. O artigo 118 dessa lei determina que:
Parágrafo único. Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno
serão fixados pela SEMAG, observada a legislação pertinente.

4.10.1.1 NBR 10.151/2000
A Norma Brasileira da ABNT que aborda sobre poluição sonora é a NBR 10.151.
A primeira versão foi publicada em junho de 2000, atualmente existe a segunda edição
publicada no dia 31 de maio de 2019. É importante ressaltar que, as medições em campo
realizadas em Guarapuava foram anteriores a data de publicação da segunda edição.
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Desse modo, tanto as medições quanto a avaliação dos níveis de pressão sonora foram
baseadas na NBR 10.151:2000, exposto a seguir.
Dentre os objetivos da Norma, está a especificação de um método de medição
do ruído, além de aplicação de correções quando apresentar características especiais.
Outro método descrito é sobre a avaliação das medições em nível de pressão sonora
equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em “A” (dB (A)). A Norma define L Aeq como
um “nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a
ponderação A) referente a todo o intervalo de medição”.
A NBR 10.151/2000 explica como as medições no interior ou exterior de
edificações devem ser feitas. No exterior, as medições devem ocorrer acima de 1,20 m
do piso e 2,00 m do limite da propriedade ou quaisquer fontes refletoras (muros ou
paredes, por exemplo). Os valores medidos devem ser aproximados a valores inteiros,
o que for o mais próximo.
O tempo também é um fator a ser ponderado, pois não pode haver
interferências audíveis oriundas de fenômenos naturais, como por exemplo, trovões. Os
horários com as medições dependem dos hábitos da população, porém o período
noturno não pode começar depois das 22 horas de um dia ou antes das 7 horas do outro
dia. Nos domingos ou feriados, o período noturno não deve ser antes das 9 horas.
Vale observar que, para calcular o nível de pressão sonora equivalente L eq é
necessário que o medidor do nível de pressão sonora tenha essa função, caso contrário,
precisa considerar LAeq. Este deve ser feito em dB (A) e lido em resposta rápida (fast) a
cada 5 segundos, durante o intervalo da medição do ruído.
A NBR 10.151/2000 determina que o método de avaliação do ruído baseia-se
em uma comparação entre o nível de pressão sonora corrigido Lc e o nível de critério de
avaliação NCA, estabelecido conforme a Tabela 54.
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Tabela 54: Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos em dB(A)

Tipos de áreas
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista com vocação comercial e administrativa
Área mista com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

Diurno
40
50
55
60
65
70

Noturno
35
45
50
55
55
60

Fonte: NBR 10151/2000, adaptado por URBTECTM (2018)

Ainda de acordo com a norma, o nível de ruído sem caráter impulsivo e sem
componentes tonais é determinado pelo nível de pressão sonora equivalente, LAeq. São
considerados ruídos de caráter impulsivo aqueles que contém impulsos, ou seja, picos
de energia acústica com duração menor do que 1s e que se repetem a intervalos maiores
do que 1s (por exemplo martelagens, bate-estacas, tiros e explosões).
4.10.1.2 Medições de ruído
Com o objetivo de avaliar os níveis de poluição sonora emanados pelos veículos
automotores, a URBTECTM analisou a situação atual de Guarapuava em 24 (vinte e
quatro) cruzamentos localizados na região central e nas “Vias arteriais 2” conforme
estabelecido no Plano Diretor vigente (ver mapa abaixo).
A Pesquisa foi realizada no dia 20/05/2019, no período diurno, entre as 09h:00
e as 10h:00 e no dia 21/05/2019, também no período diurno, entre as 17:50 e as 18:00.
O instrumento de medição utilizado é o Decibelímetro digital da fabricante Incoterm,
Modelo TDEC 100, calibrado pela Tecnolab, no Anexo 06 deste documento.
Deste modo, os resultados da avaliação do nível de ruído em Guarapuava estão
apresentados na Tabela 55. Por se tratar de cruzamentos localizados em área mista, com
vocação comercial e administrativa, o valor de referência utilizado é de 60 dB(A) para o
período diurno, conforme definido na ABNT NBR 10.151 (ver Tabela 54). O resultado
aponta que em todos os pontos de medição, os valores de nível de pressão sonora
equivalente (LAeq) é superior ao valor de referência adotado.
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Tabela 55: Avaliação do nível de ruído em Guarapuava

Ponto
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

Localização do Ponto

Tipo de área

Rua Guaíra x Rua Vicente Machado
Rua Guaíra x Rua Marechal Floriano
Peixoto
Rua Pe. Chagas x Rua Marechal Floriano
Peixoto
Rua Pe. Chagas x Rua Vicente Machado
Rua Quinze de Novembro x Rua Vicente
Machado
Rua Comendador Norberto x Rua Vicente
Machado
Rua Prof Becker x Rua Marechal Floriano
Peixoto
Rua Comendador Norberto x Rua Marechal
Floriano Peixoto
Rua Capitão Fred. Virmond x Rua Marechal
Floriano Peixoto
Rua Quinze de Novembro x Rua Marechal
Floriano Peixoto
Rua Amadeu Karpinski Rocha x Rua Romeu
Área Mista,
Karpinski Rocha
com vocação
Rua Sebastião de Camargo x Avenida
comercial e
Manoel Ribas
administrativa
Rua Sebastião de Camargo x Avenida
Manoel Ribas
Rua Eng. Lentsch x Avenida Manoel Ribas
Avenida Paraná x Avenida Manoel Ribas
Rua Elias Zacalusny x Avenida Manoel Ribas
Rua Pe. Chagas x Avenida Manoel Ribas
Rua Quinze de novembro x Avenida
Manoel Ribas
Rua das Rosas x Avenida Manoel Ribas
Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre x
Rua Vicente Machado
Avenida Prefeito Moacir Julio Silvestre x
Rua Aragão de Matos Leão
Rua Barão de Capanema x Rua Professor
Becker
Rua Frei Caneca x Rua Presidente Zacarias
de Goes
Rua comendador Norberto x Rua
Presidente Zacarias de Goes

Valor de
Laeq em
Referência
Diferença
dB(A)
em dB(A) *
60
73,3
-13,3
60

74,1

-14,1

60

68,8

-8,8

60

72,4

-12,4

60

68,0

-8,0

60

69,1

-9,1

60

64,9

-4,9

60

73,6

-13,6

60

64,4

-4,4

60

65,6

-5,6

60

70,6

-10,6

60

74,5

-14,5

60

75,5

-15,5

60
60
60
60

70,7
69,9
74,5
70,2

-10,7
-9,9
-14,5
-10,2

60

78,0

-18,0

60

64,5

-4,5

60

76,1

-16,1

60

67,8

-7,8

60

67,9

-7,9

60

66,8

-6,8

60

71,3

-11,3

Fonte: URBTECTM (2019)
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Em cada um dos pontos foram realizadas 18 medições com intervalos de 5
segundos totalizando um tempo de medição de 1min em 30seg para cada um deles. Na
Figura 40, apresenta a localização dos pontos com os maiores níveis de ruído, são eles:
o cruzamento da Rua XV de Novembro com Av. Manoel Ribas, com 78,0 dB (A), Av. Pref.
Moacir Júlio Silvestre com Rua Vicente Machado, com 76,1 dB (A), Rua Sebastião de
Camargo com Av.Manoel Ribas, com 75,5 dB (A). Os valores obtidos dos desses e demais
pontos, assim como a memória de cálculo pode ser verificada no Anexo 07 deste
documento.
Figura 40: Pontos de avaliação do nível de ruído em Guarapuava

Fonte: URBTECTM (2019)
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Tabela 56: Localização dos pontos de avaliação do nível de ruídos
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Para analisar as emissões atmosféricas, foram calculados os níveis de poluição
emitidos por veículos automotores em todo o município de Guarapuava. O método
empregado é baseado em estimativas, isto é, corresponde a uma aproximação da
realidade. Contudo, devido à falta de dados, é uma metodologia que “cumpre seu papel”
por ser um instrumento que auxilia na compreensão da relação entre a qualidade
ambiental e o tráfego de veículos automotores.
Deste modo, foi adaptada a metodologia adotada no Plano de Controle de
Poluição Veicular do Estado do Paraná (PCPV-PR), de acordo com os dados disponíveis
no Segundo Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores
Rodoviários 2013: Ano-base 2012 (aqui referenciado como “INEA-2”) e no DENATRAN
(Departamento Nacional de Trânsito).
4.10.2.1 Legislação aplicável
A seguir, são apresentadas as principais legislações vigentes relacionadas ao
tema, considerando o âmbito federal, estadual e municipal.
No âmbito nacional, um dos marcos legais sobre o controle da emissão de
poluentes na atmosfera por veículos automotores foi a Resolução nº 18/1986 do
CONAMA. A referida Resolução criou o Programa de Controle de Poluição do Ar por
veículos Automotores – PROCONVE, com os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•

reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores visando
o atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar, especialmente nos centros
urbanos;
promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia
automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios e
medições da emissão de poluentes;
criar programas de inspeção e manutenção para veículos automotores em
uso;
promover a conscientização da população com relação à questão da poluição
do ar por veículos automotores;
estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados;
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•

promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos,
postos à disposição da frota nacional de veículos automotores, visando a
redução de emissões poluidoras à atmosfera;

No dia 25 de agosto de 1989, foi criado o Programa Nacional de Controle da
Poluição do Ar – PRONAR, através da Resolução do CONAMA nº 5. Conforme a
Resolução, “a estratégia básica do PRONAR é limitar, a nível nacional, as emissões por
tipologia de fontes e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade
do ar como ação complementar de controle”. Esta Resolução implantou a “Rede
Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar” e criou o “Inventário Nacional de
Fontes e Emissões”. O Inventário tem por objetivo desenvolver metodologias “que
permitam o cadastramento e a estimativa das emissões, bem como o devido
processamento dos dados referentes às fontes de poluição do ar”, utilizado como
referência neste item.
Para os motociclos e veículos similares, foi criado o “Programa de Controle da
Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares” – PROMOT, através da Resolução
CONAMA nº 297/2002. De acordo com o seu artigo 15, o PROMOT possui os seguintes
objetivos:
I - reduzir os níveis de emissão de poluentes gasosos por ciclomotores,
motociclos e similares, visando o atendimento aos padrões nacionais de
qualidade ambiental vigentes;
II - promover o desenvolvimento tecnológico nacional da indústria de
motociclos e veículos similares, tanto na engenharia de projeto e fabricação,
como também em métodos e equipamentos para ensaios e medições da
emissão de poluentes;
III - propor critérios e limites para a inspeção e manutenção dos ciclomotores,
motociclos e similares em uso, quanto à emissão de gases poluentes;
IV - promover a conscientização da população em relação à poluição
ambiental proporcionada por ciclomotores, motociclos e similares;

O PROCONVE é dividido em “fases”, onde cada fase considera os limites de
emissão determinados por legislação e permite a entrada de novos limiares, com caráter
mais restritivos. Atualmente, o PROCONVE está nas fases “L7” e “L8”, conforme
determinado na Resolução CONAMA Nº 492/2018.
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O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503/1997,
determinou que o nível de emissão de poluentes e de ruídos produzidos por veículos
automotores ou pela sua carga deveria ser fiscalizado por órgãos e entidades executivos
de trânsito dos Municípios (inciso XX do artigo 24).
Na esfera estadual, pode-se citar a Lei nº 13.806/2002, esta “dispõe sobre as
atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da
qualidade do ar”. No seu artigo 19, determina que “os Padrões de Emissão para fontes
móveis a serem observados no Estado do Paraná serão os mesmos fixados pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA”. Ela também instituiu o “Inventário
das Fontes e Emissões de Poluição Atmosférica” no estado do Paraná.
No âmbito municipal, pode-se citar o Plano Diretor de Guarapuava (Lei
Complementar nº 70/2016), que determinou, no seu artigo 38, diretrizes específicas
para a Política Municipal de Mobilidade Urbana, dentre as quais pode-se citar, o
estímulo aos veículos de propulsão humana, ao transporte coletivo, regulamentação do
tráfego de veículos pesados, entre outros, isto é, medidas que podem auxiliar na
redução da emissão de poluentes na atmosfera oriundos de veículos automotores, estes
temas devem ser melhor aprofundados na próxima fase deste Plano de Mobilidade
Urbana.
Na Lei Complementar nº 7/2004, foi determinado que a Secretaria do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Florestal deve delimitar áreas críticas de poluição
atmosférica. Em situação de agravamento por fontes fixas ou móveis, as áreas atingidas
devem ficar sujeitas às restrições emergenciais, conforme descrito a seguir:
Art. 123 - A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Florestal
delimitará áreas críticas de poluição atmosférica e determinará a realização
de programas de controle nas situações de agravamento da qualidade do ar.
Parágrafo Único - Durante a situação de agravamento, as fontes fixas ou
móveis de poluição do ar, na área atingida, ficarão sujeitas às restrições
emergenciais impostas.
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A Lei Complementar nº 38/2013, que instituiu o Código Ambiental do Município
de Guarapuava, é uma legislação importante, pois determina as diretrizes para a
implementação da política municipal de controle da poluição atmosférica (art. 92),
dentre os quais, pode-se citar: “I - Exigência da adoção das melhores tecnologias de
processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva
dos níveis de poluição”.

4.10.2.2 Metodologia
Primeiramente, é importante entender que existem dois tipos de fontes
poluidoras atmosféricas, as fontes fixas (ou estacionárias) e as móveis (ou difusas).
Como o próprio nome diz, fontes fixas são restritas a uma determinada área e suas
medições podem ocorrer direto na fonte, como, por exemplo, uma indústria. Já as
fontes móveis se dispersam como, os veículos automotores, considerados neste estudo.
Os impactos das fontes móveis sobre o meio ambiente são mais difíceis de
serem estimadas do que as fixas, devido as suas medições não serem realizadas na
própria fonte. No entanto, é de conhecimento geral que, os veículos movidos por
combustíveis fósseis são responsáveis pela emissão de poluentes na atmosfera, gerando
impactos negativos diretos na saúde humana e no meio ambiente. Para o cálculo de
poluição atmosférica foram considerados oitos gases, os mesmos avaliados no INEA-2
(ver Quadro 6), são eles: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx),
hidrocarbonetos não metano (NMHC), aldeídos (RCHO), material particulado (MP),
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), estes três últimos são
gases que potencializam o efeito estufa.
Os poluentes considerados no INEA-2 estão sintetizados no Quadro 6. No
Quadro 7, existe uma breve descrição de cada um desses gases e seus impactos sobre o
meio ambiente.
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Quadro 6: Poluentes atmosféricos considerados no INEA-2.

Fonte: MMA et al. (2013)
Quadro 7: Descrição dos poluentes

Poluente

Monóxido de
carbono (CO)

Óxidos de
Nitrogênio (NOX)
Hidrocarbonetos
não metano
(NMHC)

Aldeídos (RCHO)

Material
Particulado (MP)

Descrição
O CO é resultado de uma oxidação parcial do carbono, gerado pela quantidade de
oxigênio presente no momento da queima. Esse gás tem mais afinidade com a
hemoglobina do que o oxigênio, por isso, diminui a oxigenação do cérebro, do
coração e de outros tecidos orgânicos. Em certas quantidades pode provocar
tonturas, dores de cabeça, sonolência e redução de reflexos. Nos piores casos, pode
causar a morte (PERES et. al., 2003).
O NOX é formado pela combinação entre oxigênio e nitrogênio que estão presentes
na atmosfera. Em certas quantidades, podem causar irritação e complicações nas
vias respiratórias, e, até mesmo, enfisema pulmonar. O Dióxido de Nitrogênio (NO2)
pode gerar chuva ácida (PERES et. al., 2003).
Os NMHC são formados pelos hidrocarbonetos totais menos a parcela de metano.
Os principais emissores de hidrocarbonetos são os carros, ônibus e caminhões,
devido à queima e evaporação de combustíveis, sendo precursores na formação do
ozônio atmosférico (MMA; 2019)
Os aldeídos são formados pela oxidação parcial de álcoois ou por reações
fotoquímicas que ocorrem na atmosfera, envolvendo especificamente
hidrocarbonetos. São emitidos através da queima de combustíveis por veículos
automotores. Podem causar irritação nas mucosas, nos olhos, no nariz e nas vias
respiratórias, além de crises asmáticas e apresentam potencial carcinogênico
(MMA, 2019).
O Material Particulado é formado pela queima incompleta de combustíveis e de
seus aditivos (PERES et. al., 2003), sendo classificado de acordo com o diâmetro das
partículas. Os particulados são compostos líquidos ou sólidos que estão suspensos
no ar (BAIRD; 2002). Quando inalados podem causar, em certos casos, câncer
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Poluente

Dióxido de
carbono (CO2)

Metano (CH4)

Óxido Nitroso
(N2O)

Descrição
respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravar a asma e, em situações
mais extremas, levar à morte (MMA; 2019). As principais fontes são: queima de
combustíveis fósseis, queima de biomassa vegetal, emissões de amônia na
agricultura e emissões decorrentes de obras e pavimentação de vias (MMA, 2019).
O CO2 tem baixa toxicidade, porém é um dos principais gases do efeito estufa,
gerando grandes impactos em escala global. Segundo MCTIC (2019), “é emitido
como resultado das inúmeras atividades humanas, como o uso de combustíveis
fósseis (petróleo, carvão e gás natural)”. O dióxido de carbono é usado como uma
referência para classificar o poder de aquecimento global de outros gases que
potencializam o efeito estufa.
O metano é um dos principais gases de efeito estufa antrópico, sendo 21 vezes mais
potente do que o CO2. Ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica,
sendo abundante em aterros sanitários, lixões, criação de gado, entre outros
(MCTIC, 2019).
O N2O é um dos gases que potencializa o efeito estufa, assim como, o CH4 e o CO2,
seu potencial é 310 vezes maior que o CO2. Pode ser produzido por atividades
humanas, como uso de fertilizantes, em processos industriais ou queima de
combustíveis fósseis, também é emitido pelo tratamento de dejetos animais
(MCTIC, 2019).

Fonte: PERES et. al. (2003), MCTIC (2019), MMA (2019) e BAIRD (2002), adaptado por URBTEC TM (2019)

A metodologia utilizada para o cálculo de poluição atmosférica foi semelhante
a aplicada no “Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV)”, realizado para todo o
estado do Paraná, com apoio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA). Este estudo utilizou os dados do
Primeiro Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores
Rodoviários (INEA-1), publicado em janeiro de 2011, e o Programa "breve.py”.
De acordo com a Portaria Ministerial do Ministério do Meio Ambiente nº 336,
de 22 de setembro de 2009, o INEA-1 teve por objetivo estimar as emissões de poluentes
atmosféricos e de gases de efeito estufa (GEE) provenientes do transporte de cargas e
de passageiros no âmbito nacional. Contudo no ano de 2013, foi lançado o Segundo
Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários
2013: Ano-base 2012 (INEA-2), por meio da Portaria Ministerial MMA nº 386, de 3 de
outubro de 2011, com o objetivo de complementar o anterior e apresentar
periodicamente dados oficiais sobre fontes de emissões rodoviárias no Brasil, porém foi
o último lançado até presente o momento.
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Para o município de Guarapuava, foi utilizado o INEA-2 para estimar as
emissões atmosféricas geradas por veículos automotores licenciados na cidade.
O programa “Breve.py” foi elaborado pelo LEMMA (Laboratório de Estudos em
Monitoramento e Modelagem Ambiental) da Universidade Federal do Paraná, sendo
utilizado integralmente no PCPV. No entanto, para se adaptar ao INEA-2, o programa
“Breve.py” sofreu pequenas alterações no seu código, porém o método de cálculo
empregado é o mesmo, conforme apresentado a seguir:
O programa estima a quantidade de poluentes emitidos numa fonte de linha
ou uma determinada área. Para Guarapuava, foi adotada a quilometragem média anual
que circula cada categoria de veículos, isto é, fonte em linha. Desta forma, o método
aplicado utilizou a seguinte equação:
𝐸𝑖 = 𝐹𝑟,𝑗 × 𝐹𝑒,𝑖 × 𝐿
onde 𝐸𝑖 é a quantidade emitida (em quilogramas, kg) de cada poluente 𝑖, 𝐹𝑟,𝑗 é a
quantidade total de veículos da categoria 𝑗 que circulam numa certa via de comprimento
𝐿 (dado em km), 𝐹𝑒,𝑖 é o fator de emissão do poluente 𝑖 (em g.km-1).
Para estimar o quanto que os veículos automotores podem poluir, é importante
conhecer a quantidade de veículos por categoria, a quilometragem anual e os fatores
de emissão, descritos a seguir:
•

Frota de Veículos
Para determinar a quantidade de veículos, é necessário conhecer o número de

veículos por categoria, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado por cada um.
Estes dados estão disponíveis mensalmente pelo Departamento Nacional de Trânsito –
DENATRAN

(http://www.denatran.gov.br/index.php/estatistica/237-frota-veiculos)

para cada município. Os dados baixados para Guarapuava correspondem ao mês de
janeiro de 2019. Após a obtenção dos dados, foi necessário classificá-los segundo a
categorização da frota proposto no INEA-2 (ver Tabela 57).
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Tabela 57: Categorização da frota pelo INEA-2.

FONTE: Fonte: MMA et al. (2013)

Deste modo, a classificação da frota circulante do Município de Guarapuava foi
baseada em estimativas, isto é, todos os cálculos realizados são meras aproximações e
não correspondem efetivamente ao real.
Para cada categoria, algumas considerações foram feitas:
i.

Não foi considerado o diesel como combustível para os automóveis, pois no
Brasil é proibido que os veículos automotores de passageiros, de carga ou de
uso misto com menos de 1000 kg circulem com diesel (artigo 1 da Portaria nº
23 do DNC – Departamento Nacional de Combustíveis, de 6 de junho de 1994);

ii.

Os veículos comerciais leves usam gasolina, etanol hidratado, flex fuel ou diesel.
Em 2012, todos os comerciais leves do ciclo diesel foram homologados como
veículos leves;
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iii.

Metade da frota de ônibus foi classificada como ônibus urbano (ONUR) e a
outra como rodoviário (ONRO), todos são movidos por diesel;

iv.

Os caminhões são separados em cinco categorias (semileves, leves, médios,
semipesados e pesados) e 100 % da frota circula utilizando o diesel como único
combustível;

v.

Não foram considerados os veículos movidos a GNV (Gás Natural Veicular);

vi.

Para facilitar nas análises, os veículos flex fuel rodam 50% do tempo com etanol
hidratado e 50% com gasolina (PCPV, 2011).

A base de dados do DENATRAN fornece uma separação em nove categorias de
veículos. No entanto, deve ser feita uma nova categorização dos diferentes tipos de
veículo, como mostra a Tabela 58.
Tabela 58: Quantidades de veículos e categorização adotadas

Classificação original do DENATRAN

Nova classificação

Quantidade total
por categoria

Porcentagem

Automóveis
Ciclomotor, motocicleta, motoneta,
quadriciclo, sidecar e triciclo.

Automóveis (AUTO)

67.756

60,79%

Motocicletas (MOTO)

14.984

13,44%

Comerciais leves
(COLE)

16.129

14,47%

Caminhonete, caminhoneta e utilitário.

Caminhão, caminhão trator, reboque,
chassi plataforma, trator esteira,
Caminhões
11.460
semirreboque e trator rodas.
Ônibus
Ônibus
559
Micro-ônibus
Micro-ônibus
579
TOTAL
111.467
Fonte: DENATRAN e Fernandes (2014), adaptado por URBTECTM (2019)

10,28%
0,50%
0,52%
100,00%

No caso dos caminhões, estes devem ser separados em cinco categorias
definidas no INEA-2 (semileves, leves, médios, semipesados e pesados). Para isto, foi
encontrada uma porcentagem representativa de cada uma através de dados disponíveis
no Anuário da Indústria Automobilística Brasileira, sendo que o Anuário de 2019 possui
informações até 2018. Baseado no licenciamento de caminhões por categoria no Brasil
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(2002-2018), foi feita a classificação para a frota de veículos de Guarapuava (ver Tabela
59).
Tabela 59: Distribuição percentual da frota brasileira de caminhões licenciados e quantidade estimada para
Guarapuava

Categoria
Caminhões semileves

Média percentual dos caminhões licenciados
no Brasil (2002a 2018)
6,00%

Quantidade estimada
para Guarapuava
688

Caminhões leves

23,20%

2.659

Caminhões médios

9,69%

1.110

Caminhões
semipesados
Caminhões pesados

30,00%

3.438

31,11%

3.566

TOTAL

100,00%

11.460

Fonte: ANFAVEA (2019) e DENATRAN (2019), adaptado por

URBTECTM

(2019).

No caso dos ônibus, foi considerado que 50% da frota é rodoviária e 50%
urbana. Dos 579 ônibus licenciados em Guarapuava em janeiro de 2019, 279 veículos
eram de ônibus urbano e 280 eram rodoviários (Tabela 60). A quantidade de microônibus foi de 579 veículos, conforme dados disponibilizados pelo DENATRAN (2019).
Tabela 60: Quantidade estimada para ônibus e micro-ônibus

Categoria

Quantidade estimada

Micro-ônibus

579

Ônibus urbano

279

Ônibus rodoviário

280

Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019)

Após a classificação da frota, é necessário separar cada veículo por tipo de
combustível. O DENATRAN disponibiliza a frota total por tipo de combustível, sem
distinção de tipo de veículo. Deste modo, foi feita uma reclassificação dos combustíveis
disponíveis no DENATRAN (Tabela 61), baseado no PCPV. Na Tabela 61, , o lado esquerdo
representa a classificação do DENATRAN, a coluna do meio o número de veículos
licenciados em Guarapuava e a direita contém as novas classificações dos tipos de
combustíveis.

P á g i n a | 274

Tabela 61: Classificação dos combustíveis (esquerda) e quantidade de veículos (meio) estimados pelo DENATRAN e
combustível considerado (direita)

Combustível veículo

Quantidade
de Veículos
5.986
8
38.684
13.612
3
1
48.178
40
11
127
4.835

Classificação
considerada
Álcool
Álcool
Flex
Diesel
Desconsiderado
Desconsiderado
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Desconsiderado
111.485

Álcool
Álcool/gás natural veicular
Álcool/gasolina
Diesel
Elétrico/fonte interna
Gás metano
Gasolina
Gasolina/álcool/gás natural
Gasolina/elétrico
Gasolina/gás natural veicular
Sem informação
Total
Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019)

Pode-se dizer que, os veículos automotores elétricos (fontes interna) foram
desconsiderados, assim como, os movidos a gás metano e aqueles que não possuíam
informação.
Na sequência, os veículos foram classificados conforme o ano de fabricação. O
DENATRAN disponibiliza a frota total por ano de fabricação, sem distinção de tipo de
veículo, como mostra a Tabela 62. Importante ressaltar que, o INEA-2 disponibiliza
dados entre 1983 a 2012, desta forma, os fabricados antes de 1983 foram somados a
este período, e os fabricados a partir de 2012 foram somados a este ano para poder se
adequar as configurações do programa.
Tabela 62: Classificação dos veículos segundo o ano de fabricação.

Ano de fabricação
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Quantidade de Veículos
11.149
1.017
1.062
1.402
924
1.032
1.080
1.045
1.068
1.037
1.685
2.056

Percentual
10,05%
0,92%
0,96%
1,26%
0,83%
0,93%
0,97%
0,94%
0,96%
0,94%
1,52%
1,85%
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Ano de fabricação
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Quantidade de Veículos
2.566
2.578
3.119
2.458
1.908
2.425
2.520
2.492
2.560
3.144
3.012
3.769
4.583
5.495
4.873
5.708
5.958
27.192

Percentual
2,31%
2,32%
2,81%
2,22%
1,72%
2,19%
2,27%
2,25%
2,31%
2,84%
2,72%
3,40%
4,13%
4,95%
4,39%
5,15%
5,37%
24,52%

Fonte: DENATRAN (2019), adaptado por URBTECTM (2019)

Para cada veículo, foi encontrado seu ano de fabricação e o tipo de combustível
usado, não cabe neste Plano detalhar a metodologia, porém algumas considerações
devem ser feitas para os veículos do ciclo Otto:
a) Os veículos fabricados até 2002 circulavam apenas com etanol hidratado ou
gasolina.
b) A partir de 2003, passam a fabricar motores da categoria flex fuel.
c) Os veículos movidos apenas a etanol deixam de ser fabricados em 2008, criando
apenas automóveis e comerciais leves movidos a gasolina e que são flex fuel.

Nesse sentido, a classificação dos automóveis e veículos comerciais leves do
ciclo Otto estimados conforme o ano de fabricação e o tipo de combustível são
apresentados na Tabela 63. O resultado distribuído por tipo de combustível e ano de
fabricação das motocicletas está apresentado na Tabela 64. Deve-se ressaltar que, a
distribuição dos anos nesta categoria foi diferente dos automóveis e comerciais leves
devido aos períodos disponíveis dos fatores de emissão no INEA-2, o mesmo vale para
os veículos movidos a diesel, conforme representados na Tabela 65.

P á g i n a | 276

Tabela 63: Classificação dos automóveis e veículos comerciais leves do ciclo Otto estimados para Guarapuava,
conforme o ano de fabricação e o tipo de combustível.

Ano de
Fabricação
Até 1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

AUTOMÓVEIS
Valor
Total/Ano
6.811
621
649
856
564
630
660
638
652
633
1.029
1.256
1.567
1.575
1.905
1.502
1.166
1.481
1.539
1.522
1.564
1.921
1.840
2.302
2.800
3.357
2.977
3.487
3.640
16.610

COMERCIAIS LEVES

Gasolina

Álcool

Flex

6.059
553
577
762
502
561
587
568
580
564
916
1.117
1.395
1.401
1.695
1.336
1.037
1.318
1.370
1.354
714
877
840
1.051
637
764
678
794
829
3.782

751
69
72
94
62
70
73
70
72
70
114
139
173
174
210
166
129
163
170
168
279
342
328
410
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
571
701
672
841
2.162
2.593
2.299
2.693
2.811
12.828

Valor
Total/Ano
1.413
129
135
178
117
131
137
133
135
132
214
261
326
327
396
312
242
308
320
316
325
399
382
478
581
697
618
724
756
3.449

Gasolina

Álcool

Flex

1258
115
120
158
104
116
122
118
121
117
190
232
290
291
352
277
215
274
284
281
148
182
174
218
132
159
141
165
172
785

156
14
15
20
13
14
15
15
15
15
24
29
36
36
44
34
27
34
35
35
58
71
68
85
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
146
140
175
449
538
477
559
584
2.664

Fonte: URBTECTM (2019)
Tabela 64: Classificação das motocicletas estimadas para Guarapuava, conforme o ano de fabricação e tipo

Ano de Fabricação
Até 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

de combustível.
Valor Total/Ano
Gasolina
6.028
6.028
346
346
425
425
407
407
509
509
619
619
742
742
658
366
771
428
805
447

Flex
0
0
0
0
0
0
0
293
343
358
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Ano de Fabricação
2012

Valor Total/Ano
3.673

Gasolina
2.041

Flex
1.633

Fonte: URBTECTM (2019)
Tabela 65: Classificação dos veículos movidos a diesel estimados para Guarapuava, conforme o ano de

fabricação e tipo de combustível.
Antes
de 1999

20002001

20022003

20042008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

53

65

81

505

690

92

94

371

37

41

30

0

231

31

31

124

30

35

37

169

Caminhões Leves

891

119

121

479

117

137

143

652

Caminhões Médios

372

49

51

200

49

57

60

272

Caminhões Semipesados

1.152

153

157

620

151

177

185

843

Caminhões Pesados

1.195

159

162

643

157

183

192

874

Micro-ônibus

194

26

26

104

25

30

31

142

Ônibus Urbano

94

12

13

50

12

14

15

68

Ônibus Rodoviário

94

12
13
50
Fonte: URBTECTM (2019)

12

14

15

69

CATEGORIA
Comerciais Leves (Diesel,
"leves")
Comerciais Leves (Diesel,
"pesados")
Caminhões Semileves

A Tabela 63, Tabela 64 e Tabela 65 serviram como dados de entrada para o
programa. É importante ressaltar que, os valores encontrados da frota de veículos de
Guarapuava são estimativas, aproximações da realidade.
•

Quilometragem anual
Para o cálculo da fonte em linha, foi adotada a quilometragem média anual por

tipo de veículo, estes parâmetros estão definidos na Tabela 66, conforme determinado
no PCPV (2011).
Tabela 66: Quilometragem média anual por categoria da frota veicular

Categoria
Automóveis e veículos comerciais leves
(não inclui os movidos a diesel)
Motocicletas
Veículos movidos a diesel

Quilometragem média anual (km.ano-1)
16.000
16.000
96.000

Fonte: PCPV (2011)
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•

Fatores de emissão
Os fatores de emissão aplicados nos automóveis e comerciais leves (COLE) do

ciclo Otto, apenas para veículos novos (0 km), estão apresentados na Tabela 67. Devese ressaltar que, os comerciais leves movidos a diesel foram homologados como veículos
“leves” a partir de 2008 (anteriormente eram considerados “pesados”). Desta forma, os
fatores de emissão para COLE movidos a gasolina e/ou etanol hidratado, fabricados
antes de 2008, foram os mesmos dos automóveis (Tabela 67). A partir de 2009, foram
adotados os valores apresentados na Tabela 68.
Tabela 67: Fatores de emissão para automóveis e veículos comerciais leves novos (movidos a gasolina e etanol
hidratado), em g/km.

Ano Modelo
Até 1983

1984-1985
1986-1987

1988
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Combustível

CO

NOx

RCHO

NMHC

CH4

MP

N 20

Gasolina Comum

33

1,4

0,05

2,55

0,45

0,0024

0,005

Etanol hidratado

18

1

0,16

1,36

0,24

-

0,007

Gasolina Comum

28

1,6

0,05

2,04

0,36

0,0024

0,004

Etanol hidratado

16,9

1,2

0,18

1,36

0,24

-

0,006

Gasolina Comum

22

1,9

0,04

1,7

0,3

0,0024

0,004

Etanol hidratado

16

1,8

0,11

1,36

0,24

-

0,006

Gasolina Comum

18,5

1,8

0,04

1,45

0,26

0,0024

0,004

Etanol hidratado

13,3

1,4

0,11

1,45

0,26

-

0,006

Gasolina Comum

15,2

1,6

0,04

1,36

0,24

0,0024

0,004

Etanol hidratado

12,8

1,1

0,11

1,36

0,24

-

0,006

Gasolina Comum

13,3

1,4

0,04

1,19

0,21

0,0024

0,004

Etanol hidratado

10,8

1,2

0,11

1,11

0,2

-

0,006

Gasolina Comum

11,5

1,3

0,04

1,11

0,2

0,0024

0,004

Etanol hidratado

8,4

1

0,11

0,94

0,17

-

0,006

Gasolina Comum

6,2

0,6

0,013

0,51

0,09

0,0024

0,004

Etanol hidratado

3,6

0,5

0,035

0,51

0,09

-

0,006

Gasolina Comum

6,3

0,8

0,022

0,51

0,09

0,0024

0,004

Etanol hidratado

4,2

0,6

0,04

0,6

0,11

-

0,006

Gasolina Comum

6

0,7

0,036

0,45

0,15

0,0024

0,022

Etanol hidratado

4,6

0,7

0,042

0,51

0,19

-

0,017

Gasolina Comum

4,7

0,6

0,025

0,45

0,15

0,0024

0,022
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Ano Modelo

1996

1997

1998

1999

2000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Combustível

CO

NOx

RCHO

NMHC

CH4

MP

N 20

Etanol hidratado

4,6

0,7

0,042

0,51

0,19

-

0,017

Gasolina Comum

3,8

0,5

0,019

0,3

0,1

0,0024

0,022

Etanol hidratado

3,9

0,7

0,04

0,44

0,16

-

0,017

Gasolina Comum

1,2

0,3

0,007

0,15

0,05

0,0011

0,022

Etanol hidratado

0,9

0,3

0,012

0,22

0,08

-

0,017

Gasolina Comum

0,79

0,23

0,004

0,11

0,03

0,0011

0,022

Etanol hidratado

0,67

0,24

0,014

0,14

0,05

-

0,017

Gasolina Comum

0,74

0,23

0,004

0,11

0,03

0,0011

0,022

Etanol hidratado

0,6

0,22

0,013

0,12

0,05

-

0,017

Gasolina Comum

0,73

0,21

0,004

0,1

0,03

0,0011

0,022

Etanol hidratado

0,63

0,21

0,014

0,13

0,05

-

0,017

Gasolina Comum

0,48

0,14

0,004

0,08

0,03

0,0011

0,022

Etanol hidratado

0,66

0,08

0,017

0,11

0,04

-

0,017

Gasolina Comum

0,43

0,12

0,004

0,08

0,03

0,0011

0,022

Etanol hidratado

0,74

0,08

0,017

0,12

0,04

-

0,017

Gasolina Comum

0,4

0,12

0,004

0,08

0,03

0,0011

0,021

Etanol hidratado

0,77

0,09

0,02

0,12

0,04

-

0,017

Flex - Gasolina Comum

0,50

0,04

0,00

0,04

0,01

0,00

0,023

Flex - Etanol hidratado

0,51

0,14

0,02

0,11

0,04

-

0,017

Gasolina Comum

0,35

0,09

0,00

0,08

0,03

0,00

0,021

Etanol hidratado

0,82

0,08

0,02

0,12

0,05

-

0,017

Flex - Gasolina Comum

0,39

0,05

0,003

0,06

0,02

0,0011

0,022

Flex - Etanol hidratado

0,46

0,14

0,014

0,1

0,04

-

0,017

Gasolina Comum

0,34

0,09

0,004

0,08

0,02

0,0011

0,021

Etanol hidratado

0,82

0,08

0,016

0,12

0,05

-

0,017

Flex - Gasolina Comum

0,45

0,05

0,003

0,08

0,03

0,0011

0,021

Flex - Etanol hidratado

0,39

0,1

0,014

0,1

0,04

-

0,017

Gasolina Comum

0,33

0,08

0,002

0,06

0,02

0,0011

0,021

Etanol hidratado

0,67

0,05

0,014

0,09

0,03

-

0,017

Flex - Gasolina Comum

0,48

0,05

0,003

0,08

0,02

0,0011

0,02

Flex - Etanol hidratado

0,47

0,07

0,014

0,08

0,03

-

0,017

Gasolina Comum

0,33

0,08

0,002

0,06

0,02

0,0011

0,021

Flex - Gasolina Comum

0,48

0,05

0,003

0,08

0,02

0,0011

0,02
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Ano Modelo

2008

2009

2010

2011

2012

Combustível

CO

NOx

RCHO

NMHC

CH4

MP

N 20

Flex - Etanol hidratado

0,47

0,07

0,014

0,08

0,03

-

0,017

Gasolina Comum

0,37

0,04

0,0014

0,03

0,01

0,0011

0,024

Flex - Gasolina Comum

0,51

0,04

0,002

0,05

0,02

0,0011

0,02

Flex - Etanol hidratado

0,71

0,05

0,0152

0,04

0,01

-

0,017

Gasolina Comum

0,24

0,02

0,0018

0,023

0,007

0,0011

0,025

Flex - Gasolina Comum

0,32

0,03

0,0019

0,034

0,006

0,0011

0,02

Flex - Etanol hidratado

0,53

0,03

0,0113

0,044

0,026

-

0,017

Gasolina Comum

0,22

0,03

0,0015

0,023

0,007

0,0011

0,023

Flex - Gasolina Comum

0,28

0,03

0,0015

0,031

0,009

0,0011

0,019

Flex - Etanol hidratado

0,51

0,04

0,0093

0,04

0,05

-

0,017

Gasolina Comum

0,26

0,03

0,002

0,027

0,013

0,0011

0,021

Flex - Gasolina Comum

0,28

0,03

0,001

0,032

0,008

0,0011

0,019

Flex - Etanol hidratado

0,49

0,03

0,009

0,048

0,042

-

0,017

Gasolina Comum

0,25

0,03

0,0017

0,014

0,026

0,0011

0,021

Flex - Gasolina Comum

0,27

0,03

0,0014

0,026

0,014

0,0011

0,019

Flex - Etanol hidratado

0,47

0,03

0,0082

0,062

0,028

-

0,017

Fonte: Fonte: MMA et al. (2013)
Tabela 68: Fatores de emissão para veículos comerciais leves fabricados a partir de 2008, em g/km.

Ano Modelo
2008
2009

2010

2011

2012

Combustível
Diesel

CO
0,3

NOx
0,75

RCHO
-

NMHC
0,046

CH4
0,014

MP
0,057

N20
0,02

Gasolina C
Flex - Gasolina C

0,22
0,22

0,03
0,03

0,0014
0,0014

0,019
0,038

0,001
0,032

0,0011
0,0011

0,025
0,02

Flex - Etanol hidratado

0,46

0,03

0,0113

0,014

0,005

-

0,017

Diesel
Gasolina C
Flex - Gasolina C
Flex - Etanol hidratado
Diesel

0,28
0,26
0,2
0,47
0,21

0,68
0,02
0,04
0,04
0,72

0,0016
0,001
0,0073
-

0,025
0,023
0,011
0,023
0,05

0,008
0,008
0,049
0,008
0,02

0,06
0,0011
0,0011
0,068

0,02
0,034
0,019
0,017
0,02

Gasolina C
Flex - Gasolina C
Flex - Etanol hidratado
Diesel
Gasolina C
Flex - Gasolina C

0,3
0,23
0,68
0,15
0,28
0,24

0,02
0,03
0,02
0,61
0,01
0,04

0,0018
0,0015
0,009
0,0019
0,0024

0,024
0,029
0,037
0,043
0,019
0,029

0,006
0,011
0,053
0,004
0,006
0,009

0,0011
0,0011
0,052
0,0011
0,0011

0,024
0,024
0,017
0,02
0,024
0,026

Flex - Etanol hidratado
Diesel

0,73
0,05

0,05
0,31

0,0103
-

0,056
0,017

0,045
0,012

0,02

0,017
0,02
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Fonte: Fonte: MMA et al. (2013)

Os fatores de emissão, apresentados anteriormente, são de veículos novos ou
os que rodaram até 80.000 km. Deste modo, o INEA-2 recomendou que para cada
80.000 km rodados, os fatores de emissão de escapamento de automóveis e comerciais
leves (CO, NOX, NMHC e RCHO) devem ser incrementados, conforme representado na
Tabela 69. Assim, os fatores de emissão de CO, NOX, NMHC e RCHO foram
incrementados da seguinte forma:
a) Veículos fabricados entre 2008 e 2012: não são incrementados;
b) Veículos fabricados entre 2003 e 2007: incrementados 1 vez;
c) Veículos fabricados entre 1998 e 2002: incrementados 2 vezes;
d) Veículos fabricados entre 1993 e 1997: incrementados 3 vezes;
e) Veículos fabricados entre 1988 e 1992: incrementados 4 vezes;
f) Veículos fabricados antes de 1987: incrementados 5 vezes.
Tabela 69: Incremento médio de emissões por acúmulo de rodagem, em g/km.

Poluentes

Combustível
Gasolina Comum
Etanol hidratado

CO

NOX

NMHC

RCHO

0,263

0,03

0,023

0,00065

0,224

0,02

0,024

0,00276

Fonte: Fonte: MMA et al. (2013)

Os fatores de emissão para as motocicletas novas estão apresentadas na Tabela
70, conforme o ano de fabricação. O INEA-2 não considerou motocicletas movidas
apenas a etanol, devido à baixa utilização.
Tabela 70: Fatores de emissão para motocicletas (0 km), movidas a gasolina e etanol hidratado.

Ano modelo

Combustível

CO

NOx

NMHC

CH4

MP

N2O

Até 2002

Gasolina Comum

19,7

0,1

2,21

0,39

0,0287

0,002

2003

Gasolina Comum

5,03

0,15

0,65

0,12

0,014

0

2004

Gasolina Comum

6,17

0,18

0,72

0,13

0,014

0,002

2005

Gasolina Comum

2,65

0,16

0,4

0,07

0,0035

0,002

2006

Gasolina Comum

2,18

0,18

0,29

0,05

0,0035

0,002

2007

Gasolina Comum

1,82

0,17

0,28

0,05

0,0035

0,002

2008

Gasolina Comum

1,4

0,12

0,2

0,04

0,0035

0,002
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Ano modelo
2009

2010

2011

2012

Combustível

CO

NOx

NMHC

CH4

MP

N2O

Gasolina Comum

1,09

0,1

0,14

0,02

0,0035

0,002

Flex-Gasolina Comum

0,75

0,05

0,13

0,02

0,0035

0,002

Flex - Etanol Hidratado

0,58

0,07

0,14

0,02

-

0

Gasolina Comum

0,74

0,07

0,14

0,02

0,0035

0,002

Flex-Gasolina Comum

0,75

0,05

0,13

0,02

0,0035

0,002

Flex - Etanol Hidratado

0,58

0,07

0,14

0,02

-

0

Gasolina Comum

0,7

0,08

0,15

0,03

0,0035

0,002

Flex-Gasolina Comum

0,76

0,06

0,12

0,02

0,0035

0,002

Flex - Etanol Hidratado

0,68

0,06

0,14

0,02

-

0

Gasolina Comum

0,57

0,08

0,16

0,03

0,0035

0,002

Flex-Gasolina Comum

0,74

0,04

0,12

0,02

0,0035

0,002

Flex - Etanol Hidratado

0,9

0,4

0,14

0,02

-

0

Fonte: Fonte: MMA et al. (2013)

Os fatores de emissão médios para os veículos novos movidos a diesel (ônibus
e caminhões) estão apresentados na Tabela 71.
Tabela 71: Fatores de emissão para veículos novos e classificados como “pesados”, movidos a diesel

Ano Modelo
Até 1999

2000-2001

2002-2003

Categoria
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios

CO
0,764
1,25
1,25
2,014
2,014
3,021
1,805
2,292
0,739
0,687
1,124
1,124
1,81
1,81
2,715
1,623
2,138
0,689
0,374
0,612
0,612

NOx
4,394
7,19
7,19
11,585
11,585
17,377
10,386
13,182
4,25
2,776
4,543
4,543
7,319
7,319
10,979
6,562
8,646
2,787
2,71
4,435
4,435

NMHC
0,279
0,457
0,457
0,736
0,736
1,104
0,66
0,838
0,27
0,229
0,375
0,375
0,603
0,603
0,905
0,541
0,713
0,23
0,128
0,209
0,209

MP
0,271
0,444
0,444
0,715
0,715
1,072
0,641
0,813
0,262
0,135
0,221
0,221
0,355
0,355
0,533
0,319
0,42
0,135
0,053
0,086
0,086

N2O
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
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Ano Modelo

2004-2008

2009

2010

2011

Categoria
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus

CO
0,986
0,986
1,479
0,884
1,122
0,362
0,357
0,584
0,584
0,941
0,941
1,412
0,844
1,071
0,345
0,454
0,667
0,522
0,963
0,897
1,628
0,973
0,643
0,547
0,449
0,522
0,509
0,919
0,653
1,744
1,042
0,693
0,837
0,474
0,521
0,517
1,015
0,729
1,462
0,874

NOx
7,146
7,146
10,718
6,406
8,131
2,621
2,276
3,725
3,725
6,001
6,001
9,002
5,381
6,829
2,202
1,869
3,23
3,134
5,226
5,149
7,657
4,576
5,909
1,768
1,877
3,141
3,168
5,215
5,138
7,773
4,646
5,657
2,19
1,747
3,11
3,063
4,776
4,726
7,682
4,591

NMHC
0,336
0,336
0,505
0,302
0,383
0,123
0,097
0,158
0,158
0,255
0,255
0,382
0,228
0,29
0,093
0,071
0,117
0,076
0,1
0,1
0,233
0,139
0,176
0,121
0,088
0,103
0,096
0,133
0,155
0,282
0,169
0,202
0,175
0,058
0,093
0,105
0,096
0,135
0,179
0,107

MP
0,139
0,139
0,209
0,125
0,158
0,051
0,042
0,069
0,069
0,111
0,111
0,166
0,099
0,126
0,041
0,032
0,059
0,06
0,089
0,078
0,135
0,08
0,088
0,038
0,036
0,051
0,054
0,1
0,066
0,14
0,083
0,091
0,049
0,039
0,052
0,056
0,087
0,065
0,13
0,078

N2O
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
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Ano Modelo

2012

Categoria
Rodoviário
Comerciais Leves
Caminhões Semileves
Leves
Médios
Semipesados
Pesados
Ônibus
Urbanos
Micro-ônibus
Rodoviário

CO
0,661
0,484
0,004
0,12
0,051
0,275
0,111
0,44
0,263
0,334

NOx
5,855
1,49
0,511
0,771
1,025
1,645
1,544
2,103
1,257
1,75

NMHC
0,207
0,107
0,004
0,027
0,006
0,032
0,011
0,033
0,02
0,026

MP
0,078
0,032
0,003
0,007
0,007
0,016
0,014
0,02
0,012
0,018

N2O
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Fonte: Fonte: MMA et al. (2013)

No caso do CO2, devem-se considerar as emissões dadas em quilogramas (kg)
de CO2 por litro (kgCO2/L), conforme o tipo de combustível utilizado e ano do calendário.
Para facilitar as análises, baseado no PVPC (2011), as emissões foram convertidas de
kgCO2/L para gCO2/km (mesmas unidades usadas nos outros compostos), com algumas
ressalvas:
a) A quilometragem média por litro de gasolina é de 10 km rodados por litro;
b) Os veículos movidos a etanol rodam em média 7 km para cada 1 litro;
c) Para os veículos movidos a diesel, a quilometragem média por litro de
combustível é de 6 km rodado por litro.

Assim, os valores médios obtidos dos fatores de emissão para CO 2 estão
representados na Tabela 72 e foram aplicados para todas as categorias de veículos,
dependendo apenas do tipo de combustível utilizado e o ano de fabricação.
Tabela 72: Fatores de emissão de CO2 por ano e por tipo de combustível, dado em gCO2/km
Ano
Gasolina
Etanol Hidratado
Diesel
1980
221
208
439
1981
221
208
441
1982
221
208
443
1983
226
208
442
1984
226
208
446
1985
228
208
444
1986
228
208
448
1987
226
208
447
1988
228
208
445
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Ano
Gasolina
Etanol Hidratado
Diesel
1989
227
208
448
1990
226
208
448
1991-1997
226
208
446
1998
224
208
441
1999
223
208
439
2000
222
208
436
2001-2004
221
208
434
2005-2012
221
208
434
Fonte: Fonte: MMA et al. (2013), adaptado por URBTECTM

Com base na metodologia, apresentada anteriormente, foi possível estimar os
níveis de emissão liberados por veículos automotores licenciados em Guarapuava,
correspondente ao mês de janeiro de 2019, descrito a seguir.
4.10.2.3 Emissões estimadas de poluentes
As quantidades estimadas de poluentes emitidos (CO, NOx, N2O, CO2, RCHO,
NMHC, CH4 e MP) por veículos automotores em Guarapuava ao longo de um ano estão
sintetizadas na Tabela 73, dadas em toneladas de poluentes por ano e segmentadas por
categoria de veículo. Os mesmos valores estão representados no gráfico da Figura 41,
porém expostos em termos percentuais.
Tabela 73: Quantidades estimadas das emissões veiculares ao longo de um ano de circulação, dado em toneladas.
CATEGORIA

CO

Nox

Automóveis

6239,23

Comerciais Leves (ciclo Otto)

1315,04

93,71

Motocicletas

2106,59

RCHO NMHC

MP

CO2

N2O

513,36 21,55

1,02 180030,82 13,93

4,12

108,70

5,92

0,25

49361,47

3,99

23,56

0,00

245,35 43,29

3,33

52734,77

0,44

1,05

4,62

0,00

0,27

0,35

0,13

4888,58

0,23

Comerciais Leves (Diesel, "pesados")

12,87

71,23

0,00

4,29

0,11

3,48

9465,79

0,43

Caminhões Semileves

14,46

83,52

0,00

4,59

0,20

3,73

14389,34

0,99

Caminhões Leves

91,37

529,13

0,00

29,35

0,77

23,58

55611,84

3,83

Caminhões Médios

36,84

223,93

0,00

11,89

0,32

9,86

23215,15

1,60

Caminhões Semipesados

195,02 1117,96

0,00

59,25

0,99

49,41

71904,24

4,95

Caminhões Pesados

176,51 1083,65

0,00

56,62

1,03

48,22

74560,51

5,13

Comerciais Leves (Diesel, "leves")

444,63 18,47

CH4

Micro-ônibus

42,87

239,84

0,00

12,96

0,24

10,65

17326,14

1,19

Ônibus Urbano

34,55

193,56

0,00

10,46

0,11

8,60

8333,53

0,57

24,74

147,82

0,00

8,02

0,12

6,51

8363,39

0,58

Ônibus Rodoviário
Total

10291,14 4257,16 22,59 1065,12 74,99 168,78 570185,57 37,86
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Fonte: URBTECTM (2019)
Figura 41: Emissões dos poluentes estimadas para cada tipo de veículo, dado em porcentagem.

Fonte: URBTECTM (2019)

Na Figura 41, ficou evidente o impacto negativo dos automóveis sobre a
atmosfera, por exemplo, durante a emissão de Monóxido de Carbono, que representou
cerca de 60% do total. A mesma analogia pode ser feita com as motocicletas que
emitiram, aproximadamente, 60% do total de CH4 liberado ao longo de um ano em
Guarapuava.
Para simplificação das análises, as trezes categorias de veículos foram
reconfiguradas em seis classes, a saber: automóveis, comerciais leves do ciclo Otto
(chamadas de COLE) e do ciclo diesel – referenciados como COLE (Diesel), motocicletas,
caminhões (semileves, leves, médios, semipesados e pesados) e ônibus (micro-ônibus,
ônibus urbano e rodoviário). Nesse sentido, a Figura 42 representa, em termos
percentuais, o quanto que cada categoria de veículos contribui na emissão de cada tipo
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de poluente. Já a Figura 43 representa o percentual que cada tipo de combustível
“contribui” na emissão de cada poluente.
Segundo as estimativas, os automóveis são os maiores responsáveis pela
emissão de CO, NMHC e RCHO no município de Guarapuava, com cerca de 61%, 48% e
82%, respectivamente. Dos combustíveis que contribuem com a emissão desses três
poluentes, a gasolina é o que mais contribui para sua liberação na atmosfera. A gasolina
também é a “maior responsável” pela emissão de CH4, porém as motocicletas são os
veículos que mais emitem com 58%, aproximadamente, na sequência vem os
automóveis com 29%. Deve-se ressaltar, que o gás metano tem alto potencial no efeito
estufa, superior ao CO2 e, neste estudo, com base no INEA-2, foi considerada a emissão
de CO2 apenas na queima do combustível, assim que sai do escapamento, ou seja, não
consideram as emissões ou remoções ao longo de todo o ciclo de vida do combustível.
Apesar da grande frota de automóveis, os veículos movidos a diesel são os
maiores contribuintes na liberação de MP, NOx, CO2 e N2O. Nesse aspecto, os caminhões
são os que mais emitem esses três tipos de poluentes, como se é esperado devido a
quantidade de veículos em comparação as demais categorias do ciclo diesel. O MP
quando é liberado em grandes proporções pode causar certos riscos à saúde da
população, como, por exemplo, câncer. Outro gás que pode causar problemas à saúde
humana (doenças respiratórias) e ao meio ambiente (pode causar smog fotoquímico,
chuvas ácidas e é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa) é o N 2O, além dos
caminhões, que emitem 44% desse gás, os automóveis também são grandes
responsáveis por sua liberação (com cerca de 37%).
Pode-se dizer que, os ônibus e os veículos comerciais leves não são tão
representativos, emitindo menos de 20% para cada poluente, porém seu impacto sobre
o meio ambiente também não pode ser desprezado.
Com relação aos veículos flex, estes são responsáveis pela emissão de 20% do
total do gás carbônico, de 15% do aldeídos, 16% do metano e 29% do N2O.
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É importante ressaltar que, devido à falta de dados nacionais, os fatores de
emissão dos aldeídos (RCHO) não foram estimados para os veículos movidos a diesel,
desta forma, o INEA-2 considerou que os RCHO são liberados apenas por veículos do
ciclo Otto. A gasolina foi a principal fonte de emissão de RCHO (cerca de 61% do total),
no entanto, o etanol também se destacou. Pode-se dizer que, o etanol é o combustível
que menos gera impacto em Guarapuava quando comparado a gasolina e ao diesel.
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Figura 42: Categoria de veículo vs. tipo de poluente

Fonte: URBTECTM (2019)
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Figura 43: Tipo de combustível vs. tipo de poluente

Fonte: URBTECTM (2019)
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POLUIÇÃO VISUAL
O conceito de conforto visual é fundamental na aplicação de instrumentos que
combatam os efeitos da poluição visual no que tange os impactos correlatos ao sistema
de mobilidade. A partir disto, as análises devem contemplar o sistema de iluminação do
sistema viário, além de considerar os itens seguintes: as calçadas, transporte de carga e
equipamentos urbanos relacionados aos meios de transporte, pontos de ônibus, taxi,
etc.
O conforto visual abrange além da influência da poluição visual, ela está
diretamente vinculada a qualidade e quantidade de iluminação na via. Segundo o mapa
de iluminação pública sede de Guarapuava, disponível no site do Concidade, o distrito
sede tem disponível estrutura de iluminação em quase todos as vias com exceção de
alguns pequenos fragmentos de estradas não pavimentadas. Apesar do ponto positivo
com relação a abrangência quantitativa do serviço, percebe-se que a iluminação viária
é priorizada aos veículos, e a iluminação voltada aos pedestres restringe-se a praças,
parques e a rua de caráter comercial Saldanha Marinho. Nas demais localidades do
centro e células de planejamento, a iluminação é feita por postes altos de fiação
aparente, e a depender da largura da via, em apenas um dos lados do passeio, gerando
espaços de sombreamento, impossibilitando o conforto visual na leitura da paisagem
urbana.
No que tange a conforto visual dos transeuntes, pode-se citar a exemplo
poluição visual provocada por propagandas, banners, lixo e poluição luminosa de
fachadas. O excesso de informação desta natureza pode causar além do
comprometimento estético do ambiente, estresse e distrações indesejadas aos
motoristas e pedestres. O município possui a lei complementar n° 7/2004 que dispõe
sobre uma breve regulamentação de anúncios e aponta a secretaria de habitação e
urbanismo como órgão fiscalizador de publicidade em vias públicas . Abaixo, figura
ilustrativa da poluição visual na Rua Saldanha Marinho esquina com Rua Padre Chagas,
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percebe-se a existência de anuncio comercial no passeio, além da falta de padronização
da publicidade de fachadas.
Figura 44: Poluição visual no sistema viário

Fonte: Google Street View imagem capturada julho de 2017, adaptado pela URBTEC 2019

A consultoria abordou em pesquisa sobre caminhabilidade as condições de
circulação das calçadas da área central, dentre os temas abordados, relaciona-se a
temática a categoria ambiente, neste tópico foi pesquisado itens como focos de lixo,
arborização e existência de mobiliário urbano. A análise dos resultados estão contidos
no capítulo 4.3.1 , Pesquisa de Caminhabilidade, deste documento.
A poluição visual em equipamentos de apoio ao transporte público como
pontos de taxi e ônibus pode ser definida pelo acumulo de publicidade, lixo, falta de
manutenção das estruturas, etc. Em Guarapuava a poluição visual é ocasionada pela
precariedade da manutenção destes equipamentos, como exemplificado nas imagens a
seguir, os pontos de ônibus sem limpeza da cobertura e manutenção de pintura, na Rua
Saldanha Marinho, 2598, e Rua Cap. Rocha, 3134.
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Figura 45: Poluição visual no sistema viário

Fonte: Imagem capturada julho de 2019, URBTEC 2019.

Figura 46: Poluição visual no sistema viário

Fonte: : Imagem capturada julho de 2019, URBTEC 2019.
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PESQUISA EM INSTITUIÇÕES SOBRE ACIDENTES DE TRÂNSITO
O município de Guarapuava apresentou uma redução de 10,50% no número de
acidentes no ano de 2018 com relação ao ano anterior, segundo informações
disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros. Para o secretário de trânsito e transporte,
Airson Horst, em entrevista cedida ao jornal extra de Guarapuava em 08/02/2019, a
redução se deve ao investimento em campanhas educativas e ampliação da sinalização
viária. Mesmo com a diminuição dos acidentes, foram registrados 609 acidentes em
2018, sendo que 400 acidentes foram registradas em vias com frequência igual ou
superior a 4 acidentes. As vias com maior número de casos foram as Rodovia BR 277,
rua XV de Novembro e Av. Manoel Ribas, totalizando um total de 115 acidentes,
conforme tabela e mapa a seguir.
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Tabela 74: Acidentes de trânsito em Guarapuava - 2018
ACIDENTES DE TRÂNSITO EM GUARAPUAVA - 2018
NOME DA RUA / TIPO DE ACIDENTE
AV ANTONIO LOSSO
AV BANDEIRANTES
AV BENTO CAMARGO RIBAS
AV MANOEL RIBAS
AV PREF MOACIR JULIO SILVESTRI
AV PRES CASTELO BRANCO
AV PROF PEDRO CARLI
AV. SEBASTIÃO DE RIBAS
AV VER SERAFIM RIBAS
AV VER RUBENS SIQUEIRA RIBAS
BR 277
PR 170
PR 540
PR 466
R ARAGÃO DE MATOS LEÃO
R AZEVEDO PORTUGAL
R BRIGADEIRO ROCHA
R CAP ROCHA
R CAP VIRMOND
R DR XAVIER DA SILVA
R ELIAS ZACALUSNY
R GETÚLIO VARGAS
R GUAIRA
R MAL FLORIANO PEIXOTO
R PE CHAGAS
R PEDRO SIQUEIRA
R PROF BECKER
R QUINTINO BOCAIUVA
R XV DE NOVEMBRO
R VICENTE MACHADO
R SALDANHA MARINHO
R SEBASTIÃO DE CAMARGO RIBAS
R SEN PINHEIRO MACHADO
R TURIBIO GOMES

FONTE: CORPO DE BOM BEIROS

ATROPELAMENTO

CAPOTAMENTO

1
1
2
1

4

2
4
1
2

CHOQUE CONTRA
ANTEPARO

3
13
4
4

1
3
1

1

1
1

2
1
3

1

1
1

1
1
5
3
1
2
1
1

1
5
1
1

1

COLISÃO

QUEDA DE VEÍCULO

4
4
4
26
15
4
4
3
5
3
26
15
1
10
3
3
3
5
3
3
6
4
15
4
16
4
5
8
25
5
7
9
8
5

SAÍDA DE PISTA

TOMBAMENTO

1
2
4
4
2
1
4
3
2
1

4
2

2

2

1

1
2
1

1
1
1
1
1
3
2
3

TOTAL GERAL

TOTAL
4
5
7
35
21
7
4
4
12
9
42
32
5
19
4
4
5
6
4
4
6
4
20
6
21
5
7
10
38
8
12
15
9
6

400

Fonte: Corpo de Bombeiros. Elaborado por URBTEC™

P á g i n a | 296

P á g i n a | 297

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
No Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava, devem ser considerados todos
os impactos econômicos que o sistema de mobilidade pode causar sobre o município. É
importante ressaltar que, os impactos podem ser positivos (gerar lucros) ou negativos
(causar despesas) para o município.
A seguir, são apresentadas algumas análises relacionadas ao tema:
RELAÇÃO ENTRE CUSTOS COM O TRANSPORTE E O VALOR COBRADO DOS
USUÁRIOS
Para avaliar os gastos com o transporte público coletivo de Guarapuava, é
interessante avaliar a relação entre o custo da passagem com o salário mínimo atual.
Para isso, alguns critérios devem ser considerados:
a) De acordo Decreto nº 7.154/2019, o valor atual da tarifa do transporte público
coletivo é de R$ 3,40;
b) O salário mínimo atual é de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais),
conforme disposto no Decreto Federal nº 9.661/2019;
c) Estima-se que um mês tem em média 22 (vinte e dois) dias úteis;
d) Um trabalhador usa, em média, duas passagens por dia (deslocamento
residência-trabalho);

Com base nisso, é possível estimar que uma pessoa gasta, em média, R$ 149,60
(cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) por mês para se deslocar com o
transporte público coletivo em Guarapuava, o que corresponde a, aproximadamente,
15% do valor do salário mínimo, como mostra a Tabela 75.
Em termos exemplificativos, foi feita a mesma análise com outros três
municípios de mesmo porte populacional (Paranaguá/PR, Jaraguá do Sul/SC e Itajaí/SC),
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o resultado está apresentado na Tabela 75. É importante ressaltar que, essa análise é
superficial, isto é, a escolha dos municípios foi feita apenas pelo porte populacional,
foram excluídas todas as questões que impactam na tarifa do transporte coletivo e as
características típicas de cada cidade.
Desta forma, comparando com outros municípios de mesmo porte
populacional (ver Tabela 75), o valor gasto por mês com transporte público coletivo
pelos habitantes de Guarapuava é semelhante a outros municípios, sendo até mesmo
um pouco inferior. Por exemplo, os habitantes de Jaraguá do Sul/SC chegam a gastar R$
220,00 reais (duzentos e vinte reais) por mês, enquanto que a população de Paranaguá
arca com R$ 162,80 (cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos) ao longo de um
mês.
Tabela 75: Relação entre o salário mínimo vigente e o preço da tarifa do transporte público coletivo

Município

População
(2010)

Valor da
Valor médio
Valor Gasto por mês em
Tarifa vigente gasto por mês relação ao salário mínimo
(R$)
(R$)
(percentual)
Guarapuava/PR
167.328
R$ 3,40
R$ 149,60
15,0%
Paranaguá/PR
140.469
R$ 3,70 *
R$ 162,80
16,3%
Jaraguá do Sul/SC
143.123
R$ 5,00 **
R$ 220,00
22,0%
Itajaí/SC
183.373
R$ 4,00 ***
R$ 176,00
17,6%
* Decreto Municipal nº 4.260, de 21 de dezembro de 2016.
** Decreto Municipal nº 12.517, de 21 de dezembro de 2018. Foi considerado o valor da “passagem
embarcada”.
*** Decreto Municipal nº 10.849, de 1º de dezembro de 2016. Foi considerado o valor da “passagem
embarcada”.
Fonte: IBGE (2010), Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR, Prefeitura Municipal de Paranaguá/PR, Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul/SC, Prefeitura Municipal de Itajaí/SC, adaptado por URBTECTM (2019)

No caso do transporte de passageiros por táxi, a tarifa deve ser aprovada
anualmente pelo Conselho Municipal de Transportes e Sinalização – COMUTRA,
conforme a Lei Municipal nº 2.373/2014. No município, a tarifa é chamada de
“Unidade Taximétrica – UT”, exposto a seguir:
Art. 27 Compete ao Município, por Ato do Poder Executivo, fixar anualmente a
tarifa do serviço de táxi, definida em estudo técnico detalhado e aprovada pelo Conselho
Municipal de Transportes e Sinalização - COMUTRA, considerando os seguintes aspectos:
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I - A metodologia de cálculo de tarifas;
II - A planilha de custos para atualização tarifária.

§ 1º A tarifa definida no estudo técnico será única para todo o Município de
Guarapuava, e denominada de Unidade Taximétrica - UT, sendo:
a) Bandeirada = 02 (duas) vezes a Unidade Taximétrica - UT;
b) Bandeira I = 01 (uma) vez a Unidade Taximétrica - UT;
c) Bandeira II = 1,2 (um virgula dois) vez a Unidade Taximétrica - UT;
d) Hora Parada = 05 (cinco) vezes a Unidade Taximétrica - UT. (LEI MUNICIPAL
Nº 2.373/2014)

No Decreto Municipal nº 5.672, de 31 de outubro de 2016, foram fixados os
valores da tarifa do transporte autônomo por táxi, sendo vigentes até o presente
momento. A UT atual corresponde a R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), desse
modo, a bandeira inicial é de R$ 7,00 (sete reais). Com relação a Bandeira I, esta custa
atualmente ao usuário R$ 3,50 quando este utilizar o serviço de táxi de segunda-feira a
sexta-feira das 06 (seis) horas às 20 (vinte) horas, e aos sábados das 06 (seis) horas às
13 horas. Nos demais horários, o usuário passa a pagar a bandeira II, no valor de R$ 4,20
(quatro reais e vinte centavos).
Deve-se destacar que, não é possível estimar o quanto que uma pessoa gasta
com o serviço de táxi no município de Guarapuava. Diferente do transporte público
coletivo, a tarifa a ser paga pelo usuário depende de diversas variáveis difíceis de serem
mensuradas, como, por exemplo, período de utilização, distância entre o ponto de
partida e o de chegada, entre outros.
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PERDAS ECONÔMICAS RELACIONADAS COM A MOBILIDADE URBANA
Neste item, são abordadas as perdas econômicas relacionadas com a
mobilidade urbana de Guarapuava, em relação aos acidentes de trânsito e seu impacto
sobre o sistema de saúde e os custos estimados da poluição atmosférica emitida por
veículos automotores.
•

Acidentes de trânsito
Os acidentes de trânsito geram inúmeras consequências para os envolvidos

sejam perdas materiais e principalmente humanas, quando envolvem vítimas.
Considerando a relação entre custos econômicos e acidentes de trânsito, o
pesquisador Tischer (2019) elaborou um estudo intitulado como “o custo social e
econômico dos acidentes de trânsito com pedestres e ciclistas: estudo de caso do estado
de Santa Catarina, Brasil”. Teve por objetivo de desenvolver uma metodologia para
estimar os custos dos acidentes de trânsito envolvendo pedestres e ciclistas.
O autor adotou dois métodos diferentes para estimar os custos dos feridos no
trânsito: (i) o método 1 foi baseado em despesas médico-hospitalares registrados pelo
Datasus; (ii) o método 2 considerou, além dos custos médico hospitalares registrados
pelo Datasus, outros custos indiretos relacionados a perda de produtividade e outros
implícitos, sendo excluídos danos de propriedade. No primeiro método, os pedestres
chegavam a custar R$2.250,00 por vítima para lesões resultantes de acidentes e no
segundo método cerca de R$ 9.920,00, como mostra a Figura 47.
No estudo, Tischer (2019) também conseguiu estimar os custos médios das
vítima levadas a óbitos resultantes de acidentes por ano de vida perdido. Também,
avaliou esses custos por dois métodos diferentes. Um considerou o rendimento médio
baseado no Censo Demográfico do IBGE (2010) e outro o rendimento médio baseado no
PNAD/IBGE, apresentado na Figura 48.
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Figura 47: Custos médios dos valores estimados por vítima para lesões resultantes de acidentes envolvendo
pedestres e ciclistas.

Fonte: Tischer (2019)
Figura 48: Custos médios dos valores estimados por vítima para óbitos resultantes de acidentes envolvendo
pedestres e ciclistas por ano de vida perdido

Fonte: Tischer (2019)
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Com base no Anuário Estatístico 2017 do DETRAN/PR, no ano de 2017, o
município de Guarapuava teve 781 vítimas de trânsito nas vias municipais, das quais 778
foram feridas e 3 mortes (2 morreram no local e 1 posteriormente).
Deste modo, com base nas informações disponibilizadas pelo DETRAN (2018) e
nos estudos de Tischer (2019), foi possível estimar um custo médio de acidentes
ocorridos no município de Guarapuava, os resultados estão apresentados na Tabela 76.
Deve-se ressaltar que, para esta análise, todos os feridos envolvidos nos acidentes de
trânsito foram considerados pedestres, uma vez que, com base nos dados disponíveis,
não há distinção entre pedestres e ciclistas.
Tabela 76: Número de vítimas em Guarapuava no ano de 2017 e custo médio total envolvendo as vítimas de
acidente de trânsito

Vítimas
Feridos

Quantidade
de vítimas
778

Óbitos

3

Custo Médio
(1.000 R$/ ocorrência)
Método 1
R$2,25

Custo Médio
Total (1.000 R$)
R$1.750,50

Método 2

R$9,92

R$7.717,76

Método PNAD

R$ 22,50

R$67,50

Método Censo

R$20,80

R$62,40

Média entre os métodos
adotados (1.000 R$)
R$ 4.734,13
R$ 64,95

Fonte: DETRAN (2018) e Tischer (2019), adaptado por URBTECTM (2019)

No ano de 2017, considerando a média entre os dois métodos encontrados por
Tischer (2019), foi possível estimar que as vítimas de trânsito feridas custaram em média
R$ 4.734.130,00. No caso de óbitos, o valor médio total foi de R$ 64.950,00.
Apesar dos gastos gerados pelos acidentes de trânsito, o que impactam
negativamente o sistema de saúde, e das perdas materiais, as consequências sociais e
psicológicas geradas às vítimas e às famílias dos envolvidos são inestimáveis/
imensuráveis.
•

Custos estimados da poluição atmosférica emanada por veículos
automotores
Um estudo realizado pelo IPEA e pela ANTP em 1999, intitulado como “Redução

das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público”, considerou os custos
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oriundos da poluição. Estes valores foram baseados nas sociedades europeias e norteamericanas. Neste estudo, foi observado que o CO custa R$ 0,19/kg e o NOx, R$ 1,12/kg.
Apesar do estudo ser antigo, é importante considera-lo em termos de representativos.
Considerando os resultados as quantidades estimadas das emissões veiculares
ao longo de um ano de circulação em Guarapuava (Tabela 73) e os custos dos poluentes,
é possível estimar que o custo total de CO ao longo de um ano é de, aproximadamente,
R$ 1.955.317,01 e do NOx foi de R$ 4.768.015,82, representado na Tabela 77.
Tabela 77: Custos do NOx e CO por categoria de veículo

Categoria de Veículo
Automóveis
Comerciais Leves (ciclo
Otto)
Motocicletas
Comerciais Leves
(Diesel, "leves")
Comerciais Leves
(Diesel, "pesados")
Caminhões Semileves

CO (Monóxido de Carbono)
Quantidade
Custo do
(toneladas)
poluente (R$/kg)
6239,227408
R$ 1.185.453,21

NOx (Óxidos de Nitrogênio)
Quantidade
Custo do
(toneladas)
poluente (R$/kg)
444,63
R$ 497.980,49

1315,040928

R$ 249.857,78

93,71

R$ 104.952,42

2106,58512

R$ 400.251,17

23,56

R$ 26.392,04

1,05424

R$ 200,31

4,62

R$ 5.175,30

12,870352

R$ 2.445,37

71,23

R$ 79.782,10

14,457216

R$ 2.746,87

83,52

R$ 93.546,00

Caminhões Leves

91,37232

R$ 17.360,74

529,13

R$592.621,53

Caminhões Médios
Caminhões
Semipesados
Caminhões Pesados

36,843408

R$ 7.000,25

223,93

R$ 250.800,83

195,021888

R$ 37.054,16

1.117,96

R$ 1.252.110,45

176,510304

R$ 33.536,96

1.083,65

R$ 1.213.682,96

Micro-ônibus

42,870434

R$ 8.145,38

239,84

R$ 268.622,48

Ônibus Urbano

34,548182

R$ 6.564,15

193,56

R$ 216.789,07

Ônibus Rodoviário

24,740349

R$ 4.700,67

147,82

R$ 165.560,14

Total

10291,14215

R$ 1.955.317,01

4.257,16

R$ 4.768.015,82

FONTE: URBTECTM (2019)

Apesar de ser difícil estimar os custos da poluição, mesmo sendo
representativos, mostram que o impacto sobre a economia é relativamente significativa.
Deve-se considerar que nesse estudo, não foram mensurados os custos econômicos e
sociais que os gases poluentes emitidos por veículos automotores causam sobre a saúde
da população.
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O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (FUMTRAN) E AS ARRECADAÇÕES
MUNICIPAIS
No dia 29 de setembro de 1997, foi criado o Fundo Municipal de Trânsito
(FUMTRAN) no município de Guarapuava por meio da Lei Municipal nº 729. Este teve
por objetivo “financiar e custear planejamento, administração, educação de condutores
engenharia de tráfego, operação e manutenção do sistema viário a aquisição e
conservação de equipamentos, material permanente, estudos e projeto técnicos
relativos à área de trânsito no Município de Guarapuava” (art 1º da referida Lei).
A Lei Municipal nº 2.532, de 18 de maio de 2016, que criou a Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes – SETRAN, revogou a Lei Municipal nº 729/1997,
porém não extinguiu o FUMTRAN. Esse fundo passou a ter como objetivo “gerir os
recursos financeiros decorrentes desta Lei, destinados exclusivamente à execução de
atividades previstas no Art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, explicitadas na Resolução n. 191/2006 do CONTRAN ou sucessora.”
(Art. 20 da Lei Municipal nº 2532/2016).
Os recursos que fazem parte do FUMTRAN são os seguintes:
Art. 22 O Fundo Municipal de Trânsito - FUMTRAN se constitui de:
I - dotações alocadas no orçamento anual do Município;
II - pela totalidade das receitas das multas de trânsito arrecadadas pelo órgão
executivo de trânsito e transporte do Município, taxas e serviços.
III - do saldo das aplicações da receita arrecadada conforme disposto nesta
Lei;
IV - de doações, auxílios, contribuições e legados de pessoas físicas ou
jurídicas, entidades nacionais e internacionais, governamentais ou não,
voltadas para o objetivo do FUMTRAN;
V - de recursos transferidos de instituições federais, estaduais e outras;
VI - pelo produto de convênios firmados pelo Município de Guarapuava com
outras entidades públicas ou parcerias público-privadas e que se destinem
aos programas cujos gastos são financiados com os recursos financeiros do
FUMTRAN;
VII - pelo produto da arrecadação de taxas e tarifas cobradas pela concessão
da prestação de serviços na área de trânsito, transportes e terminal
rodoviário, urbano e distrital;
VIII - pelos rendimentos provenientes da aplicação dos recursos financeiros
constituintes do FUMTRAN;
IX - pelos rendimentos de publicidade em mobiliário de trânsito, veículos e
mobiliário de transporte urbano de passageiros;
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X - pelas taxas que venham a ser criadas e que incidam sobre a prestação do
serviço de transporte coletivos e individuais urbano e distrital;
XI - por multas aplicadas às concessionárias de transporte em qualquer
modalidade em razão de descumprimento de cláusulas contratuais nos
serviços concedidos;
XII - por outros recursos que lhe forem destinados.(LEI MUNICIPAL Nº
2532/2016)

É importante ressaltar que, toda a receita arrecada pelo município através da
cobrança de multas, taxas e serviços de trânsito e transporte deve ser aplicada por meio
do FUMTRAN (art. 18 da referida Lei).
No que diz respeito às arrecadações de Guarapuava relacionadas as infrações,
a Prefeitura Municipal disponibilizou dados entre janeiro de 2014 e 30 de junho de 2019.
Para realizar essas análises, é considerado o período completo, isto é, entre janeiro e
dezembro de cada ano (2014 a 2018).
Com base nas informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, a
arrecadação bruta referentes às infrações foi de R$ 779.533,39 para o ano de 2014 e de
R$2.976.332,56 para 2018, o que representa um aumento de 282% entre o período
analisado. No caso da líquida, o município arrecadou R$509.017,18 em 2014 e
R$2.339.554,18 em 2018. Isso pode ser explicado pelo aumento anual de infrações
cometidas pelos motoristas de trânsito, que cresceu em 160%. Do total de 20.326
infrações cometidas em 2018, a maior parte foi de natureza grave com 13.942 casos
(68,5%).
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Figura 49: Arrecadações líquidas e brutas referentes às infrações de trânsito do município de Guarapuava/PR

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2019), adaptado por URBTECTM (2019)
Figura 50: Número de infrações de trânsito no município de Guarapuava/PR

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2019), adaptado por URBTECTM (2019)

Em relação a arrecadação líquida mensal, o município de Guarapuava arrecada
menos entre os meses de fevereiro a julho de cada ano, como mostra a Tabela 78.
Tabela 78: Arrecadações líquidas relacionadas às infrações de trânsito do município de Guarapuava/PR
2014
2015
2016
2017
2018
JANEIRO R$
50.591,22 R$
32.690,14 R$
37.846,21 R$
99.601,64 R$ 226.951,77
FEVEREIRO R$
42.758,56 R$
23.282,20 R$
33.908,46 R$
68.691,32 R$ 139.340,96
MARÇO
R$
36.052,71 R$
31.521,90 R$
35.434,08 R$
93.922,94 R$ 149.709,38
ABRIL
R$
35.357,75 R$
29.205,61 R$
37.141,81 R$
70.005,10 R$ 130.723,57
MAIO
R$
34.952,15 R$
21.276,83 R$
39.153,73 R$
82.748,12 R$ 143.918,93
JUNHO
R$
23.310,00 R$
30.142,96 R$
51.273,61 R$
89.197,72 R$ 137.963,86
JULHO
R$
32.726,25 R$
30.178,17 R$
62.109,10 R$ 110.341,66 R$ 172.452,52
AGOSTO R$
43.839,31 R$
38.914,20 R$
86.484,26 R$ 172.899,50 R$ 234.758,26
SETEMBRO R$
51.887,11 R$
51.426,86 R$
81.271,20 R$ 182.541,22 R$ 248.320,01
OUTUBRO R$
55.619,81 R$
44.142,10 R$ 107.246,88 R$ 208.478,57 R$ 282.052,16
NOVEMBRO R$
54.044,39 R$
48.958,60 R$ 102.106,04 R$ 191.650,63 R$ 217.929,20
DEZEMBRO R$
47.877,92 R$
53.158,05 R$
91.676,85 R$ 205.146,03 R$ 255.433,56
Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava (2019), adaptado por URBTECTM (2019)
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5 ESTRUTURA DE GESTÃO E ASPECTOS LEGAIS
LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO
O presente capítulo dedica-se ao levantamento da estrutura organizacional do
município de Guarapuava relacionada às atividades referentes à questão do Plano de
Mobilidade. As atividades da Prefeitura são divididas e organizadas por onze secretarias:
Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação e
Cultura, Secretaria de Assistência e desenvolvimento social, Secretaria de Esporte e
Recreação, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Finanças, Secretaria de
Habitação e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação,
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria Executiva. Esta, por sua vez, é estruturada por
seis outras secretarias, que são: Secretaria de Planejamento, Secretaria de Viação, Obras
e Serviços Urbanos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Secretaria de Políticas
Públicas para Mulheres e Secretaria de Trânsito e Transporte.
Importante ressaltar que para esta análise foram considerados apenas os
órgãos relacionados à execução de atividades relacionadas às questões que visam a
implementação do Plano de Mobilidade Urbana.
Dessa forma, para esta análise considerou-se a Secretaria de Habitação e
Urbanismo e a Secretaria de Trânsito e Transporte.
Segue abaixo a apresentação da caracterização das secretarias que integram a
Prefeitura de Guarapuava e que se relacionam com a gestão do Plano de Mobilidade
Urbana.
SECRETARIAS MUNICPAIS
Secretaria de Habitação e Urbanismo
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A Secretaria de Habitação e Urbanismo foi readequada pela Lei Municipal nº
2727/2016. Ressalta-se que não foi localizada a norma responsável pela criação da
referida secretaria.

Atribuições:
De acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 2727/2016 compete à Secretaria
de Habitação e Urbanismo o planejamento e coordenação do desenvolvimento urbano
do município; aprovação, elaboração e construção de habitação popular; execução e
coleta de dados topográficos, geográficos e cadastrais fundamentais ao direcionamento
do planejamento urbano, bem como execução e atualização da base cartográfica e do
banco de dados necessários ao geoprocessamento.

Localização:
Secretaria de Habitação e Urbanismo encontra-se na Rua Brigadeiro Rocha, nº
277, Centro.

Endereço online:
A Secretaria de Habitação e Urbanismo possui sítio próprio, o qual pode ser
acessado

pelo

endereço

http://www.guarapuava.pr.gov.br/administracao-

direta/secretaria-municipal-de-habitacao/

Estrutura administrativa:
Conforme o art. 3º da Lei Municipal nº 2727/2016 a estrutura administrativa
será regulamentada por meio de Decreto do Poder Executivo. No entanto, não foi
localizado decreto que trate sobre o assunto.
O sítio da Prefeitura de Guarapuava (http://www.guarapuava.pr.gov.br/portalda-transparencia/prefeitura-municipal/geral/) fornece organograma da estrutura da
Secretaria de Habitação e Urbanismo.
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Foi encaminhado à secretaria um formulário dedicado ao levantamento da
estrutura administrativa existente atualmente no município de Guarapuava relacionada
com o desempenho das funções pertinentes às questões de planejamento e gestão, as
quais visam a implementação do Plano de Mobilidade Urbana.

Secretaria de Trânsito e Transporte - SETRAN
A Secretaria de Trânsito e Transporte foi criada pela Lei Municipal nº
2532/2016.

Atribuições:
De acordo com o art. 3º da Lei Municipal nº 2532/2016 compete à Secretaria
de Trânsito e Transporte o planejamento, promoção, supervisão, coordenação,
orientação, execução e acompanhamento das ações, orientar, fiscalização das
atividades relacionadas ao trânsito, tráfego e transporte.

Localização:
A Secretaria de Trânsito e Transporte encontra-se na Avenida Sebastião de
Camargo Ribas, 2301, São Cristóvão, na Rodoviária de Guarapuava.

Endereço online:
A Secretaria de Trânsito e Transporte possui sítio próprio, o qual pode ser
acessado

pelo

endereço

http://www.guarapuava.pr.gov.br/administracao-

direta/secretaria-de-transito-e-transportes/

Estrutura administrativa:
Conforme o art. 5º da Lei Municipal nº 2532/2016 a estrutura administrativa da
SETRAN é composta por:
I.

Gabinete do Secretário Municipal de Trânsito e Transporte;
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II.

Assessoria Jurídica;

III.

Gerência de Trânsito, Tráfego e Transportes.

III.1

Departamento de Trânsito

III.2

Departamento de Transportes

III.3

Departamento de Engenharia de Tráfego.

O sítio da Prefeitura de Guarapuava (http://www.guarapuava.pr.gov.br/portalda-transparencia/prefeitura-municipal/geral/) fornece organograma da estrutura da
Secretaria de Trânsito e Transporte.
Foi encaminhado à secretaria um formulário dedicado ao levantamento da
estrutura administrativa existente atualmente no município de Guarapuava relacionada
com o desempenho das funções pertinentes às questões de planejamento e gestão, as
quais visam a implementação do Plano de Mobilidade Urbana.
Ressalta-se que este formulário ainda não foi respondido.
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Figura 51: Organograma da Prefeitura Municipal de Guarapuava
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Fonte: PMG, Elaborado por URBTEC™ (2019)
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Figura 52: Organograma da Secretaria de Transito de Guarapuava
Presidência/Secretaria
Conselho
Departamento/Assessoria
Divisão
Gerência

Secretaria de
Trânsito
Assessoria de
Gabinete

JARI
Gerência de
Trânsito, Tráfego e
Transporte - GTTT

Departamento de
Trânsito

Divisão de
Fiscalização e
Operação de Trânsito

Departamento de
Engenharia de
Tráfego

Departamento de
Transporte

Divisão de
Estacionamento
Regulamentado

Divisão de
Fiscalização de
Transporte Coletivo e
Individual

Divisão de
Permissões,
Concessões e Vistoria

Divisão de Projetos e
Obras

Divisão de Educação
para o trânsito

Divisão de Controle
Eletrônico de Tráfego

Divisão de Cadastro,
Processamento e
Estatística

Fonte: PMG, Elaborado por URBTEC™ (2019)
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Figura 53: Organograma da Secretaria de Habitação e Urbanismo
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Fonte: PMG, Elaborado por URBTEC™ (2019)
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LEVANTAMENTO INSTITUCIONAL E ARCABOUÇO LEGAL
No tocante ao arcabouço legal, referente aos assuntos que permeiam a
implementação do Plano de Mobilidade, foram encontradas leis tanto no âmbito
Federal quanto no Municipal. Dentre elas estão a Constituição Federal, Leis
Complementares, Leis Ordinárias e Decretos.
A compilação de todas as leis encontra-se na tabela abaixo.

LEI

NÚMERO

ASSUNTO

CONSTITUIÇÃO

CONSTITUIÇÃO

Art. 21, inciso XX

FEDERAL

FEDERAL

Atribui
a
competência para a
União para legislar
sobre a matéria.
Da Política Urbana

CONSTITUIÇÃO

Art. 182

FEDERAL

LEGISLAÇÃO

LEI

10.098/2000

LEI

10.257/2001

LEI

12.587/2012

LEI

13.146/2015

FEDERAL

Normas gerais e
critérios básicos para
a
promoção
da
acessibilidade
das
pessoas portadoras
de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Regulamenta os arts.
182 e 183 da
Constituição Federal,
estabelece diretrizes
gerais da política
urbana e dá outras
providências.
Institui as diretrizes
da Política Nacional
de
Mobilidade
Urbana.
Estatuto da Pessoa
com Deficiência [arts.
sobre mobilidade e
acessibilidade].
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LEGISLAÇÃO

LEI

MUNICIPAL

COMPLEMENTAR
LEI

70/2016

Nova Redação ao
Código de Postura do
Município
de
Guarapuava
Plano Diretor

65/2016

Sistema Viário

66/2016

Código de Obras do
Município

69/2016

Zoneamento, uso e
ocupação

072/2016

Isenção
IPTU
estacionamentos

47/2014

Zoneamento Distrito
de Entre Rios

9/2004

Gratuidade da tarifa
as pessoas com
Deficiências
e/ou
Patologias Crônicas.
Cria a Secretaria
Municipal de Trânsito
e Transportes –
SETRAN.
Proibição Transporte
por
carros
particulares por meio
de Aplicativo.
Perímetro
Urbano
Palmeirinha

07/2004

COMPLEMENTAR
LEI
COMPLEMENTAR
LEI
COMPLEMENTAR
LEI
COMPLEMENTAR
LEI
COMPLEMENTAR
LEI
COMPLEMENTAR
LEI
COMPLEMENTAR

LEI ORDINÁRIA

2532/2016

LEI ORDINÁRIA
2470/2015

LEI ORDINÁRIA
2302/2014

LEI ORDINÁRIA
2484/2015

LEI ORDINÁRIA
2308/2014

Normas para os
estacionamentos
EDUCARD
GUARAPUAVA,
modalidade especial
de tarifa estudantil
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de transporte público
urbano

LEI ORDINÁRIA

2373/2014

LEI ORDINÁRIA
2261/2014

LEI ORDINÁRIA

2123/2013

LEI ORDINÁRIA
2105/2013

LEI ORDINÁRIA
2026/2012

LEI ORDINÁRIA
2016/2011

LEI ORDINÁRIA
2727/2016

LEI ORDINÁRIA
1398/2004

Táxi
Perímetro
Urbano
Colônia Vitória
Passe Infantil
Semana de Incentivo
ao Ciclismo
Uso de aparelhos
sonoros
no
transporte Coletivo
Perímetro
Urbano
Distrito Sede de
Guarapuava
Readequação
a
Secretaria
de
Habitação
e
Urbanismo
Estudantes
com
Redução de 50% no
STC

LEI ORDINÁRIA

1203/2002

STC de Guarapuava

LEI ORDINÁRIA

1204/2002

Regulamento STC de
Guarapuava

LEI ORDINÁRIA

1090/2001

Gratuidade
Gestantes e PNE

LEI ORDINÁRIA

1025/2001

Sistema viário
distrito sede

LEI ORDINÁRIA

951/2000

Desobriga as pessoas
obesas (gordas) de
passar pela catraca,
podendo utilizar-se

no
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da porte lateral como
via de acesso aos
ônibus do transporte
coletivo de nosso
município.

LEI ORDINÁRIA

977/2000

Institui o programa
de parceria do passe
escolar
com
publicidades.

LEI ORDINÁRIA

834/1999

Cria
Universitária

LEI ORDINÁRIA

810/1998

Desconto
IPTU
Proprietário
cuja
calcada
abrigue
ponto de ônibus

LEI ORDINÁRIA

786/1998

Transporte Escolar

LEI ORDINÁRIA

695/1997

Placas de itinerários

LEI ORDINÁRIA

709/1997

Outorgar permissão
de uso para operação
e
exploração
econômica
do
terminal
de
transporte coletivo
urbano

LEI ORDINÁRIA

729/1997

Fundo municipal de
trânsito - FUMTRAN

LEI ORDINÁRIA

735/1997

Linha Inter-Hospitais

LEI ORDINÁRIA

603/1996

Proíbe a entrada de
ônibus de transporte
coletivo urbano no
interior do terminal
rodoviário

Linha
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LEI ORDINÁRIA

499/1995

Gratuidade Idosos e
Deficientes

LEI ORDINÁRIA

535/1995

Diretrizes municipais
do
transporte
coletivo

LEI ORDINÁRIA

252/1991

Transporte especial
aos deficientes físicos

LEI ORDINÁRIA

141/1990

Gratuidade
Vigilantes

LEI ORDINÁRIA

45/1987

Parcelamento
Solo

LEI ORDINÁRIA

30/1979

Proíbe a concessão
de linha municipal de
transporte coletivo a
veículo licenciado em
outro município

LEI ORDINÁRIA

19/1974

Normas gerais Taxi

LEI ORDINÁRIA

59/1969

Conselho Municipal
de Transporte

LEI ORDINÁRIA

1265/2003

LEI ORDINÁRIA

316/1992

LEI ORDINÁRIA

334/1993

LEI ORDINÁRIA

335/1994

DECRETO

777/2004

DECRETO

325/2001

Resíduos
Normatização
Outorgar permissão
Rodoviária
Outorgar permissão
Rodoviária
Outorgar permissão
Rodoviária
Valores
para
o
transporte
de
passageiros por táxi
Regimento Interno
JARI

DECRETO

6929/2018

para

do

Regulamento ESTAR
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DECRETO
DECRETO

3199/2013
4010/2014

Regimento interno
do COMUTRA
Regulamenta
Educard

Foi enviado para ambas as secretarias um questionário de aspectos legais
visando alinhar o levantamento realizado pela consultoria com a legislação já vigente,
bem como avaliar a efetividade e eficiência da legislação em vigor e, ainda, indicar
possíveis lacunas nas normas.
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6 ANEXOS
ANEXO 01
PESQUISA TÉCNICA DE CALÇADAS
BASEADO NA PESQUISA DO ITDP (INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO)
DADOS DO TRECHO
1.Nome da rua principal:

2.Nome da rua de início:

3.Nome da rua de término:

4.Tipo de via:
*Com canteiro central ( )
**Sem canteiro central ( )
*Caso possua canteiro, ir para pergunta 4.1
**Caso não possua canteiro, ir para pergunta 4.2
4.1 Largura das calçadas e via:
Largura a:
Largura b:
Largura c:
Largura d:
Largura e:
4.2 Largura das calçadas e via:
Largura a:
Largura b:
Largura c:
Largura d:

IDENTIFICAÇÃO DO TRECHO
LADO DIREITO (INSERIR CÓDIGO DO TRECHO)
CATEGORIA TRAVESSIA
5. A travessia possui faixa de pedestres?
Sim ( )

Não ( )

6. A travessia possui semáforo?
Sim ( )

Não ( )

7. A travessia possui rampas de acessibilidade?
Sim ( )

Não ( )

*Caso não, pular para pergunta 9
8. As rampas estão de acordo com a NBR 9050/2018
Sim ( )

Não ( )
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CATEGORIA CALÇADA
9. Pavimentação das calçadas:
Sem pavimentação ( )

Pavimentação desforme e ( )
com desnível

10. As calçadas possuem piso podotátil?
Sim ( )

Pavimentação uniforme e ( )
sem desníveis

*Não ( )

*Caso não, pular para pergunta 11
10.1 Localização do piso podotátil:
Próximo ao lote ( )

Próximo à rua ( )

11. Há presença de obstáculos no percurso do pedestre?
Não ( )
Sim, mas pode ser desviado ( )
sem sair da calçada

No centro da calçada ( )

Sim, obstrui totalmente a passagem do ( )
pedestre pela calçada

CATEGORIA ATRAÇÃO
12. Quantas fachadas permitem o acesso de pedestres? (lojas, restaurantes, parques, etc)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )
acima de 15 ( )
13. Quantas fachadas são visualmente permeáveis? (ausência de muros, muros de vidro, etc)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )
acima de 15 ( )
14. Quantos estabelecimentos possúem uso público diurno? (entre 6h e 18h)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

15. Quantos estabelecimentos possúem uso público noturno? (entre 17h e 21h30)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

16. Quantos estabelecimentos possúem uso misto? (edificação com mais de um uso)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

CATEGORIA SEGURANÇA
17. Quantas vagas de estacionamento existem nos recuos?
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )

de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

18. Há pontos de ônibus?
Sim ( )
*Não ( )
*Caso não, pular para pergunta 19
18.1 Eles estão recuados da rua e possuem calçada para passagem de pedestres por trás do ponto?
Sim ( )
Não ( )
19. A via possui sinalização horizontal? (faixas, sinalização de pare, etc)
Sim ( )
Não ( )
20. A via possui sinalização vertical? (placas, sinaleiros, etc)
Sim ( )
21. A via possui postes de iluminação adequados?
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
22. Qual o fluxo de pedestres?
Nenhum ( )
de 1 à 10 ( )

de 10 à 20 ( )

Não ( )

de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

acima de 20 ( )
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CATEGORIA AMBIENTE
23. As calçadas possuem arborização capazes de gerar sombreamento?
Não ( )
Sim, de 1 à 5 árvores ( )
Sim, acima de 5 árvores ( )
24. As calçadas possuem marquises capazes de gerar sombreamento?
Não ( )
Sim, de 1 à 5 marquises ( )
Sim, acima de 5 marquises ( )
25. As calçadas possuem focos de lixo?
Sim ( )

Não ( )

26. As calçadas possuem mobiliário urbano? (bancos, lixeiras, telefone público, etc)
Sim ( )
Não ( )

PESQUISA QUALITATIVA PEDESTRES
BASEADO NA PESQUISA DO ITDP (INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO)
DADOS PESSOAIS
1. Qual a sua ocupação atual?
Trabalho ( )

Estudo ( )

Trabalho e estudo ( )

Outro ( )

2. Gênero
Masculino ( )
Feminino ( )
Outro ( )
3.Qual a sua idade?
Menor de 18 ( )
entre 19 e 20 anos ( )
entre 21 e 30 anos ( )

entre 31 e 40 anos ( )
entre 41 e 50 anos ( )
entre 51 e 60 anos ( )
SOBRE A VIAGEM ATUAL

acima de 60 anos ( )
Não quero informar ( )

4. Além de a pé, você está usando mais algum outro modo de transporte nesta viagem?
Sim ( )
*Não ( )
Se sim, qual outro modo está utilizando?
Bicicleta ( )
Passageiro de automóvel ( )
Ônibus ( )
Dirigindo automóvel ( )
Táxi/uber ( )
Outro ( )
*Caso a resposta seja não, passar para pergunta 6
5. Quanto tempo dura sua viagem no total? (Somando os outros meios de transporte)
Menos de 5 minutos ( )
entre 21 e 40 minutos ( )
entre 5 e 10 minutos ( )
entre 41 e 60 minutos ( )
entre 11 e 20 minutos ( )
mais de 60 minutos ( )
6. Quanto tempo dura sua viagem a pé?
Menos de 5 minutos ( )
entre 5 e 10 minutos ( )
entre 11 e 20 minutos ( )

entre 21 e 40 minutos ( )
entre 41 e 60 minutos ( )
mais de 60 minutos ( )
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7. Quantos quilômetros você caminha na viagem?
0à2 ( )
3à4 ( )
5à6 ( )

7à8 ( )
9 à 10 ( )
Mais do que 10 ( )

8. Dentre estes, quais foram os dois principais fatores para você escolher caminhar?
É mais barato ( )
É ambientalmente correto ( )
É mais rápido ( )
Integração com outros modais ( )
É mais saudável ( )
9. Quais destes meios de transporte você também utiliza?
Nenhum ( )
Passageiro de automóvel ( )
Ônibus ( )
Dirigindo automóvel ( )
Táxi/uber ( )
Bicicleta ( )
SOBRE A QUALIDADE DA VIAGEM

Não sei ( )

Outros ( )
Não sei ( )

Outro ( )

10. Em uma nota de 1 a 5 ,como você avalia a pavimentação das calçadas considerando 1 péssimo e 5 excelente?
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
11. Em uma nota de 1 a 5 ,como você avalia a acessibilidade das calçadas considerando 1 péssimo e 5 excelente?
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
12. Em uma nota de 1 a 5 ,como você avalia o conforto físico (ruídos, poluição, calor) das calçadas considerando 1 péssimo e 5
excelente?
1(
2(
3(
4(
5(

)
)
)
)
)

13. Em uma nota de 1 a 5 ,como você avalia a iluminação considerando 1 péssimo e 5 excelente?
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
14. Em uma nota de 1 a 5 ,como você avalia a segurança considerando 1 péssimo e 5 excelente?
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
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15. Em uma nota de 1 a 5 ,como você avalia a segurança das travessias considerando 1 péssimo e 5 excelente?
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
16. Nos últimos 7 dias, você usou outros meios de transporte além de andar a pé?
Não ( )
Ônibus fretado ( )
Bicicleta ( )
Táxi/uber ( )
Ônibus ( )
Passageiro de automóvel ( )

Motorista de automóvel ( )
Outro ( )

17. Para fazer esta viagem, você considerou usar outro modo de transporte?
Não ( )
Ônibus fretado ( )
Bicicleta ( )
Táxi/uber ( )
Ônibus ( )
Passageiro de automóvel ( )

Motorista de automóvel ( )
Outro ( )

18. Dando nota de 1 a 5, qual a importância de uma boa calçada para realizar o seu trajeto a pé considerando 1 Nada
importante 5 Muito importante?
1(
2(
3(
4(
5(

)
)
)
)
)

19. Quais destes elementos você considera os DOIS mais importantes, para que mais pessoas realizem seus deslocamentos a pé?
Calçadas mais largas ( )
Mais arborização nas ruas ( )
Travessias mais seguras ( )
Calçadas mais iluminadas ( )
Mais segurança ( )
Outros ( )
Mais pessoas caminhando ( )
Menor fluxo de veículos ( )

ANEXO 02
Os gráficos a seguir apresentam os resultados da pesquisa qualitativa de
caminhabilidade.
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Gráfico 32: Ocupação atual dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 33: Gênero dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 34: Idade dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 35: Outros meios de transporte utilizados na viagem

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 36: Duração total da viagem

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 37: Duração da viagem a pé

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 38: Principais fatores para escolher caminhar

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 39: Outros meios de transporte utilizados

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 40: Escolha entre os meios de transporte

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 41: Avaliação da pavimentação das calçadas

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 42: Avaliação da acessibilidade das calçadas

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 43: Avaliação do conforto físico das calçadas

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 44: Avaliação da iluminação das calçadas

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 45: Avaliação da segurança das calçadas

Fonte: URBTEC™, 2019

P á g i n a | 330

Gráfico 46: Avaliação das travessias das calçadas

Fonte: URBTEC™, 2019

Gráfico 47: Outros meios de transporte utilizados na viagem

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 48: Avaliação da importância de uma boa calçada

Fonte: URBTEC™, 2019

Gráfico 49: Elementos mais importantes para o incentivo de caminhar

Fonte: URBTEC™, 2019
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ANEXO 03
PESQUISA TÉCNICA DE CICLOS
BASEADO NA PESQUISA DO ITDP (INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO)
DADOS DO TRECHO
1.Nome da rua principal:

2.Nome da rua de início:

3.Nome da rua de término:

CATEGORIA CICLOVIA
4.Tipo de via:
Ciclovia ( )

Ciclofaixa ( )

5. A ciclovia/ciclofaixa está no canteiro central:
Sim ( )
6.Qual o sentido da ciclovia/ciclofaixa?
Unidirecional (Mão única) ( )

Não ( )

Bidirecional (Mão dupla) ( )

Não sei ( )

Pavimentação desforme e ( )
com desnível

Pavimentação uniforme e ( )
sem desníveis

7. Qual a largura da ciclovia/ciclofaixa:

8. Pavimentação da ciclovia/ciclofaixa:
Sem pavimentação ( )

9. Há presença de obstáculos no percurso do ciclista?
Não ( )
Sim, mas pode ser desviado ( )
sem sair da ciclovia/ciclofaixa

Sim, obstrui totalmente a passagem do ( )
ciclista pela ciclovia/ciclofaixa

CATEGORIA ATRAÇÃO
10. Quantas fachadas permitem o acesso de ciclistas? (lojas, restaurantes, parques, etc)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

11. Quantas fachadas são visualmente permeáveis? (ausência de muros, muros de vidro, etc)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )
acima de 15 ( )
12. Quantos estabelecimentos possúem uso público diurno? (entre 6h e 18h)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

13. Quantos estabelecimentos possúem uso público noturno? (entre 17h e 21h30)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

14. Quantos estabelecimentos possúem uso misto? (edificação com mais de um uso)
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )
de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )
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CATEGORIA SEGURANÇA
15. Quantas vagas de estacionamento existem nos recuos?
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )

de 9 à 15 ( )

acima de 15 ( )

16. Há pontos de ônibus?
Sim ( )
*Não ( )
*Caso não, pular para pergunta 17
16.1 Eles estão recuados da rua e possuem ciclovia para passagem de ciclistas por trás do ponto?
Sim ( )
Não ( )
17. A via possui sinalização horizontal? (faixas, sinalização de pare, etc)
Sim ( )
Não ( )
18. A via possui sinalização vertical? (placas, sinaleiros, etc)
Sim ( )
19. A via possui postes de iluminação adequados?
Nenhuma ( )
de 1 à 3 ( )
de 4 à 8 ( )

Não ( )

de 9 à 15 ( )

20. Qual o fluxo de pedestres?
Nenhum ( )
de 1 à 10 ( )

de 10 à 20 ( )

acima de 20 ( )

21. Qual o fluxo de ciclistas?
Nenhum ( )
de 1 à 10 ( )

de 10 à 20 ( )

acima de 20 ( )

22. A via possui paraciclos?
Sim ( )

acima de 15 ( )

Não ( )
CATEGORIA AMBIENTE

23. As ciclovias/ciclofaixas possuem arborização capaz de gerar sombreamento?
Não ( )
Sim, de 1 à 5 árvores ( )
Sim, acima de 5 árvores ( )
24. As ciclovias/ciclofaixas possuem focos de lixo?
Sim ( )

Não ( )

25. As ciclovias/ciclofaixas possuem mobiliário urbano? (bancos, lixeiras, etc)
Sim ( )
Não ( )

PESQUISA ORIGEM-DESTINO CICLISTA E PESQUISA QUALITATIVA
BASEADO NA PESQUISA DO ITDP (INSTITUTO DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO)
DADOS PESSOAIS
1. Qual a sua ocupação atual?
Trabalho ( )

Estudo ( )

Trabalho e estudo ( )

Outro ( )

2. Gênero
Masculino ( )
Feminino ( )
Outro ( )
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3.Qual a sua idade?
Menor de 18 ( )
entre 19 e 20 anos ( )
entre 21 e 30 anos ( )

4. De qual local você está vindo? [origem]
Casa ( )
Trabalho ( )
Educação/curso ( )

entre 31 e 40 anos ( )
entre 41 e 50 anos ( )
entre 51 e 60 anos ( )
SOBRE A VIAGEM ATUAL

acima de 60 anos ( )
Não quero informar ( )

Lazer/social ( )
Compras/serviços ( )
Exercício físico/passeando ( )

Outro ( )

4.1 De qual bairro você está vindo? [origem]
Aldeia ( )
Alto Cascavel ( )
Alto da XV ( )
Batel ( )
Bonsucesso ( )
Boqueirão ( )
Cascavel ( )
Centro ( )

Conradinho
Estados
Imóvel Morro Alto
Industrial
Jardim das Américas
Jordão
Morro Alto
Primavera

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Santa Cruz
Santada
São Cristóvão
Trianon
Vila Bela
Vila Carli
Outro

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

4.2 Qual local de referência existe próximo ao seu local de origem? (Terminal, indústria, mercado, shopping)

5. Para qual local você está indo? [destino]
Casa ( )
Trabalho ( )
Educação/curso ( )

Lazer/social ( )
Compras/serviços ( )
Exercício físico/passeando ( )

5.1 Para qual bairro você está indo? [destino]
Aldeia ( )
Alto Cascavel ( )
Alto da XV ( )
Batel ( )
Bonsucesso ( )
Boqueirão ( )
Cascavel ( )
Centro ( )

Conradinho
Estados
Imóvel Morro Alto
Industrial
Jardim das Américas
Jordão
Morro Alto
Primavera

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Outro ( )

Santa Cruz
Santada
São Cristóvão
Trianon
Vila Bela
Vila Carli
Outro

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

5.2 Qual local de referência existe próximo ao seu local de destino? (Terminal, indústria, mercado, shopping)

6. Além da bicicleta, você está usando mais algum outro modo de transporte nesta viagem?
Sim ( )
*Não ( )
Se sim, qual outro modo está utilizando?
A pé ( )
Passageiro de automóvel ( )
Ônibus ( )
Dirigindo automóvel ( )
Táxi/uber ( )
Outro ( )
*Caso a resposta seja não, passar para pergunta 8
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7. Quanto tempo dura sua viagem no total? (Somando os outros meios de transporte)
Menos de 5 minutos ( )
entre 21 e 40 minutos ( )
entre 5 e 10 minutos ( )
entre 41 e 60 minutos ( )
entre 11 e 20 minutos ( )
mais de 60 minutos ( )
8. Quanto tempo dura sua viagem de bicicleta?
Menos de 5 minutos ( )
entre 5 e 10 minutos ( )
entre 11 e 20 minutos ( )

entre 21 e 40 minutos ( )
entre 41 e 60 minutos ( )
mais de 60 minutos ( )

9. Quantos quilômetros você pedala na viagem?
0à2 ( )
3à4 ( )
5à6 ( )

7à8 ( )
9 à 10 ( )
Mais do que 10 ( )

Não sei ( )

10. Dentre estes, quais foram os dois principais fatores para escolher a bicicleta como meio de transporte?
É mais barato ( )
É ambientalmente correto ( )
Outros ( )
É mais rápido ( )
Integração com outros modais ( )
Não sei ( )
É mais saudável ( )
Ciclovias próximas de mim ( )
11. Você fazia esta viagem (mesma origem e destino) antes de existir ciclovia, mesmo com outro meio de transporte?
*Não ( )
Sim ( )
*Caso a resposta seja não, passar para pergunta 14
12. Você utilizava a bicileta como meio de transporte?
Não ( )
Se sim, passava por onde?
Pela rua ( )
Pela calçada ( )
Outras vias com ciclofaixa/ciclovia ( )
Dentro de parques ( )
13. Quais destes meios de transporte você (também) utilizava?
A pé ( )
Passageiro de automóvel ( )
Ônibus ( )
Dirigindo automóvel ( )
Táxi/uber ( )
Outro ( )
HÁBITOS DE LOCOMOÇÃO
14. Há quanto tempo você começou a utilizar a bicicleta como meio de transporte?
Exporadicamente ( )
entre 2 e 3 anos ( )
menos de 6 meses ( )
entre 3 e 4 anos ( )
entre 1 e dois anos ( )
entre 4 e 5 anos ( )

entre 5 e 6 anos ( )
entre 6 e 10 anos ( )
mais de 10 anos ( )

15. Esta bicicleta é sua?
Sim ( )
É da empresa ( )
É emprestada ( )
16. Quantos dias por semana usa a bicicleta?
Exporádicamente ( )
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
6( )
7( )
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SOBRE A QUALIDADE DA VIAGEM
17. Após a implantação da ciclovia/ciclofaixa, como você avalia os seguintes aspectos:
17.1 Riscos de acidente de trânsito
Piorou ( )
Permaneceu igual ( )
Melhorou ( )
Não sei ( )
17.2 Tempo de deslocamento
Aumentou
Permaneceu igual
Diminuiu
Não sei

(
(
(
(

)
)
)
)

17.3 Conforto físico [ex: ambiente em geral, ruídos, poluição, calor, etc]
Piorou ( )
Permaneceu igual ( )
Melhorou ( )
Não sei ( )
18. Nos últimos 7 dias, você usou outros meios de transporte além da bicicleta?
Não ( )
Ônibus fretado ( )
A pé ( )
Táxi/uber ( )
Ônibus ( )
Passageiro de automóvel ( )

Motorista de automóvel ( )
Outro ( )

19. Para fazer esta viagem, você considerou usar outro modo de transporte?
Não ( )
Ônibus fretado ( )
A pé ( )
Táxi/uber ( )
Ônibus ( )
Passageiro de automóvel ( )

Motorista de automóvel ( )
Outro ( )

20. Dando nota de 1 a 5, qual a importância desta ciclovia na sua decisão de fazer esta viagem por bicicleta, considerando 1
Nada importante (Iria de bicicleta de qualquer forma) e 5 Muito importante (Não iria de bicicleta se não houvesse a
ciclovia)?
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
21. Quais destes elementos você considera os DOIS mais importantes, para que mais pessoas utilizem a bicicleta na cidade?
Mais ciclovias e ciclofaixas ( )
Bicicletários em comércios ( )
Melhores condições de ( )
Levar bicicletas no ônibus ( )
Campanhas de uso da bicicleta ( )
compartilhamento nas ruas
Bicicletários nos terminais ( )
Outros ( )

ANEXO 04
Os gráficos a seguir apresentam os resultados da pesquisa qualitativa de
ciclomobilidade.
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Gráfico 50: Ocupação atual dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 51: Gênero dos entrevistados

GÊNERO
Feminino
25%

Masculino
75%
Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 52: Idade dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 53: Local de origem dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 54: Bairro de origem dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 55: Local de destino dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019

Gráfico 56: Bairro de destino dos entrevistados

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 57: Uso de outros modos de transporte na viagem

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 58: Duração da viagem no total (Considerando todos os modos de transporte)

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 59: Duração da viagem somente de bicicleta

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 60: Principais fatores para escolher a bicicleta como meio de transporte

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 61: Indivíduos que realizavam a viagem antes de existir ciclovia

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 62: Utilização da bicicleta antes de existir a ciclovia

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 63: Outros meios de transporte utilizados antes de existir a ciclovia

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 64: Tempo de utilização da bicicleta como meio de transporte

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 65: Dias da semana que faz o uso da bicicleta

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 66: Avaliação quanto aos riscos de acidente de trânsito

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 67: Avaliação quanto ao tempo de deslocamento

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 68: Avaliação quanto ao conforto físico

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 69: Dias da semana que faz o uso da bicicleta

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 70: Dias da semana que faz o uso da bicicleta

Fonte: URBTEC™, 2019
Gráfico 71: Importância da ciclovia para o uso da bicicleta

Fonte: URBTEC™, 2019
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Gráfico 72: Elementos mais importantes para o uso da bicicleta na cidade

Fonte: URBTEC™, 2019
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ANEXO 05
Neste anexo estão apresentados, em sua forma primária, os dados capturados
nos estudos de campo, através das pesquisas de tráfego, contagem volumétrica
classificatória.
Estes estudos foram baseados em acordo com as Orientações da Elaboração de
Estudos de Tráfego, emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba através da Secretária
Municipal de Meio Ambiente e seu Departamento de Pesquisa e Monitoramento.
A metodologia utilizada em todos os Estudos de Campo realizados pela
URBTEC™, levam em consideração as práticas descritas em literatura e manuais de
estudos da área, como por exemplo o Manual de Estudos de Tráfego (2006) elaborado
pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte).
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ANEXO 06
Figura 54: Certificado de calibração do decibelímetro
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ANEXO 07
Ponto A
Nº
Medição Nº
1
69,4
2
68,3
3
71,3
4
66,6
5
66,5
6
71,4
7
81,6
8
69,4
9
79,7
10
70,7
11
71
12
61,8
13
61
14
60,1
15
60,9
16
62,7
17
67,7
18
76,8

Ponto B
Medição Nº
1
66,5
2
70,7
3
72,5
4
72,3
5
73,3
6
63,4
7
64,4
8
67,9
9
66
10
64,2
11
63,4
12
62,4
13
62,2
14
62,8
15
63,2
16
85,2
17
74,7
18
66,4

Ponto C
Medição Nº
1
61
2
62,9
3
60,4
4
66
5
71
6
69,2
7
69,4
8
76,8
9
64,9
10
61,9
11
63,6
12
60,8
13
61,4
14
62,2
15
68,4
16
60,9
17
62,6
18
74,6

Ponto D
Medição Nº
1
69,2
2
70,1
3
66,4
4
69,9
5
68,8
6
74
7
70,2
8
68,2
9
81
10
69,2
11
62,6
12
61,7
13
75,1
14
71,9
15
66,2
16
70,1
17
73,2
18
68,8

Ponto E
Medição Nº
1
71,6
2
74,7
3
69,6
4
70,2
5
70,3
6
68,5
7
68,3
8
62,9
9
60,9
10
61,4
11
62,4
12
60,5
13
60,2
14
62,1
15
64,8
16
65,4
17
63,5
18
68,3

Ponto F
Medição Nº
1
68,4
2
65,2
3
65,5
4
69,2
5
68,8
6
68,2
7
71,2
8
68,7
9
74,4
10
73,6
11
66,1
12
68,2
13
62,9
14
62,8
15
61,7
16
66,8
17
68,8
18
69,9

Ponto G
Medição Nº
1
60,1
2
60,3
3
61,4
4
61,2
5
64,5
6
62,9
7
61,4
8
62,2
9
60,2
10
59,3
11
64,2
12
62,3
13
63,9
14
70,9
15
62,6
16
64,2
17
64,7
18
71,6

Ponto H
Medição
1
85
2
69,7
3
68,6
4
69,5
5
63,7
6
69,2
7
69,9
8
64,6
9
63,8
10
63,9
11
72,2
12
64,9
13
63,3
14
68
15
66,7
16
65,5
17
64,7
18
66,4
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Ponto I
Nº
Medição Nº
1
66,1
2
62,1
3
63,5
4
63,2
5
60,3
6
63,1
7
64,8
8
62,5
9
60,7
10
66,5
11
62,2
12
65,5
13
63,2
14
62,9
15
61,2
16
65,5
17
65,9
18
69,1

Ponto J
Medição Nº
1
61,6
2
63,7
3
69,9
4
64,9
5
69,6
6
63,9
7
67,9
8
66,5
9
62,7
10
62,2
11
60,8
12
61,3
13
60,2
14
61,3
15
66,9
16
63,4
17
69,2
18
63,9

Ponto K
Medição Nº
1
63,5
2
63,6
3
69,2
4
81,5
5
64,6
6
71
7
63,3
8
69,2
9
67,7
10
63
11
65
12
66,3
13
65,3
14
63
15
60,2
16
64,5
17
59,7
18
58,8

Ponto L
Medição Nº
1
69,6
2
69,1
3
66
4
70,6
5
68,2
6
68,7
7
73,9
8
77,8
9
73,4
10
78,6
11
72
12
78,6
13
72,5
14
81,3
15
73,3
16
66
17
66,9
18
66,5

Ponto M
Medição Nº
1
75
2
67
3
74,4
4
71,5
5
67,2
6
70,1
7
64,4
8
69,9
9
69,5
10
67,8
11
73,6
12
70,2
13
71,8
14
81,6
15
76
16
72,5
17
82,7
18
79,1

Ponto N
Medição Nº
1
67,2
2
71,5
3
76,4
4
68,4
5
65,3
6
65,5
7
70,4
8
67,8
9
71,8
10
64,1
11
68,2
12
71,6
13
69,4
14
76
15
70,8
16
70
17
68,9
18
60,9

Ponto O
Medição Nº
1
63,4
2
67,7
3
66,6
4
79,7
5
71,8
6
71,4
7
71,8
8
63,6
9
65,2
10
59,9
11
56,5
12
60
13
60,2
14
64,3
15
62,9
16
61,3
17
64,3
18
68,4

Ponto P
Medição
1
68,8
2
81,7
3
75,2
4
77,1
5
74,9
6
73,2
7
69,5
8
74,8
9
71
10
76,7
11
68,1
12
74,8
13
68,1
14
64,7
15
68,9
16
70,3
17
68,3
18
76,7
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Ponto Q
Nº
Medição Nº
1
66,6
2
74,3
3
66,3
4
63,7
5
69,6
6
67,8
7
70,9
8
69,4
9
64,5
10
67
11
66,9
12
67
13
67,5
14
67,5
15
68,6
16
77,3
17
69,7
18
72,1

Ponto R
Ponto S
Ponto T
Medição Nº
Medição Nº
Medição Nº
1
72,3
1
66,4
1
73,6
2
76,1
2
63,5
2
70,2
3
70,1
3
66,9
3
77,4
4
71
4
68,3
4
71
5
70
5
61,3
5
71,8
6
89,1
6
61,2
6
86,4
7
66,4
7
62,3
7
77,2
8
68,8
8
60,7
8
67
9
80,8
9
66,4
9
66,6
10
72
10
64
10
64,5
11
66,8
11
66,4
11
64,8
12
66,7
12
62
12
63,1
13
66,4
13
62,3
13
64,5
14
73,7
14
63,7
14
62,1
15
69,1
15
66,4
15
64,5
16
69,4
16
65,3
16
79,2
17
70,1
17
61,4
17
72,5
18
70,1
18
59,9
18
67,8

Ponto U
Medição Nº
1
65,1
2
73,2
3
64,6
4
65,7
5
72,5
6
67,7
7
63,3
8
65,1
9
65,6
10
68
11
64,2
12
66,3
13
72,3
14
62,2
15
60,9
16
61,4
17
68,9
18
62,4

Ponto V
Medição Nº
1
73,8
2
62,7
3
62,8
4
75,2
5
68,5
6
63,2
7
64,6
8
59,2
9
61,8
10
60,7
11
64,1
12
54
13
62,6
14
72,9
15
65,8
16
65
17
60,8
18
64,1

Ponto W
Medição Nº
1
71,9
2
59,8
3
55,4
4
51,9
5
51,7
6
60,7
7
68,8
8
69,5
9
71,9
10
67,3
11
67,7
12
67,6
13
69
14
63,8
15
62,7
16
56,1
17
65,8
18
63,1

Ponto X
Medição
1
63,1
2
63,1
3
60,6
4
80,9
5
65,4
6
60,6
7
64
8
63,4
9
75,5
10
59,4
11
72,3
12
67,6
13
66
14
73,1
15
70,9
16
69,2
17
61,9
18
62,4
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