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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A partir de janeiro de 2012, passou a ser impossível tratar de mobilidade urbana sem 

começar pela Lei 12.587 de 2012. O que torna o conteúdo desta Lei mais atrativo é o 

fato de que se trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, um tema que atualmente 

interessa a todo e qualquer cidadão que vive na cidade, independentemente de idade, 

gênero, classe social, atividade profissional, enfim, todos precisam se deslocar e a forma 

como isso acontece hoje é uma das maiores preocupações dos urbanistas, do poder 

público de todas as esferas e da sociedade como um todo.  

Com o aumento da industrialização do país, os grandes centros urbanos passaram por 

transformações a partir da década de 1950 e, em decorrência disso, o padrão de 

deslocamentos da população brasileira também mudou muito. Em um curto período de 

tempo, o Brasil deixou de ser rural para tornar-se predominantemente urbano.  

Apesar disso, o modelo de urbano brasileiro ainda carece de equidade e 

sustentabilidade. A população com menor poder aquisitivo é obrigada a ocupar áreas 

cada vez mais distantes, em função dos altos custos de moradia nas regiões mais 

centrais e estruturadas, o que, muitas vezes, promove um espraiamento das cidades, 

dificultando sobremaneira os deslocamentos da maioria das pessoas, uma vez que os 

locais de trabalho, estudo e lazer se concentram nas regiões mais centrais. O baixo 

adensamento das cidades faz com que aumentem o número de viagens e as distâncias 

a serem percorridas, o que torna a população altamente dependente dos sistemas de 

transporte.  

Também conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana, traz consigo a constatação do 

fim de um modelo que demonstrou ser insuficiente para tratar da necessidade de 

deslocamento, que apresenta cada vez mais complexidade e grande impacto no 

planejamento urbano. 
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Figura 01: Representação do uso do espaço público. 
Fonte: ITDP 

 

O deslocamento nas cidades é fator preponderante na qualidade de vida dos cidadãos. 

O modelo de circulação de pessoas e cargas dentro do território urbano interfere no 

desenvolvimento econômico do país, pois dele dependem a logística de distribuição de 

produtos, a saúde e a produtividade de sua população, dentre outros.  

A integração das políticas urbanas é um grande desafio, ainda, para todas as esferas 

do Poder Público que, por décadas, foram vistas de forma setorizada e segmentada, 

talvez como consequência da falta de cultura de planejamento que permeia a sociedade 

brasileira. A qualidade do deslocamento depende de que o sistema urbano tenha seus 

elementos integrados e planejados de forma a minimizar os deslocamentos, otimizando 

tempo e espaço a fim de promover a economicidade e um padrão de vida urbano 

satisfatório.  

O uso do solo urbano consciente por meio da mobilidade urbana sustentável é 

fundamental para implementar a Política de Mobilidade Urbana. Assim, a Lei da 

Mobilidade privilegia o transporte não motorizado em detrimento do motorizado e o 

público coletivo em detrimento do individual motorizado (Art. 6, II). O cidadão, ao se 

locomover a pé ou por meio de bicicleta, interage muito mais com o espaço urbano, 

além de colaborar para redução da emissão de gases na atmosfera e serem estes os 

meios mais baratos de locomoção, pois representam menor custo para os usuários, 

para o meio ambiente e para a sociedade. 
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Figura 02: Representação de hierarquia da preferência do uso do solo público. 
Fonte: ITDP 

 

Da mesma forma, a utilização de transporte público coletivo reduz a ocupação do 

espaço das vias com muito mais pessoas transportadas em relação à área pública 

utilizada do que se fossem transportados por veículos motorizados individuais. Os 

principais eixos da PNMU são equidade, participação social e qualidade dos serviços 

prestados, por constarem, implícita e explicitamente e de forma reiterada, nas previsões. 

Para discutir a utilização isonômica do Sistema de Mobilidade Urbana pelos cidadãos, 

são fundamentais revisões nas políticas de custeio para compensar as isenções 

tarifárias, não só considerando usuários do transporte público mas toda a sociedade, 

beneficiários diretos e indiretos do transporte público, cidadãos que não se utilizam 

deste tipo de transporte, pedestres, ciclistas e usuários de veículo privado, individual e 

coletivo, cada qual impactando e sofrendo impacto do Sistema de diferentes formas.  

Outra medida imprescindível para garantir a equidade é garantir o acesso de todos os 

cidadãos ao Sistema de Mobilidade Urbana, em particular dos que possuem mobilidade 

reduzida, temporária ou permanentemente. Esse direito abrange tanto os que se 

utilizam de transporte público quanto os que se locomovem nos passeios, calçadas e 

travessias. São medidas simples que se adotadas pelo poder público municipal, podem 

reduzir significativamente os acidentes e promover a maior utilização da cidade por sua 

população.  

A participação social é, indiscutivelmente, parte fundamental de todo o processo, como 

prevê toda política urbana contemporânea. Essa participação é pressuposto do 
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planejamento legítimo para a atuação do Poder Público. Para as políticas urbanas, em 

particular, se faz ainda mais importante, pois interferem diretamente no dia a dia dos 

cidadãos e requerem ainda maior atenção por parte do Poder Público para garantir que 

efetivamente aconteça. Não há diagnóstico que demonstre mais claramente a realidade 

do que aquele feito pelos setores da sociedade envolvidos diretamente. 
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2. MOBILIDADE URBANA EM FRANCISCO BELTRÃO 

 

 

As características de Francisco Beltrão com relação à mobilidade incluem a estrutura 

Viária, circulação de veículos, ciclovia, transporte coletivo e de carga, transporte escolar 

e taxi, condicionam os deslocamentos no município, destacando-se a Sede Municipal. 

 

2.1. SISTEMA VIÁRIO 

 

2.1.1. Estrutura Urbana 

 

A cidade de Francisco Beltrão está situada às margens do Rio Marrecas e de alguns de 

seus afluentes, especialmente do Rio Lonqueador, com a parte mais densa formada por 

segmentos constituídos por vias que apresentam traçado regular, que se cortam 

ortogonalmente, sendo que tais segmentos se articulam por vias cujo traçado é sinuoso. 

 

Figura 03: Área urbana de Francisco Beltrão. 
Fonte: Google Earth – Acessado 23/11/2016. 

 

2.2. REDE VIÁRIA 
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2.2.1. Rede Rodoviária Municipal 

 

O município é servido por uma extensa rede rodoviária, destacando-se as rodovias 

estaduais, com pavimentação asfáltica, que atendem a região, como: 

 PR-180: no sentido norte-sul, que faz a ligação com Marmeleiro ao Sul e Enéas 

Marques ao norte; 

 PR-475: no sentido nordeste, conectando com Verê; 

 PR-483: no sentido oeste, que liga a sede com a rodovia PR-182; 

 PR-566: também no sentido nordeste, que faz a conexão com Itapejara d’ Oeste. 

A malha rodoviária municipal é ampla, ligando a sede, os distritos e as diversas 

localidades. 

A figura a seguir demonstra as características da rede rodoviária municipal. 

 

 

Figura 04: Rede Viária municipal 
Fonte: estradas.com.br – Acessado em 23/11/2016 
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2.2.2. Rede Viária Urbana 

 

A malha viária da sede municipal apresenta como condicionantes as bacias 

hidrográficas, especialmente o Rio Marrecas, e a topografia ondulada, que determinam 

um sistema seccionado, com segmentos estruturados segundo uma configuração de 

vias na grande maioria de forma ortogonal, que se ligam através de poucas vias com 

traçado variado. 

Devido às particularidades do terreno ondulado verifica-se a existência de diversas vias 

com aclives e declives relevantes, pois as ruas não se adequaram às curvas de nível da 

área. 

A configuração do sistema viário é regulamentada pela Lei No 3352/2007, que define a 

hierarquização e traçado básico do Sistema Viário, e define as diretrizes para o 

arruamento do Município de Francisco Beltrão. 

Entre os objetivos genéricos da lei destaca-se o de definir: i) Classificar e estabelecer 

um sistema hierárquico das vias de circulação para o adequado escoamento do tráfego 

de veículos e para a ágil e segura locomoção do usuário; ii) Definir as características 

geométricas e operacionais das vias para possibilitar o funcionamento das atividades 

compatíveis, estabelecidas na Lei de Zoneamento e Uso do Solo e iii) Aumentar as 

alternativas viárias para o tráfego em geral; 

Para definição das vias o artigo 7º apresenta a classificação viária urbana como segue: 

 Anel Central – são as vias que definem a área central da cidade, destinadas à 

distribuição dos fluxos, preferenciais, com usos preferenciais de comércio e 

serviços;  

 Vias Centrais – são as vias internas ao trapézio central, caracterizadas como 

integrantes da área central da cidade, com preferencialidades para as vias de 

sentido noroeste/sudeste, exceto a Rua Ten. Camargo.  

 Vias Arteriais – são as vias destinadas à ligação entre os principais bairros, para 

a distribuição os maiores fluxos, são preferenciais, definidas como principais vias 

de comércio e serviços.  

 Vias Coletoras – são as vias que fazem ligação entre bairros, coletando e 

distribuindo o tráfego local e de passagem, são preferenciais, abrigando os 

itinerários das linhas de transporte coletivo.  

 Vias Locais – são as vias que permitem o acesso às propriedades privadas ou a 

áreas de atividades específicas.  

 Via de Pedestres – é a via destinada à circulação exclusiva de pedestres.  
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 Vias de Contorno – são as vias que direcionam o tráfego de carga para as 

rodovias que dão acesso ao município, preferenciais.  

 Ciclovia – via destinada à circulação exclusiva de bicicletas. 

O dimensionamento das vias é regulado considerando conceitos de: 

 Caixa da via - distância definida em projeto, entre os dois alinhamentos prediais 

em oposição; 

 Pista de rolamento - espaço dentro da caixa da via, onde são implantadas as 

faixas de circulação e o estacionamento de veículos; 

 Passeio - espaço destinado à circulação de pedestres, situado entre o 

alinhamento predial e o início da caixa de rolamento; e 

 Canteiro central - divisor entre duas caixas de rolamento de uma mesma via. 

A lei define também que “todas as vias existentes e pavimentadas permanecem com a 

caixa atual, para as vias que não se enquadrem no disposto neste Artigo (Artigo 10), é 

previsto um recuo obrigatório para as novas edificações, configurando um novo 

alinhamento predial, com a finalidade de uma adequação de projeto, no momento em 

que for julgado necessário. Para as demais vias a serem implantadas, obedecer ao 

disposto neste Artigo (Artigo 10)”. 

Já no seu Artigo 8ª está disposto a classificação das Vias seguindo o disposto o Artigo 

7º já tratado a cima como segue: 

 
Tabela 01: Classificação das Vias, Sistema Viário Básico. 

CLASSIFICAÇÃO VIAS E TRECHOS 

Anel Central 
 

Antonina – trecho entre a Anita Garibaldi e Otaviano Teixeira 
dos Santos; 

Anita Garibaldi – trecho entre Antonina e Ponta Grossa; 

Ponta Grossa – trecho entre Anita Garibaldi e Pernambuco, 

Pernambuco – trecho entre Ponta Grossa e União da Vitória, 

União da Vitória – trecho entre Pernambuco e Otaviano 
Teixeira dos Santos 

Otaviano Teixeira dos Santos – trecho entre União da Vitória 
e Antonina. 

Via Centrais 

Luiz Antônio Faedo - trecho entre Florianópolis e Palmas, 

Urubici – trecho entre Antonina e Ponta Grossa, 

Antônio de Paiva Cantelmo – trecho entre Antonina e União 
da Vitória, 
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CLASSIFICAÇÃO VIAS E TRECHOS 

Júlio Assis Cavalheiro – trecho entre Florianópolis e Tenente 
Camargo e entre Frei Deodato e União da Vitória 

São Paulo – trecho entre Antonina e União da Vitória, 

Vereador Romeu Lauro Werlang – trecho entre Antonina e 
União da Vitória, 

Três de Maio – trecho entre Luiz Antônio Faedo e Anita 
Garibaldi, 

Ponta Grossa – trecho entre Otaviano Teixeira dos Santos e 
Anita Garibaldi, 

Ten. Camargo – trecho entre Otaviano Teixeira dos Santos e 
Pernambuco, 

Frei Deodato – em toda a sua extensão, 

Curitiba – trecho entre Otaviano Teixeira dos Santos e 
Pernambuco, 

Souza Naves – em toda sua extensão, 

Palmas – trecho entre Otaviano Teixeira dos Santos e 
Pernambuco. 

Via Arteriais 

Avenidas Atílio Fontana – em toda sua extensão, 

Antônio Sílvio Barbieri – em toda sua extensão 

General Osório – em toda sua extensão, 

Terezópolis – em toda sua extensão, 

Luiz Antônio Faedo – trecho entre União da Vitória e Antônio 
Carneiro Neto, 

União da Vitória – trecho entre Pernambuco e trevo da 
Rodovia PR-566, 

Antônio Carneiro Neto – trecho entre Luiz Antônio Faedo e 
trevo da Rodovia PR-483 

Rua Porto Alegre em toda sua extensão 

Av. Júlio Assis Cavalheiro – trecho entre Luiz Antônio Faedo 
e Contorno Norte (novo). 

Vias coletoras 

Ruas Ardelino Martini – em toda sua extensão, 

Valdir Foletto – trecho entre Ardelino Martini e Verê, 

Osasco – em toda sua extensão, 

Lajes – em toda sua extensão 
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CLASSIFICAÇÃO VIAS E TRECHOS 

Roma – em toda sua extensão 

Marília – em toda sua extensão, 

Otacílio Brito – em toda sua extensão 

Estrada Velha do Picadão - em toda sua extensão 

Abdul S. Pholmann - em toda sua extensão 

Cristo Rei - em toda sua extensão 

Santa Maria - em toda sua extensão, 

Santo Antônio – em toda sua extensão 

Tupiniquim - em toda sua extensão, 

João Goulart – em toda sua extensão 

Avenida Prefeito Guiomar Lopes – em toda sua extensão, 

Bela Vista - em toda sua extensão 

Florianópolis – em toda sua extensão, 

Capanema – em toda sua extensão 

Alagoas – em toda sua extensão, 

Rua das Flores - em toda sua extensão 

Tenente Camargo – trecho entre Antônio Carneiro Neto e 
Otaviano Teixeira dos Santos e entre Pernambuco e Peru, 

Palmas – trecho entre Antônio Carneiro Neto e Otaviano 
Teixeira dos Santos e entre Pernambuco e Maranhão, 

Giocondo Felipe – trecho entre Tenente Camargo e 
Clevelândia 

Santo Fregonese – em toda sua extensão, 

Paraná – trecho entre Palmas e Tenente Camargo; 

Antônio Marcello – trecho entre Mandaguari e União da Vitória 

Bolívia – trecho da União da Vitória até Laurindo Pitt, 
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CLASSIFICAÇÃO VIAS E TRECHOS 

Mandaguari – trecho entre PR 483 e Parigot de Souza (ponte), 

Parigot de Souza – trecho entre General Osório e ponte, 

Santa Maria Goretti – trecho entre PR 183 e Santo Antonio, 

Getúlio Vargas – trecho entre Avenida Prefeito Guiomar Lopes 
e Ponte do rio Marrecas, 

Antônio Carneiro Neto – trecho entre Porto Alegre e Avenida 
Prefeito Guiomar Lopes, 

Guanabara – trecho entre União da Vitória e Tenente 
Camargo. 

Ciclovia 

Rua Curitiba – Toda a sua extensão 

Rua alagoas – Trecho entre a Rua Curitiba e Rua Belo 
Horizonte 

Rua Belo Horizonte – Trecho entre Rua Alagoas e Rua 
Manaus 

Rua Manaus – Trecho entre a Rua Belo Horizonte e Rua Porto 
Alegre 

Rua Porto Alegre – do Trecho da Rua Manaus até o parque 
Alvorada 

Cabeceira da ponte do Rio Marrecas até a Rua Pref. Guiomar 
Lopes 

Rua Pref. Guiomar Lopes – Trecho da Rua Antônio Carneiro 
até a Avenida Cristo Rei. 

Avenida Cristo Rei – Trecho compreendendo o entorno da 
quadra do exército. 

Rua General Osório – Trecho da Rua Nossa Senhora das 
Graças até o início da Rua Silvio Antônio Barbieri  

Rua Silvio Antônio Barbieri em toda a sua extensão. 

Avenida Atílio Fontana em toda a sua extensão. 

Rodovia municipalizada PR 180 do trevo Av. Atílio Fontana 
até a Rua Marilia 

Rua Marilia – Trecho da PR 180 até Rua Peru 

Rua Peru – Trecho da Rua Marilia até Rua Curitiba 

 

 

*Mapa 01: Hierarquia Viária Urbana em anexo a este produto. 

 

*Mapa 02: Circuito Cicloviário em anexo a este produto. 
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A mesma lei estabelece que “a implantação das vias deverá ser a mais adequada às 

condições locais do meio físico, em especial quanto à otimização das obras de 

terraplanagem necessárias à abertura das vias e implantação de edificações”, assim 

como que “as vias deverão acompanhar as curvas de nível do terreno e evitar a 

transposição de linhas de drenagem naturais ou córregos”, sendo aceitáveis rampas de 

até 17% em trechos não superiores a 150,00m, deve ser evitada a remoção de 

vegetação e implantação de obras de terraplanagem junto a córregos e linhas de 

drenagem natural “entende-se por linha de drenagem natural as feições topográficas em 

que ocorre uma concentração de fluxo das águas pluviais”. 

As características do dimensionamento das vias, segundo a sua hierarquia, são 

apresentadas no quadro a seguir. 

 

Tabela 02: Dimensionado das vias, segundo a hierarquia, definida pela Lei 
Noº3352/2007 - hierarquização e traçado básico do sistema viário. 

HIERARQUIA DIMENSIONAMENTO 

Anel Central 
(Via central e coletora) 

a) Caixa da via: 20,00m (vinte metros) 

b) Pista de Rolamento: 12,00m (doze metros) 

c) Passeio: 4,00m (quatro metros) 

Via Arterial 

a) Caixa da via: 30,00m (trinta metros) 

b) Pista de Rolamento: 2 x 9,00 (nove metros) 

c) Passeio: 4,00m (quatro metros) 

d) Canteiro central: 4,00m (quatro metros) 

Via Local 

a) Caixa da via: 14,00m (quatorze metros) 

b) Pista de Rolamento: 9,00m (nove metros) 

c) Passeio: 2,50 (dois metros e cinquenta centímetros) 

Ciclovia 
a) Pista: 2,00m (dois metros) 

Vias Locais 
( Zona Industrial) 

a) Caixa da via: mínimo de 16,00m (dezesseis metros) 

b) Pista de rolamento: 10,00m (dez metros) 
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HIERARQUIA DIMENSIONAMENTO 

c) Passeio: 3,00m (três metros) 

 
 
As figuras abaixo demostras aspectos das vias urbanas. 

 

 

Figura 05: Via Urbana de Francisco Beltrão. 
Fonte: Consultoria Lahsa – 13/11/2016. 

 

 

Figura 06: Via Urbana de Francisco Beltrão 
Fonte: Consultoria Lahsa – 13/11/2016. 
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Os distritos de Secção Jacaré, Jacutinga, Nova Concórdia e São Pio X não são 

mencionados na legislação, que se referência apenas à sede do município. 

A rede viária dos distritos, em geral, apresenta-se em bom estado, estruturada para 

atender às demandas locais. 

 

2.2.3. Pavimentação 

 

A pavimentação das vias urbanas é constituída por asfalto (CBUQ), pedra poliédrica e 

saibro, apresentando bom estado de conservação. (Ver Mapa Pavimentação) A 

pavimentação das vias dos distritos de Secção Jacaré, Jacutinga, Nova Concórdia e 

São Pio X necessita ser complementada, para proporcionar melhores condições de 

circulação de veículos. 

 

2.2.4. Estrutura Institucional 

 

A manutenção e conservação do sistema viário, urbano e rural, estão afeta ao 

Departamento de Obras e Manutenção, que se estrutura nas: Divisão de Obras Viárias, 

Divisão de Vias Públicas; Divisão de Pavimentação e Divisão de Conservação de Ruas. 

A organização, planejamento, regulamentação, educação e operação do trânsito são 

regulamentados pela Lei Nº 2.845/2001 e pelo Decreto Nº 243/2003 e alterado pela 

148/2004, que estabelecem o Departamento Beltronense de Trânsito – DEBETRAN 

como o órgão responsável pelo trânsito da cidade. 

O diretor do DEBETRAN é a autoridade de trânsito no município, sendo que o órgão 

integra o Sistema Nacional de Trânsito, conforme preceitos estabelecidos pelo Código 

de Trânsito Brasileiro para municipalização do trânsito. 

O DEBETRAN encontra-se em plena operação e compete ao órgão gestor o poder de 

fiscalização, educação e operação de transito na circunscrição municipal entre outros: 

a) Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e 

animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas 

e pessoas portadoras de deficiência; 

b) Promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de 

pessoas, veículos, animais e mercadorias no território do Município, dentro de 

condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade e qualidade de vida; 

c) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições; 

d) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário em todo o território do Município; 
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e) Coletar mensalmente dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes 

de trânsito e suas causas; 

f) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, as diretrizes para 

o policiamento ostensivo de trânsito; 

g) Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 

cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas no 

Código Nacional de Trânsito no exercício regular do poder de polícia de trânsito; 

h) Aprovar a afixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo das vias sob 

a circunscrição do Município, determinando a retirada de qualquer elemento que 

prejudique a visibilidade e a segurança, com ônus para que o tenha colocado; 

entre outros conforme Decreto 243/2003. 

 

Francisco Beltrão possui a lei do sistema viário 3352/2007 e outras Leis que surgiram 

para complementar interesses públicos para, planos e projetos que dão suporte ao 

sistema viário, sendo que o município é dotado de uma legislação abrangente relativa 

ao planejamento urbano da cidade. 

Uma análise da legislação individualizou o que é pertinente ao sistema viário, como 

demonstrado nos itens a seguir. 

a) Acessibilidade, garantida por infraestrutura viária e transporte público regular, 

serviços e equipamentos urbanos de caráter sanitário, educativo, social, cultural 

e de lazer; 

b) O Sistema Viário de Francisco Beltrão deverá acompanhar as tendências de 

evolução do uso do solo na cidade incluindo a infraestrutura viária e a circulação 

de veículos e pedestres, com a hierarquia composta pela seguinte tipologia de 

vias: Arteriais, coletoras, locais e a vias de contorno. 

 

 Lei Nº 2.498/96 – Código de Obras 

 

Define o Código de Obras das Ações de Iniciativa Privada e Pública sobre a morfologia 

da cidade, com identificação das necessidades de obras de pavimentação, paisagismo 

e manutenção em vias exclusivamente residenciais; e meio-fio e passeios. 

Passou por um processo de reformulação na sua redação e regulamentadas pelas 

seguintes Leis: i) Lei 2874/2002, de 05.03.02, ii) Alterado pela Lei 2902/2002, de 

28.06.02, iii) alterada pela lei nº 3375/2007, de 25.07.07, iv) Alterada pela Lei nº 

3727/2010, de 19.05.10. 

 

 Lei Nº 2.948/2002 – Estrutura Administrativa 
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Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município, identificando a formatação, entre 

outros, do Departamento de Obras e Manutenção, composto pela Divisão de Obras 

Viárias, Divisão de Vias Públicas, Divisão de Pavimentação e Divisão de Conservação 

de Ruas; do Departamento de Serviços Urbanísticos com a Divisão de Apoio aos 

Serviços Gerais; e Departamento de Planejamento Urbano com a Divisão de 

Fiscalização de Obras. 

 

 Lei Nº 2.935/2002 – Código de Arborização Urbana 

 

Dispõe sobre o Código de Arborização Urbana, estabelecendo as condições para 

arborização de vias de forma que os passeios públicos e espaços para pedestres 

respondam às condições de conforto e segurança. (Não encontrada) 

 

2.3. CIRCULAÇÃO DE VEÍVULOS 

 

A circulação de veículos define os aspectos dinâmicos relacionados aos deslocamentos 

no município, sejam deslocamentos a pé ou motorizados, evidenciando os 

condicionantes do tráfego de pessoas ou mercadorias, que refletem na qualidade de 

vida em Francisco Beltrão.  

A circulação de veículos é referenciada pelas características funcionais que incluem a 

legislação pertinente que condiciona o trânsito na cidade, a identificação da frota, o 

índice de motorização do município, a hierarquia viária, os sentidos de circulação de 

veículos, as áreas especiais, os fluxos de pedestres, a tipologia do estacionamento, a 

sinalização viária implantada, os equipamentos especiais existentes que influem no 

trânsito, a ocorrência de acidentes com a identificação dos pontos de risco, as 

interferências que acarretam prejuízo à segurança dos deslocamentos e a estrutura 

administrativa para atender às demandas da circulação de veículos. 

 

2.3.1. Frota 

 

A frota no município é significativa, pois segundo dados do Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN, em outubro de 2016, o total de veículos registrados em 

Francisco Beltrão é de 57.137 veículos. 

Verifica-se que, segundo o tipo de veículo, os automóveis são em maior número com 

31.760, representando 55,7%; sendo que o número de motos e afins (ciclomotor, 

motocicleta, triciclo motoneta e sidecar) é expressivo, com 12.174 ou 21,3%; bem como 
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de caminhão e afins (caminhão, caminhão trator, reboque, semirreboque e chassi 

plataforma), com 5.221 ou 9,2%, ônibus, micro-ônibus, motor home com 439 ou 0.8% , 

caminhonete e afins (caminhoneta, camioneta e utilitário), com 7.537 ou 12,9 %, outros 

06 ou 0,1%. Os quadros e gráfico a seguir apresentam os dados relativos à frota. 

 

Tabela 03: Composição da Frota 
Tipo  Quantidade 

Automóvel 31.760 

Caminhão 2.237 

Caminhão trator 829 

Caminhonete 5.374 

Camioneta 1.661 

Ciclomotor 48 

Micro-ônibus 179 

Motocicleta 8.085 

Motoneta 4.023 

Motor home  13 

Ônibus 247 

Reboque 884 

Semirreboque 1.271 

Sidecar 04 

Trator rodas 02 

Triciclo 18 

Utilitário 502 

Total  57.137 

Fonte: DENATRAN/2016 
 
 

Tabela 04: Frota por tipo de veículos 
TIPO QUANTIDADE % 

Automóvel 31.760 55.7 

Moto e afins 12.174 21.3 

Caminhão e afins 5.221 9.2 

Caminhonete e 

afins 

7.537 12.9 

Micro e ônibus 439 0.8 

Outros 06 0.1 

Total 57.137 100 

Fonte: DENATRAN/2016 
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Gráfico 01: Distribuição da frota por tipo de veículo 

 

 
 

2.3.2. Índice de Motorização  

 

O índice de motorização do município, que indica o número de veículos para cada 100 

habitantes, é classificado médio para Francisco Beltrão. O índice designa a relação 

entre a população 87.491 habitantes, e a frota do município 57.137 veículos, o que 

significa que para cada 100 habitantes existem 65 veículos. 

 

2.4. HIERARQUIA VIÁRIA 

 

A Lei 3384/2007, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 

Perímetro Urbano, define zonas urbanas, identificando e estabelecendo eixos de via 

para a distribuição de Comércio e Serviços de indução do desenvolvimento urbano, a 

Zona de Comércio e Serviços (ZCS) corresponde às áreas junto às vias arteriais e 

coletoras principais já a Zona de Serviço e Indústria (ZSI) tem o uso definido pelo 

tipo de tráfego intermunicipal e de carga pesada. Corresponde às faixas compostas 

pelos lotes com testada para as seguintes vias:  

 Rodovia PR-180 e PR-483;  

 Contorno Oeste  

 Contorno Leste;  
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 Av. Atílio Fontana até atingir o Contorno Oeste. 

 

O sistema viário é o espaço público por onde as pessoas circulam, a pé ou com auxílio 

de algum veículo (motorizado ou não), articulando, no espaço, todas as atividades 

humanas intra e interurbanas. Este espaço público abriga também todas as redes de 

distribuição dos serviços urbanos (abastecimento de água, energia elétrica, telefonia; 

coleta e esgotamento de águas pluviais, lixo, esgoto sanitário etc.). Para atender a 

tantas funções, o sistema viário dispõe de uma série de equipamentos instalados nas 

próprias vias, no subsolo ou no seu espaço aéreo, que nem sempre convivem sem 

conflitos. O planejamento, a operação e a manutenção das vias e dos serviços que se 

dão nelas são fatores essenciais para a qualidade de vida nas cidades e para a 

eficiência da circulação urbana. 

O planejamento do sistema viário depende, em parte, das orientações e do controle 

sobre a distribuição das atividades econômicas e sociais pela cidade, mas depende 

também da construção e da organização das próprias vias. 

O primeiro princípio para a organização do sistema viário é a identificação do papel que 

cada tipo de via desempenha na circulação urbana, considerando os vários modos de 

transporte e não somente os veículos de transporte motorizados. Em função disso, deve 

ser feita a atribuição do tipo de tráfego (pedestres e veículos) que as vias podem receber 

e em que intensidade (volume) e, consequentemente, das características físicas e 

operacionais que devem apresentar. 

A primeira classificação viária a ser observada é a legal, determinada pelo Código de 

Trânsito Brasileiro (artigos 60 e 61). Nele as vias são divididas em urbanas (vias de 

trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais) e rurais (rodovias e 

estradas). A classificação do Código serve para definir as velocidades máximas 

permitidas em cada tipo de via, exceto se o órgão ou a entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via regulamentar velocidades superiores ou inferiores, por meio 

de sinalização, a velocidade adotada na área urbana de Francisco Beltrão é de 40Km/h. 

A classificação viária pode ser utilizada na regulamentação do uso e da ocupação do 

solo e demais instrumentos de regulação urbanística: i) na legislação de controle de 

instalação de polos geradores de tráfego, ii) na especificação do tipo de pavimento a 

ser utilizado, iii) na determinação de parâmetros mínimos recomendáveis para a sua 

construção (raios de curva mínimos, declividade) e iv) nas propostas de diretrizes e 

ações específicas para planejamento, projeto, operação, manutenção e expansão do 

sistema viário. É importante destacar a necessidade de aprofundar a discussão 

referente à classificação viária para a correta abordagem das vias destinadas aos 

pedestres e ciclistas, que neste caso podem ser calçadões, ciclofaixas ou ciclovias. 
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2.5. ÁREAS ESPECIAIS E FLUXOS DE PEDESTRES 

 

As áreas especiais, ou seja, as áreas destinadas à circulação de pedestres e ciclistas, 

ocorrem na Avenida Júlio de Assis Cavalheiro no trecho entre a Rua Tenente Camargo 

e Travessa Frei Deodato, expandindo a Praça Eduardo Virmond Suplicy. 

A área exclusiva de pedestre, que se incorpora à praça, e apesar de constar de apenas 

uma quadra, é dotada de mobiliários urbanos que dão um referencial para o local, para 

o centro da cidade. 

Na área da praça estão implantadas edificações que abrigam um bar e um cyber café, 

que caracterizam um ponto de animação, atraindo tanto pedestres como veículos. 

A área partilhada pelos pedestres definida por um calçamento em petit-pavet, que 

apresenta desenhos de ondas, em preto e branco. Local que abriga a feira do Produtor 

duas vezes por semana, nas quartas e nos sábados (dias alterados em feriados). 

 

 

Figura 07: Espaço Público – Pedestre Praça Central 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 
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Figura 08: Espaço Público – Feira do Produtor Praça Central 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 

 

Parque Ambiental Jorge Backes, conhecido como Lago Alvorada, já tornou-se um ponto 

de encontro da população, localizado próximo ao trevo do bairro Alvorada, conta com 

uma área para uso de 135 mil m². É composto por uma ampla estrutura arborizada, com 

lago artificial, dois quilômetros de pista asfaltada para caminhadas e ciclismo, uma 

cancha de bocha, parque infantil, academia para terceira idade e grande área de 

estacionamento. 

 

Figura 09: Espaço público Parque Alvorada 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 
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Parque Lago das Torres, na entrada do bairro Padre Ulrico, o parque ocupa uma área 

de 80 mil m² cedida ao Município quando da construção do loteamento Lago das Torres 

e que fica próxima à garagem da Prefeitura. É uma área de localização nobre, 

reivindicação dos moradores do bairro. O parque conta com pistas de caminhada e 

espaços de lazer e culturais. 

 

Figura 10: Espaço Público – Parque Lagoa das Torres 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 

 

Parque Boa Vista, no bairro Industrial. Conta com uma infraestrutura composta por: 

pistas de caminhada, academia da terceira idade, gramado e arborização. O lago 

também sua capacidade aumentada, tornando se uma lagoa de contenção de águas da 

chuva. 
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Figura 11: Espaço público – Projeto do Parque Boa Vista 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 

 

 

Figura 12: Espaço público – Parque Bela Vista 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 

 

  

O projeto Parque Ambiental Cidade Norte fica no bairro Jardim Virginia e atende os 

moradores de todos os bairros da Cidade Norte, com acesso ao local pelos bairros 

Jardim Virgínia e Pinheirinho. O parque tem muitos locais apropriados para o lazer, 

esporte e descanso, tais como, campos de futebol, pista de caminhada e lagos. 
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Figura 13: Espaço público – Parque Ambiental Cidade Norte 
Fonte: Acervo Lahsa – 21/05/2016 

 

*Mapa 03: Localização dos Espaços Públicos para Pedestre em anexo a este produto. 

 

2.5.1. Calçadas 

 

A Lei nº 4.328/2015 cria o Programa "NOVOS CAMINHOS", regulamentando os artigos 

33 e 116, da Lei 3361/2007, e os artigos 166 e 167, da Lei Municipal nº 2498/1996 o 

programa Novos Caminhos, incentivar a construção de calçadas no Centro e nos bairros 

através de parcerias entre moradores e a Prefeitura. A ideia é viabilizar espaços 

padronizados para o tráfego de pedestres e aumentar a segurança de quem transita a 

pé pela cidade. 

O programa estipula uma parceria em que os proprietários de imóveis – residenciais ou 

baldios – podem pagar somente os pavers, enquanto que a Prefeitura entra com a mão 

de obra e o pó de pedra para construção das calçadas. Para obter os benefícios, os 

proprietários de imóveis devem aderir ao programa. A Secretaria de Urbanismo montou 

um esquema operacional para implementar o Novos Caminhos, que deve ser executado 

em etapas, com preferência para trechos considerados prioritários pela Prefeitura. 

Atualmente, a responsabilidade sobre as calçadas é um ponto controverso. A legislação 

municipal estipula que o espaço é público, mas deve ser construído e mantido pelo 

proprietário do imóvel em frente, questão que muitas vezes deixa as calçadas em más 

condições. 

O objetivo da Lei é: 
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 Conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância estética de se 

construir, recuperar e manter as calçadas nas áreas urbanas, valorizando a 

propriedade pública e privada instalada no Município de Francisco Beltrão;  

 Qualificar o ambiente urbano proporcionando aos pedestres o trânsito seguro e 

acessível a todos, com ênfase no aspecto de inclusão de idosos e dos 

portadores de necessidades especiais; 

 Facilitar a prestação de serviços públicos como coleta de lixo, implantação de 

rede elétrica, hidráulica, pluvial e de esgotamento sanitário, entre outros; 

 Tornar o ambiente público mais prevento em relação à limpeza e proliferação de 

doenças; 

 Estabelecer as responsabilidades e competências da Administração Pública e 

dos proprietários de imóveis na execução das obras de pavimentação de 

calçadas; 

Autorizar a concessão e especificar os subsídios oferecidos pelo Poder Público, em 

forma de parceria entre o Poder Público e os proprietários de imóveis, que optarem por 

fazer a adesão ao Programa "Novos Caminhos". 

A substituição das calçadas atenderá os parâmetros estabelecidos pelas normas 

técnicas de acessibilidade da NBR nº 9050/1994 da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e ao padrão de mobilidade urbana a ser estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo. 

 

Figura 14: Padronização de Calçadas – Cruzamento com acessibilidade 
Fonte: Acervo Lahsa – 25/04/2016 
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Espaços compartilhados: além de aumentar a segurança viária, espaços 

compartilhados agregam valor ao espaço público e transformam a cidade em um local 

mais agradável. Consistem, basicamente, em ruas em que os distintos grupos de 

usuários circulam em um espaço que apresenta identidade única. Normalmente, não há 

diferença de nível entre calçada e rua. Ideal para centros urbanos com alto volume de 

pedestres, em vias onde circulam poucos veículos com velocidade bastante reduzida. 

Pedestres: calçadas sempre bem niveladas, sem bloqueios (lixo/entulhos, vendedores 

ambulantes etc.) e acessíveis para todos, principalmente pessoas com alguma restrição 

de mobilidade ou deficiência física. Em interseções, o ideal é ter-se faixa de segurança 

em todas as aproximações. Se o trânsito for intenso, recomenda-se fase semafórica 

exclusiva para a travessia de pedestres (tanto em interseções quanto em meio de 

quadra). Semáforos de pedestres com contagem regressiva do tempo em verde 

reduzem o risco de acidentes envolvendo pedestres. É importante, sempre que possível, 

diminuir as distâncias de travessia dos pedestres e, assim, reduzir a sua exposição ao 

risco. Podem ser utilizadas ilhas na via ou avanços do passeio nas interseções. 

 

2.5.2. Polos Geradores de Tráfego 

 
A circulação viária é condicionada pela existência de atividades que se tornam polos 

geradores de tráfego, conceituados como empreendimentos de porte que atraem ou 

produzem grande número de viagens, com reflexos negativos no trânsito, sendo 

identificados como polos geradores as universidades, estádios, ginásios de esportes, 

feiras, supermercados e conjuntos habitacionais. 

Alguns municípios definem os polos geradores tendo como referencial a área das 

construções que abrigam as atividades. Um dos critérios adotados é a de edifícios com 

mais de 5.000 m². Alguns definem como polo gerador uma atividade que necessite de 

mais de 200 vagas de estacionamento. Outro polo gerador são conjuntos habitacionais 

de mais de 150 unidades, edificações de prestação de serviços de saúde com 2.500 m², 

ou de prestação de serviços de educação com 7.500 m², além de locais de reunião, 

atividades e serviços públicos e temporários com mais de 200 pessoas, ou locais para 

práticas de exercício físico ou esporte com 2.500 m². Um outro ainda identifica como 

polo gerador construção que precise de Relatório de Impacto Ambiental. 

Para Francisco Beltrão, em função de seu porte e características, os pontos geradores 

de tráfego identificados são: 

 O Terminal Liberdade; 

 Estádio no bairro Nossa Senhora Aparecida; 

 A área de concentração das universidades; 
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 A BRF 

Os polos geradores de tráfego precisam de uma análise mais criteriosa, especialmente 

nas ocasiões ou horários de maior geração de viagens, com origem ou destino no polo. 

 

2.6. ESTACIONAMENTO 

 

Em Francisco Beltrão o estacionamento de veículos nas vias públicas é liberado, exceto 

nos locais da “Faixa Azul” em vias da região central. 

Em determinadas vias do centro verificam-se áreas reservadas para o estacionamento 

regulamentado, denominado “Faixa Azul”, com utilização de cartão para uma 

permanência de 1 ou 2 horas. 

Uma alteração da lei concede carência de dez minutos na contagem do tempo para 

utilização da vaga. Uma medida que bonifica condutor infrator que recebe vantagem na 

não utilização do cartão permitindo aos motoristas trocar a autuações da Faixa Azul por 

cartões de estacionamento. 

Os motoristas autuados a partir das novas regras realizam o pagamento da infração na 

sede do DEBETRAN ou com os agentes de trânsito em até cinco dias. A quitação da 

autuação dá direito a cinco cartões de 80 minutos cada, sendo que um ficará retido pela 

ação que gerou a infração e os outros quatro poderão ser utilizados normalmente.  

O motorista autuado em cinco dias não fizer a troca poderá pagar a multa até o décimo 

dia, mas ao valor de R$10. Caso esse prazo não seja cumprido, a autuação se 

converterá em um auto de infração, gerando multa grave prevê a perda de cinco pontos 

na carteira e valor de R$ 127,69.  

Em Francisco Beltrão, o estacionamento regulamentado Faixa Azul abrange várias ruas 

centrais da cidade, onde 26 agentes de trânsito fiscalizam mais de mil vagas. 

 

*Mapa 04: Estacionamento Regulamentado em anexo a este produto. 

 

2.6.1. Municipalização do Trânsito 

  

Considerando o disposto no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no que concerne às 

responsabilidades dos municípios no contexto do Sistema Nacional de Trânsito – STN, 

foi formulado o Programa de Municipalização do Trânsito do Município de Francisco 

Beltrão, tendo em vista uma ação continuada e eficaz desse processo. 

 

2.6.2. Atual cenário 
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O CTB define a abrangência da gestão municipal do trânsito, portanto a municipalização 

do trânsito é o processo legal, administrativo e técnico por meio do qual o município 

assume integralmente a responsabilidade pelos serviços de: 

 Engenharia; 

 Fiscalização; 

 Educação de trânsito; 

 Levantamento, controle e análise de dados estatísticos; 

 Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. 

 

O município de Francisco Beltrão conta com um órgão específico para a gestão das 

atribuições municipais no transporte e no trânsito, Departamento Beltronense de 

Transito – DEBETRAN. O Decreto Lei Nº 250/2003 instituiu a Junta Administrativa de 

Recursos de Infração – JARI, órgão executivo de trânsito, componente da estrutura 

organizacional da DEBETRAN, responsável pelo julgamento dos recursos impostos em 

razão de penalidades praticadas por inobservância de preceitos do Código de Trânsito 

Brasileiro.  

Dadas as condições necessárias, o município de Francisco Beltrão foi integrado ao STN, 

sendo considerado um “município municipalizado”. 

 

2.6.3. Objetivo 

Nesse contexto, o Programa de Municipalização do Trânsito tem como objetivo a plena 

municipalização dos serviços públicos de trânsito de Francisco Beltrão, evoluindo a 

partir da situação transitória atual, de acordo com o disposto no CTB. 

 

2.6.4. Estratégia 

 

Para atingir seu objetivo com agilidade, eficácia e eficiência, a estratégia geral do 

Programa de Municipalização do Trânsito será, a partir dos atuais convênios de 

delegação dos serviços e do mapeamento de possíveis sobreposições com o poder 

estadual, implantar projetos de municipalização para todas as áreas de 

responsabilidade determinadas pelo CTB, a saber: 

 Projeto de Municipalização da Engenharia; 

 Projeto de Municipalização da Fiscalização; 

 Projeto de Educação de Trânsito; 

 Projeto de Municipalização do Levantamento, Controle e Análise de 

 Dados Estatísticos; 

 Projeto de Adequação da JARI. 
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2.6.5. Projetos 

 

Os projetos ligados ao Programa de Municipalização do Trânsito deverão ser 

coordenados entre si, visando a sua implantação de forma equilibrada e efetiva. 

A seguir são detalhados os cinco projetos que o compõem. 

 

2.6.6. Municipalização da Engenharia 

 

A meta é municipalizar plenamente todos os serviços relacionados à engenharia do 

transporte em Francisco Beltrão, envolvendo: 

 Definição de políticas de estacionamento, de carga e descarga de mercadorias, 

de segurança de trânsito, de pedestres, de veículos de duas rodas, de circulação 

e estacionamento de veículos de tração animal, entre outras; 

 Planejamento da circulação de pedestres e de veículos, de orientação de 

trânsito, de tratamento ao transporte coletivo, entre outros; 

 Projeto de área, de corredores de transporte coletivo e de pontos críticos; 

 Implantação e manutenção da sinalização; 

 Operação de trânsito; 

 Análise de edificações geradoras ou à tratoras de trânsito de veículos ou de 

pedestres; 

 Autorização de obras e eventos, na via ou fora dela, que possam gerar impacto 

no trânsito. 

A responsabilidade pela implantação das ações deve ser da Diretoria de Trânsito do 

DEBETRAN e o seguinte plano de ação é proposto: 

 Mapeamento de atuais convênios de delegações ao poder estadual; 

 Mapeamento de sobreposições de funções com o poder estadual, em conjunto 

com o DETRAN-PR; 

 Detalhamento de funções exercidas pelo poder estadual a serem 

municipalizadas e dimensionamento de pessoal e recursos; 

 Municipalização de parcela de pessoal do DETRAN-PR ou outros órgãos para a 

DEBETRAN, nos termos Lei Municipal. 

 

2.6.7. Municipalização da Fiscalização 

 

A meta é municipalizar plenamente todos os serviços relacionados à fiscalização do 

transporte em Francisco Beltrão, envolvendo: 
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 Exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, aplicando as 

penalidades cabíveis e arrecadando as multas que aplicar dentro da 

competência legalmente estabelecida e no âmbito da circunscrição do município, 

através dos meios eletrônicos e não eletrônicos; 

 Autuação, processamento de multas, seleção, capacitação, treinamento, 

designação e credenciamento de agentes de fiscalização. 

A responsabilidade pela implantação das ações é Diretoria de Trânsito da DEBETRAN 

e o seguinte plano de ação é proposto: 

 Mapeamento de atuais convênios de delegações ao poder estadual; 

 Mapeamento de sobreposições de funções com o poder estadual em conjunto 

com o DETRAN-PR, Polícia Militar e outros; 

 Detalhamento de funções exercidas pelo poder estadual a serem 

municipalizadas e dimensionamento de pessoal e recursos; 

 Formação de novos agentes de fiscalização; 

 Municipalização de parcela de pessoal do Estado para a DEBETRAN, nos 

termos da Lei Municipal. 

 

2.6.8. Projeto de Educação de Trânsito 

 

A meta é assumir integralmente as responsabilidades atribuídas pelo CTB ao município 

no que diz respeito à educação de trânsito, envolvendo: 

Trabalhar os comportamentos de pedestres e condutores no trânsito com relação à 

segurança e à fluidez, sempre respeitando as regras do CTB. 

A responsabilidade pela implantação desse projeto deve ser da Diretoria de Trânsito da 

DEBETRAN e da Secretaria de Educação do município, sendo o seguinte plano de ação 

proposto: 

 Instituição da Coordenadoria Educacional de Trânsito; 

 Dimensionamento do pessoal necessário para a Coordenadoria Educacional de 

Trânsito e realização da alocação desse pessoal; 

 Instituição de uma Escola Pública de Trânsito; 

 Dimensionamento do pessoal necessário para a Escola Pública de Trânsito e 

realização da alocação desse pessoal. 

 

2.6.9. Municipalização do Levantamento, Controle e Análise de Dados 

Estatísticos 
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A meta é municipalizar plenamente todos os serviços relacionados ao levantamento, 

controle e análise de dados estatísticos, envolvendo: 

 Registros de acidentes; 

 Registros de fluxos de veículos; 

 Registros de fluxos de pedestres; 

 Controle e processamento dos dados; 

 Análise estatística dos dados, incluindo acompanhamento de indicadores. 

A responsabilidade pela implantação das ações é da Diretoria de Trânsito da 

DEBETRAN e o seguinte plano de ação é proposto: 

 Mapeamento de atuais convênios de delegações ao poder estadual; 

 Mapeamento de sobreposições de funções com o poder estadual, em conjunto 

com o DETRAN-PR; 

 Detalhamento de funções exercidas pelo poder estadual a serem 

municipalizadas e dimensionamento de pessoal e recursos; 

 Municipalização de parcela de pessoal do DETRAN-PR ou outros órgãos para a 

DEBETRAN, nos termos da Lei Municipal. 

 

2.6.10. Projeto de Adequação da JARI 

 

A meta é prover a JARI com os recursos necessários para a plena execução de suas 

atribuições no julgamento de recursos de infrações de trânsito no município de 

Francisco Beltrão. 

A responsabilidade pela implantação de ações é da Diretoria de Trânsito da DEBETRAN 

e o seguinte plano de ação é proposto: 

Mapeamento das necessidades de pessoas e recursos da JARI em relação à estrutura 

atual; 

Alocação do pessoal necessário através de contratação ou transferência de outros 

órgãos. 
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3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA IMPLANTADA 

 

A cidade de Francisco Beltrão apresenta uma boa sinalização viária, verificando-se a 

necessidade de padronização e a adoção de da sinalização conforme Manual Brasileiro 

de Sinalização Viária e seus volumes onde estabelece normas técnicas e especificação 

técnica do produto implantado tais como: dimensionamento das placas, textura dos 

adesivos, refletividade do adesivo e o padrão de cor e a durabilidade da sinalização 

implantada, com relação a pintura viária a qualidade da tinta e técnicas de pintura. 

 

3.1. Sinalização Horizontal 

 

A sinalização horizontal implantada refere-se a faixas de pedestres, definição de áreas 

de estacionamentos, especialmente da Faixa Azul, divisão de correntes de tráfego e 

outros. 

A sinalização horizontal apresenta algumas falhas de padronização do que apresenta 

as normas, o município adquiriu duas maquinas de pintura uma através do DEBETRAN 

e outra através da Secretaria de Urbanismo e Obras, a á necessidade de capacitação 

de agentes públicos para o manuseio dos equipamentos para que a sinalização 

horizontal seja efetuada de forma correta e duradoura, sem a necessidade de repintura 

em pouco espaço de tempo. 

 

3.2. Sinalização Vertical 

 

As placas de sinalização viária definem a sinalização vertical implantada, servindo para 

regulamentar e orientar a circulação de veículos, sendo localizadas em maior número 

na área central. 

Encontra-se em implantação um sistema de placas indicativas para direcionar os fluxos 

de veículos para determinados locais ou equipamentos. 

A sinalização vertical encontra-se em bom estado de conservação. 

 

3.3. Sinalização Semafórica 

 

Os semáforos implantados, definidos por colunas, braços, porta-focos e controlador, 

apresentam-se em bom estado de conservação, atendendo à sua função de alternar o 

direito de passagem nas interseções com fluxos de veículos intensos. 
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A maioria dos porta-focos encontram-se implantados no contra fluxo das aproximações 

nas interseções, medida de segurança sugerida no Manual Brasileiro de Sinalização 

Semafórica para que o condutor observe o seu porta-foco e não o da via contraria 

evitando assim acidentes por falta de atenção. 

Verifica-se que algumas interseções são dotadas de porta-focos denominadas 

gradativos, que dispõem de um conjunto de lâmpadas incandescentes nas cores verdes 

e vermelhas e amarela, onde a um grande consumo de energia elétrica e queima 

repentina de lâmpadas com frequência devido aos equipamentos ser obsoleto. 

O quadro abaixo informa sobre a localização, a tipologia dos porta-focos e marca dos 

controladores dos semáforos implantados. 

 

Tabela 05: Localização dos equipamentos semafóricos 
  

LOCAL 
 

TIPO 
FOCO 

 
CONTOLADOR 

01 ATILIO FONTANA X TERESOPOLIS T DATAPRON 

02 ATILIO FONTANA X RUA GRAMADO T DATAPRON 

03 GENERAL OSÓRIO X PARIGOT DE SOUZA T CONTRANSIN 

04 GENERAL OSÓRIO X NOSSA SRA DAS 
GRAÇAS 

T DATAPRON 

05 LUIZ A. FAEDO X ANTONINA T DATAPRON 

06 LUIZ A. FAEDO X TENENTE CAMARGO GRADATIVO DATAPRON 

07 LUIZ A. FAEDO X CURITIBA T DATAPRON 

08 LUIZ A. FAEDO X UNIAO DA VITÓRIA T DATAPRON 

09 LUIZ A. FAEDO X SÃO PAULO T DATAPRON 

10 LUIZ A. FAEDO X ROMEU L. WERLANG GRADATIVO DATAPRON 

11 UNIAO DA VITORIA X BOLIVIA T CONTRANSIN 

12 UNIAO X GUANABARA T CONTRANSIN 

13 UNIAO X SÃO PAULO T DATAPRON 

14 UNIAO X ROMEU L. WERLANG T DATAPRON 

15 ROMEU L. WERLANG X PALMAS T DATAPRON 

16 ROMEUL. WERLANGX CURITIBA T DATAPRON 

17 ROMEU L. WERLANG X TENENTE CAMARGO GRADATIVO DATAPRON 

18 ROMEU L. WERLANG X PONTA GROSSA T DATAPRON 

19 ROMEU L. WERLANG X PORTO ALEGRE T DATAPRON 
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LOCAL 

 
TIPO 

FOCO 

 
CONTOLADOR 

20 ROMEU L. WERLANG X FLORIANÓPOLIS T DATAPRON 

21 SÃO PAULO X PORTO ALEGRE T DATAPRON 

22 SÃO PAULO X TENENTE CAMARGO GRADATIVO DATAPRON 

23 SÃO PAULO X CURITIBA T DATAPRON 

24 ANT. CARNEIRO NETO X PORTO ALEGRE T CONTRANSIN 

25 ANT. CARNEIRO NETO X FLORIANÓPOLIS T CONTRANSIN 

26 CURITIBA X JULIO ASSIS CAVALHEIRO T CONTRANSIN 

27 CURITIBA X ANTONIO DE PAIVA CANTELMO T DATAPRON 

28 CURITIBA X GUANABARA T CONTRANSIN 

29 TENENTE CAMARGO X GUANABARA T DATAPRON 

30 TENENTE CAMARGO X ANT. PAIVA 
CANTELMO 

GRADATIVO DATAPRON 

31 PR 180 X RUA MARÍLIA T CONTRANSIN 

32 PR 180 X UPA T DATAPRON 

33 AV. JULIO ASSIS X RUA FLORIANÓPOLIS T SEMA-SEG 

 

 

*Mapa 05: Localização dos Equipamentos Semafóricos em anexo a este produto. 
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4. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS URBANO 

 

O sistema de transporte coletivo foi totalmente reestruturado de modo a melhorar a 

acessibilidade entre os bairros, eliminando a característica radial das linhas e a 

convergência para a região central da cidade. O novo sistema de bilhetagem eletrônica 

no foi regulamentado pelo decreto nº 201/2016 - Sistema de Transporte Coletivo 

Integrado do Município de Francisco Beltrão – STCIFB. 

O sistema proposto e ainda em fase de implementação, consiste na implantação de um 

sistema tronco-alimentado, com a existência de linhas que devem operar em faixas 

preferenciais (as chamadas linhas troncais), além de linhas alimentadoras, de linhas de 

ligação entre bairros e de linhas circulares.  

O sistema considera a bilhetagem eletrônica e a estrutura tarifária foi definida da 

seguinte forma: a tarifa total é de R$ 3,00 com tempo para descolamento em qualquer 

parte da área urbana por um período de uma hora, Sistema Temporal.  

O sistema de bilhetagem eletrônica consiste na cobrança da respectiva tarifa de 

passagem através do uso de cartões ou similares para liberação das catracas 

eletrônicas nos veículos próprios, podendo ainda ser implantada nos pontos de 

transferência ou transbordo de passageiros. 

A empresa concessionária será responsável pelo gerenciamento do sistema de 

bilhetagem eletrônica que compreende o cadastramento de todos os usuários, a 

comercialização, a emissão e a distribuição dos cartões, bem como todos os 

procedimentos técnicos necessários, abrangendo, caso houver, a compensação de 

valores. 

A empresa concessionária é obrigada a disponibilizar ao Município, através de sistema 

computadorizado e interligado - via on-line, fibra ótica ou outra forma de cabeamento 

físico - todas as informações acerca da comercialização e uso de bilhetes eletrônicos, 

contendo horário, pontos de acesso, valores e demais informações, através do sistema 

ora regulamentado. 

A empresa concessionária do STCIFB implantou uma rede de ponto de vendas de 

cartão, inclusive através da contratualização com estabelecimentos comerciais e 

similares visando facilitar, ampliar e melhorar o acesso dos usuários ao sistema. 

 

4.1. A Operacionalização do Sistema 

 

O sistema de bilhetagem eletrônica e composto, entre outros equipamentos 

necessários, de validadores, carregadores de cartões, cartões inteligentes sem contato, 
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catracas eletromecânicas e sistema operacional que permita, além do funcionamento 

regular do sistema, a transferência de dados. 

Os validadores são dispositivos eletromecânicos que: 

 Efetuam, através de recarga embarcada, o carregamento de todos os tipos de 

cartões inteligentes nos veículos; 

 Efetuam a leitura e o débito referente à tarifa de passagem utilizada junto aos 

veículos e/ou pontos de acesso para embarque/desembarque de usuários. 

 Efetuam a liberação das catracas eletromecânicas permitindo o acesso dos 

usuários ao STCIFB. 

Todos os cartões impressos, do tipo 'Smart Card Contactless' apresentam na parte 

frontal o brasão do Município de Francisco Beltrão. 

Os créditos inseridos nos cartões inteligentes corresponderão ao valor de uma ou mais 

unidades de tarifa de passagem, nas formas inteira ou meia-passagem, fixadas através 

de Decreto Municipal, ficando sob responsabilidade da empresa concessionária a 

disponibilidade da informação relativa aos créditos utilizados e remanescentes, através 

de visor instalados em todos os pontos de utilização dos cartões. 

As empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo urbano integrado 

podem explorar, publicitariamente, de modo direto ou indireto, o verso dos cartões. 

Os usuários receberão de forma gratuita, um único cartão para utilização através do 

sistema de bilhetagem eletrônica, em regime de comodato. Caso seja informado 

extravio, roubo, inutilização do cartão ou qualquer outro evento que demande a 

necessidade de expedição de uma segunda via do mesmo, será cobrado do usuário em 

favor da empresa concessionária, uma taxa equivalente a 10 (dez) unidades de tarifa 

inteira, embarcada. 

 

4.2. O Sistema de Transporte Coletivo Integrado – STCIFB 

 

O STCIFB visa possibilitar ao usuário o deslocamento para qualquer ponto do perímetro 

urbano da sede do Município de Francisco Beltrão mediante a utilização de um único 

crédito (passagem), exceto o retorno ao ponto de origem, não comportando integração 

na mesma linha ou em linhas com itinerários sobrepostos. 

A integração será do tipo 'temporal', sendo o transbordo realizado em qualquer ponto 

de embarque e desembarque do perímetro urbano e dentro de um intervalo de tempo 

pré-definido. 

O direito à integração temporal fica assegurado a todos os usuários, independente da 

modalidade do cartão inteligente utilizado pelo seu titular. Entende-se por integração 

temporal o tempo dado ao usuário para o prosseguimento do deslocamento com uma 
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transferência em ônibus, no mesmo sentido, e sem o pagamento de nova passagem, 

permitindo inclusive o deslocamento de um bairro a outro, exceto onde houver 

sobreposição de linhas. 

A integração temporal se da sempre em transporte coletivo urbano da mesma categoria. 

O intervalo de tempo para a realização da integração temporal é de 60 (sessenta) 

minutos, de segunda a sexta-feira, e de 90 (noventa) minutos nos sábados, domingos e 

feriados. 

A integração temporal não compreende o retorno aos locais de embarque ou transbordo 

do usuário. 

O sistema de bilhetagens eletrônica comportará os seguintes modais de créditos: 

 Passe Colaborador; 

 Passe Cidadão; 

 Vale Transporte; 

 Passe estudante; 

 Passe Portador de Necessidades Especiais; 

 Passe acompanhante PNE; 

 Passe Idoso; 

 Passe Fiscal. 

 

4.2.1. Passe Funcional 

 

O passe funcional será autorizado ao uso exclusivo para todos os funcionários da 

empresa concessionária. 

 

4.2.2. Passe Cidadão 

 

O passe cidadão será codificado e sem personalização, destinado ao uso geral, 

comercializado e recarregado diretamente pelas empresas concessionárias ou nos 

postos de venda credenciados, limitado a 150 (cento e cinquenta) passagens por cartão. 

Para cadastramento e aquisição do passe cidadão serão exigidos apenas o documento 

de identidade e comprovante de endereço, sendo vedada a recusa de vendas de 

bilhetes através do sistema de bilhetagem eletrônica para usuários residentes em outros 

municípios. 
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4.2.3. Vale Transporte 

 

O vale transporte será codificado, numerado e sem personalização destinando-se ao 

uso pelos trabalhadores em geral, sendo comercializado e recarregado diretamente pela 

empresa concessionária ou nos postos de venda credenciados, podendo ainda ser feito 

no interior dos veículos. O cartão vale transporte será carregado com o número de 

créditos autorizados pelo empregador podendo, a critério deste, conter restrições de 

quantidade, itinerários, datas e horário de uso. O uso indevido sujeitará o usuário às 

sanções previstas na Lei Federal nº 7.418/85, sendo sua fiscalização levada a efeito 

pelo próprio empregador do usuário. Para cadastramento e aquisição do vale transporte 

serão exigidos o cadastro completo a ser fornecido pelo empregador, incluindo 

documentos pessoais e endereço do usuário. 

O cartão vale transporte ficará na posse do trabalhador, em forma de comodato, estando 

vinculado ao contrato de trabalho vigente, sendo que o valor monetário contido no 

mesmo será propriedade do seu titular. 

 

4.2.4. Passe Estudantil 

 

O passe estudantil será codificado, numerado e personalizado destinando-se ao uso 

exclusivo pelos estudantes matriculados em instituições de ensino habilitadas pelos 

órgãos oficiais do Município, Estado ou União, localizadas no Município de Francisco 

Beltrão, sendo comercializados e recarregados diretamente pela empresa 

concessionária ou nos postos de venda credenciados. O carregamento de créditos nos 

cartões de passe estudantil cobrar-se-á, para cada credito efetuado, o correspondente 

a 50% (cinquenta por cento) do valor de comercialização do passe urbano. O número 

de créditos será estipulado a partir da necessidade declarada de uso, levando-se em 

consideração a carga horária, limitando a venda de 2 (dois) créditos por turno de 

frequência escolar. A à opção de aquisição de um percentual extra, fixado em 40% do 

total de créditos para atender eventual necessidade de uso em atividades 

extracurriculares. Para aquisição ou recarga do cartão Passe Estudante, com as 

passagens referentes a este modal, o estudante deverá apresentar à empresa 

concessionária o respectivo comprovante de frequência regular emitido pela instituição 

de ensino em que estiver regularmente matriculado, referente ao mês de aquisição, que 

poderá ser feita parcelada. É vedada a venda retroativa, nos casos em que o estudante 

deixe de carregar ou recarregar seus créditos durante o período de frequência à 
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instituição de ensino. Para efeito de recarga, a quantidade de passagens não utilizadas 

no mês anterior será computada no quantitativo previsto para o mês em curso. 

Serão exigidos, além dos documentos pessoais e comprovante de endereço, a carteira 

de identidade estudantil emitida por entidade representativa da categoria 

preferencialmente por entidades credenciadas pela UNE (ensino superior), UBES 

(ensino médio) e/ou Grêmios Estudantis (ensino fundamental) - e/ou declaração 

expedida pela instituição de ensino a que estiver vinculado, contendo a correta 

identificação do estudante, atestado de matrícula e carga horária a ser cursada pelo 

usuário. A renovação do cadastro será feita semestralmente para os alunos 

matriculados em instituições de ensino superior (graduação e pós-graduação), e para 

os demais será feita anualmente. É assegurado aos estudantes o ressarcimento dos 

créditos não utilizados a cada período de renovação e recarga, sendo permitida a 

transferência de créditos remanescentes para o cartão Passe Cidadão. A posse do 

cartão de passe estudantil não dispensa obrigatoriedade de eventual apresentação de 

documento com foto que poderá ser exigida no momento da utilização do serviço público 

de transporte coletivo. 

 

4.2.5. Cartão Pessoa com Necessidades Especiais 

 

O cartão para deficiente físico é gratuito, codificado, numerado e personalizado 

destinando-se ao uso exclusivo do deficiente físico devidamente cadastrados no 

sistema de bilhetagem eletrônica e será fornecido diretamente pelas empresas 

concessionárias mediante comprovação da condição para obtenção do mesmo. 

Considerar-se-á pessoa com necessidades especiais os usuários que atenderem ao 

disposto na Lei Federal nº 3.298/99. É exigido, para fins de cadastramento e 

carregamento de créditos, além da comprovação através de atestado emitido por 

profissional habilitado, os documentos pessoais do usuário, bem como seu comprovante 

de endereço. O atestado médico para concessão do serviço gratuito através do cartão 

pessoa com necessidades especiais deverá ser renovado anualmente com a 

comprovação mediante apresentação de atestado médico contraditório, cabendo à 

Secretaria Municipal de Saúde, através da rede municipal, o julgamento relativo aos 

atestados apresentados para fins de concessão da gratuidade do serviço de transporte 

coletivo aos deficientes físicos. A pessoa com necessidades especiais, desde que haja 

necessidade atestada por profissional habilitado, terá direito a um acompanhante 

devendo este ser previamente cadastrado junto ao sistema de bilhetagem eletrônica.  

Cada deficiente poderá cadastrar até dois acompanhantes, sendo liberado o uso de 

somente um acompanhante a cada itinerário. 
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4.2.6. Cartão Acompanhante PNE 

 

O cartão acompanhante de pessoa com necessidades especiais será gratuito, 

codificado, numerado e personalizado com impressão frente e verso para uso exclusivo 

dos acompanhantes dos deficientes físicos devidamente cadastrados no sistema de 

bilhetagem eletrônica, sendo fornecidos diretamente pelas empresas concessionárias. 

Serão exigidos para aquisição e recarga, além do cadastro regular de acompanhante, 

os documentos pessoais e comprovante de residência. O cartão para acompanhante 

PNE será liberado para uso em, no máximo, 5 (cinco) minutos após a liberação do cartão  

 

4.2.7. Cartão Idoso 

Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 

coletivo público urbano através do STCIFB. O cartão idoso será gratuito, codificado, 

numerado, fornecido aos usuários cadastrados no sistema de bilhetagem eletrônica, 

fornecido diretamente pela empresa concessionária, mediante apresentação de 

documento com foto atestando a idade, sendo sua renovação anual. 

 

4.2.8. Cartão Fiscalização 

 

O cartão fiscalização será gratuito, codificado, numerado e personalizado destinando-

se ao uso exclusivo, e em serviço, dos fiscais do órgão de gerenciamento e controle 

designado pelo Prefeito Municipal para fiscalização do serviço de transporte coletivo 

urbano do Município de Francisco Beltrão. O cadastramento dos fiscais pela 

concessionária dependerá de prévia autorização do Secretário Municipal de 

Administração. O cadastramento e o cartão fiscalização terão validade máxima de 1 

(um) ano, devendo ser renovado após esse período. 

 

4.2.9. Uso Indevido 

 

Os cartões Passe Estudante, Pessoa com Necessidades Pessoais, Acompanhante 

PNE, idoso e Fiscal são de uso pessoal e intransferível do titular cadastrado pelas 

empresas concessionárias. A violação de qualquer um dos dispositivos implicará nas 

seguintes sanções: 

 Suspensão imediata da validade do cartão e do benefício correspondente, e 

multa de 30 vezes o valor da tarifa vigente na catraca; 
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 Em caso de reincidência, suspensão imediata da validade do cartão e do 

benefício, e multa de 60 vezes o valor da tarifa vigente na catraca; 

 Em caso de segunda reincidência, suspensão imediata da validade do cartão e 

do benefício, e multa de 90 vezes o valor da tarifa vigente na catraca. Este valor 

será aplicado sucessivamente a cada reincidência. 

 

A fiscalização dos serviços do Transporte Coletivo Urbano, e do sistema de bilhetagem 

eletrônica, cabe a Secretaria Municipal de Administração, que deverá observar as 

normas estabelecidas em decreto e demais legislações inerentes à matéria. 

 

Figura 15: Modelo dos cartões do sistema de bilhetagem eletrônica. 
Fone: site da Concessionaria GTC – Acesso em 28/11/2016. 

 

4.3. O Sistema de Transporte 

 

Os grandes benefícios da integração física com o emprego de estações de integração 

são: 

 Proporcionar conforto e segurança nos transbordos e nas operações de 

embarque e desembarque, uma vez que eles são dotados de várias facilidades 

para os usuários; 

 Permitir uma maior racionalização da rede de linhas e da programação 

operacional; 

 Aumentar a confiabilidade no cumprimento dos horários, pois eles facilitam a 

fiscalização e a implementação de ações rápidas no sentido de corrigir 

problemas operacionais. 

Além das setes estações de integração, é proposto um ponto de conexão na Cidade 

Norte, nos quais o tipo de integração é a temporal ou eletrônica, sendo o período de 

integração máximo de 60 min. Os pontos de conexão são áreas abertas, localizadas em 

pontos considerados estratégicos da rede. 

A integração eletrônica realizada nos pontos de conexão é feita no interior dos ônibus, 

que possuem validadores para permitir essa operação. Assim, somente os usuários 

portadores dos cartões ou bilhetes eletrônicos que tenham utilizado esses produtos em 

seu primeiro deslocamento têm a sua integração liberada pelo validador do sistema. 

A ampliação da integração eletrônica (ou temporal) em Francisco Beltrão proporcionará 

ao usuário um maior número de opções de locais de transbordo, otimizando a escolha 
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do trajeto para o seu deslocamento e, com isso, reduzindo o tempo de viagem. Então, 

ao disponibilizar mais pontos para a realização da integração temporal, aumenta-se a 

cobertura da rede de transporte, a qualidade de viagem oferecida ao usuário e, 

consequentemente, melhora-se a imagem do sistema de transporte coletivo. 

A integração eletrônica também se constitui em um grande avanço no sentido de 

racionalizar a rede de transporte coletivo e pode representar uma vantagem adicional 

para o sistema ao possibilitar um aumento de viagens ofertadas nos pontos que realizam 

esse tipo de integração. 

Especial atenção deve ser dada aos critérios que restringem a integração temporal. Eles 

devem ser muito bem analisados para que os tempos estabelecidos e as linhas 

integradas atendam efetivamente às necessidades dos usuários. Para isso, análises 

frequentes da demanda devem ser realizadas no sentido de racionalizar a integração e, 

com isso, melhorar a qualidade dos serviços e elevar a mobilidade. 

Cabe lembrar que, para que os usuários desfrutem de todas as características de um 

bom sistema de integração temporal, é necessário que, além dos aspectos 

operacionais, sejam atendidos aqueles relacionados ao conforto e à segurança dos 

passageiros. 

A configuração geral das linhas urbanas de transporte coletivo proposta para Francisco 

Beltrão é apresentada no mapa 04 Itinerário Urbano em anexo ao caderno de mapas. 

Treze linhas que operam atualmente no município. A cobertura espacial da rede 

proposta está apresentada a baixo na figura que apresentam a racionalização das linhas 

de transporte coletivo, o grau de cobertura da rede atual. 

 



Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PR 
Mobilidade Urbana – MU 

 

52 
 

 

Figura 16: Linha 01 Bairro Padre Ulrico I. 
Fonte: Consultoria Lahsa 

 

 

Figura 17: Linha 01 Bairro Padre Ulrico II. 
Fonte: Consultoria Lahsa 
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Figura 18: Linha 03 Bairro Novo Mundo. 
Fonte: Consultoria Lahsa 

 

 

Figura 19: Linha 04 Bairro São Miguel I. 
Fonte: Consultoria Lahsa 
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Figura 20: Linha 05 Bairro São Miguel II. 
Fonte: Consultoria Lahsa 

 

Figura 21: Linha 06 Bairro Industrial. 
Fonte: Consultoria Lahsa 
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Figura 22: Linha 07 Bairro Jardim Floresta. 
Fonte: Consultoria Lahsa 

 

Figura 23: Linha 08 Jardim Virginia. 
Fonte: Consultoria Lahsa 
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Figura 23: Linha 09 Bairro Cantelmo. 
Fonte: Consultoria Lahsa 

 

Figura 24: Linha 10 Bairro Sadia. 
Fonte: Consultoria Lahsa 
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Figura 25: Linha 11 Bairro Água Branca. 
Fonte: Consultoria Lahsa 

 

Figura 26: Linha 12 UTFPR. 
Fonte: Consultoria Lahsa 
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Figura 27: Linha 13 Bairro Seminário. 
Fonte: Consultoria Lahsa. 
 
 
 

*Mapa 06: Itinerário Transporte Coletivo em anexo a este produto. 

 

 

4.3.1. Demandas 

 

Verifica-se que as demandas mais significativas no sistema antigo ocorriam nas linhas 

norte-sul, sendo que nos dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, os passageiros 

transportados representam 64% do total; aos sábados, domingos e feriados respondem 

por 61% e mensalmente por 60%, enquanto as demandas das linhas Leste-Oeste são 

36% nos dias úteis, 39% nos sábados, domingos e feriados e 40% no cômputo mensal. 

O quadro a seguir mostra a representatividade das demandas segundo as linhas norte-

sul e leste no sistema antigo, no novo sistema ainda não se tem dados preciso pois todo 

o sistema está em fase de implementação gradativa. 
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Tabela 06: Demanda de viagens no sistema antigo. 
ITEM NORTE-SUL LESTE-OESTE TOTAL 

DEMANDA DE PASSAGEIROS 

Dias úteis (segunda 
a sexta- feira 

3.500 2.000 5.500 

Sábados e 
domingos 

1.250 800 2.050 

Mensal 80.000 53.000 133.000 

VIAGENS 

Dias úteis (segunda 
a sexta-feira) 

99 67 166 

Sábados 89 33 122 

Domingos 45 29 74 

Mensal 2.714 1.722 4.436 

 

 

4.3.2. Equipamentos 

 

O equipamento de maior importância para o sistema de transporte coletivo urbano de 

passageiros da cidade é o Terminal Liberdade, localizado na Praça Liberdade, definida 

pelas vias Júlio Assis Cavalheiro, Porto Alegre, Antônio de Paiva Cantelmo e Antonina, 

no bairro Centro. 

O Terminal Liberdade caracteriza-se por uma plataforma dotada de cobertura em quatro 

águas, sendo que as centrais formam um ângulo mais agudo. O conjunto é delimitado 

por gradis, tendo nas extremidades as bilheterias, com uma loja na entrada pela Avenida 

Júlio Assis Cavalheiro, cujo acesso é externo. 

A área da plataforma destina-se à espera, embarque e desembarque de passageiros, 

com os ônibus circulando e parando longitudinalmente, sem condições de 

ultrapassagem no interior do equipamento. 

O terminal é dotado de bilheterias nas extremidades, contando ainda com uma 

lanchonete, além de bancos, lixeira e comunicação visual que identifica as linhas de 

ônibus. 

Com a implementação do sistema integração temporal concluída o terminal perdera sua 

função principal pois deixará de ser o ponto único da integração, surgindo os sete 

subterminais na área central e uma na Cidade Norte como esquema representativo dos 

locais de implantação dos pontos de integração. 
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Figura 28:  Localização dos pontos de integração no centro. 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 

 

A manutenção do terminal está a cargo da empresa concessionária. 

 

Figura 29: Terminal rodoviário urbano acesso pela Rua Antonina. 
Fonte: Acervo Lahsa - 2016 
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Figura 30: Terminal rodoviário urbano acesso pela Avenida Júlio Assis Cavalheiro. 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 

 

Os abrigos de ônibus apresentam-se segundo diversas tipologias, destacando-se: 

 Abrigo com cobertura metálica: composto por pilares compostos de barras 

metálicas de seção circular, que sustentam a estrutura da cobertura também de 

barras de metal, para sustentar a cobertura constituída por uma chapa metálica, 

com seção semicircular, pintado de amarelo ou azul, dotado de um banco 

formado por barras chatas em metal; 

 Abrigo com cobertura em dômus: definido por uma estrutura metálica treliçada, 

na qual se acoplam barras treliçadas em metal, que suportam dois dômus de 

base quadrada, em fibra de vidro, na cor amarela; 

 Abrigo com cobertura em chapa de amianto: composto por duas colunas em 

concreto, em forma de “T” que sustentam duas vigas de madeira, para apoiar a 

cobertura em chapa de amianto. 
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Figura 31: Abrigo com cobertura metálica. 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 

 

 

Figura 32: Abrigo com cobertura em chapa de amianto. 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 
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Figura 33: Abrigo com cobertura em dômus. 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 

 

Com o novo Sistema de Transporte Coletivo a ideia é a padronização dos abrigos 

conforme modelos a baixo: 

 

Figura 34: Projeto de padronização dos abrigos na área central 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 
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Figura 35: O mesmo abrigo poderá ser usado como bloco de duplicação. 
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 

  

4.3.3. Descrição do Ponto de Ônibus  

 

Ponto de ônibus em estrutura metálica soltado com chapas de policarbonato com 

cobertura de policarbonato pintada na cor branca. Os bancos são de madeiras 

com estrutura metálica, sendo o assento e encosto do mesmo material. 

O ponto de ônibus possui uma estrutura metálica, na qual serão apoiadas as 

chapas de policarbonato, dando sustentação ao revestimento. 

A cobertura de policarbonato pintada de tinta branca tem como finalidades 

diminuir o calor dentro dos pontos, pois a cor branca reflete menos os raios 

solares, permitindo o conforto térmico para seus usuários.  

Nas laterais, a implantação das chapas de policarbonato, fixadas com pinos, 

servindo de apoio para tais, como apresenta no projeto arquitetônico. Tanto na 

lateral esquerda como na direita, adesivos de informativos sobre a programação 

das linhas de transporte público como programas da prefeitura serão 

implantados para melhor compreensão da população que utiliza esse meio de 

transporte. 

O ponto de ônibus será composto por seis bancos de madeiras, sendo o assento 

e o encosto do mesmo material, com estrutura metálica para comportar e dar 

sustentabilidade para o objeto. Um espaço para pessoas com necessidades 

especiais foi desenvolvido com suas condicionantes necessárias para 

desempenhar melhor função. 
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Um espaço destinado para futuras instalações de dois bebedouros dentro do 

ponto de ônibus, já ficou projetado. Sendo um bebedouro de altura padrão e um 

para pessoas com necessidades especiais. Esse projeto tem por finalidade 

atender as necessidades de todos os usuários, pensando no bem estar e na 

acessibilidade para todos. 

 

 

Figura 36: Modelo de abrigo para ser implantados nos bairros.  
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 

 

 

Figura 37: Modelo de abrigo para ser implantados nos bairros.  
Fonte: Consultoria Lahsa - 2015 
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4.3.4. Frota 

 

A frota operante no novo sistema de transporte coletivo urbano é formada por ônibus 

Novos, seminovos, sendo a frota da concessionária Guancino Transporte Coletivo Ltda. 

é de 22 ônibus. 

 

4.3.5. Garagem 

 

A área de garagem utilizada pela concessionária para a prestação dos serviços esta 

localizadas no Município de Francisco Beltrão, possuir área livre para pátio de 

estacionamento de veículos e apresentar as seguintes estruturas: 

 Área coberta para oficina de manutenção de veículos; 

 Área para limpeza e asseio de veículos; 

 Área coberta para abastecimento de veículos; 

 Área coberta para instalações administrativas; 

 Área coberta para realização de atividades de treinamento de pessoal 

(motoristas, cobradores e demais funcionários); 

 Possui pavimentação da área do estacionamento da garagem, sendo o pátio 

revestido com blocos de concreto intertravados, paralelepípedo, pedras 

irregulares, asfalto ou concreto simples; 

 Possui oficinas com valas ou rampas de manutenção e cobertura, dotadas de 

todas as máquinas e equipamentos necessários à atividade de manutenção dos 

ônibus da frota; 

 Possui área de lavagem higienização de veículos, devidamente equipada com 

máquina de lavagem; 

 Possui edificações para instalações administrativas com acabamento comum 

para construções comerciais; 

 Possui área de recepção e guarita, com fechamento de portão ou cancela; 

 Possui alvará de funcionamento específico para a atividade de garagem de 

ônibus. 

 

4.4. Transporte Coletivo de Passageiros Intermunicipal 

 

4.4.1. Estrutura 
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O transporte coletivo de passageiros intermunicipal compõe-se das linhas 

intermunicipais e interestaduais, atendidas no Terminal Rodoviário, realizado por sete 

empresas. 

 

4.4.2. Equipamentos 

 

O equipamento básico do serviço é Terminal Rodoviário, localizado na Praça José 

Faedo, na interseção das ruas Palmas e Pernambuco. 

O equipamento dispõe de plataformas para o atendimento aos ônibus rodoviários, sendo 

dotado de guichês para a venda de passagens, área de espera, sanitários, lojas e 

espaços para atividades administrativas. 

 

4.4.3. Operação 

 

O atendimento é realizado por sete empresas, com a Princesa dos Campos fazendo a 

ligação com 8 cidades, a Empresa Cattani com 20 cidades, a Unesul com 40 cidades, a 

Viação Sudoeste com 12 cidades, a Reunidas com 53 cidades, a Vale do Iguaçu com 

1cidade e a Eucatur com 27 cidades. 

 

4.4.4. Frota 

 

A frota que atende o transporte coletivo intermunicipal é constituída por ônibus de 

características rodoviárias. 

 

4.4.5. Administração 

 

A administração dos serviços está afeta ao Departamento de Serviço de Transporte 

Coletivo – DSTC, Órgão da Secretaria Estadual de Transporte, sendo que a 

administração do Terminal Rodoviário está a cargo da Prefeitura Municipal de Francisco 

Beltrão que realizou manutenção no prédio público para melhor atender os usuários do 

transporte. 



Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PR 
Mobilidade Urbana – MU 

 

68 
 

 

Figura 38: Terminal Rodoviário Intermunicipal – Acesso dos ônibus pela rua Pará. 
Fonte: Acervo Lahsa-2016  
 
 
 

 

Figura 39: Terminal Rodoviário Intermunicipal – Acesso de veículos pela rua Palmas. 
Fonte: Acervo Lahsa-2016  

 



Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PR 
Mobilidade Urbana – MU 

 

69 
 

 

Figura 40: Terminal Rodoviário Intermunicipal – Acesso de pedestres pela Rua Antônio 
Cantelmo. 
Fonte: Acervo Lahsa-2016  

 

 

4.5. Transporte Escolar 

 

4.5.1. Estrutura 

 

O transporte escolar no Município de Francisco Beltrão é uma Política Pública que 

garante o acesso à educação, ofertando transporte aos alunos das redes Municipal e 

Estadual, residentes na zona rural do município de Francisco Beltrão, matriculados no 

ensino público regular e técnico, também aos alunos residentes na zona urbana do 

município que são matriculados em cursos técnicos profissionalizantes em colégios da 

rede pública Estadual. 

O transporte escolar gratuito aos estudantes é mantido em grande parte com recursos 

do Município e uma pequena parte com recursos do Governo Federal e Estadual. 

A administração Municipal vem mantendo diálogo frequente com os transportadores 

escolares, pais de alunos, alunos e representantes das escolas e colégios a fim de 

melhorar e adequar os serviços do transporte dos estudantes. 
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O transporte é realizado através de veículos cedidos ao Município pelos governos 

Federal e Estadual, também por veículos contratados pelo município mediante a 

realização de licitações que atendem a demanda de alunos, escolas e colégios em 

conformidade com as leis e normas vigentes ao referido serviço. 

 

 

Figura 41: Ônibus Escolar – Adquiridos com recursos federais em 2015. 
Fonte: Acervo Lahsa-2016  

 

Atualmente, 2,3 mil alunos são transportados todos os dias para as escolas do município 

gratuitamente. O traslado é feito através de 42 linhas de ônibus que percorrem 

praticamente todo o interior buscando alunos das escolas municipais e estaduais e os 

bairros da cidade para transportar os alunos da Apae.  

O transporte escolar a domicílio, regulamentado pela 2.885/2002, é atendido pela 

Prefeitura Municipal, por veículos próprios e de terceiros, com tarifa definida por decreto. 

 

4.5.2. Operação 

 

A operação do serviço é efetuada por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, que 

atendem às escolas de 1º, 2º e 3º graus. 

 

4.5.3. Legislação 

 

A legislação que regulamenta o serviço do transporte escolar a domicílio é definida pela 

Lei N° 2.885/2002, que o define como de utilidade pública, destinado ao transporte de 
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estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino do Município de Francisco 

Beltrão, mediante termo de permissão, celebrado entre a Prefeitura e permissionário. 

A lei estabelece o número máximo de veículos considerando 1 veículo para cada 1.000 

alunos matriculados em estabelecimentos de ensino de 1º, 2º e 3º graus no município; 

sendo que a permissão dos serviços deverá destinar no mínimo 70% das vagas para 

veículos pertencentes a pessoas físicas, que exercerá a atividade como autônomo e 

30% (trinta por cento) das vagas para pessoas jurídicas, que possuirão no máximo 2 

veículos, sendo os motoristas profissionais. 

A viabilização será efetuada pela Secretaria Municipal de Administração. 

A lei determina as normas de circulação, os requisitos dos condutores, do alvará de 

licença, da operação, as condições de inobservância da lei, explicitando as infrações e 

as penas pecuniárias, os recursos, a suspensão e cassação dos alvarás de licença e a 

remuneração. 

 

4.5.4. Administração 

 

A administração do sistema está afeta à Secretaria Municipal de Administração, 

encarregada de organizar e manter cadastro dos condutores dos veículos; fiscalizar o 

cumprimento das normas previstas na lei; elaborar tabela de preços, que será fixada por 

decreto; fiscalizar os serviços; autorizar alvará de licença. 

A Secretaria Municipal de Finanças mantém o Cadastro Municipal para os veículos que operam 
no transporte escolar, e expede o alvará de licença para exploração do serviço. 

 

4.6. TÁXI 

 

4.6.1. Estrutura 

 

O serviço de táxi no município, regulamentado pela Lei 1.083/1984, estrutura-se em 

quatro pontos, sendo um no calçadão, um no terminal rodoviário e um no terminal 

urbano e um na praça da Cresol, com a frota não apresentando caracterização, com a 

tarifa definida por decreto. 

 

4.6.2. Equipamentos 

 

Os pontos de táxi são dotados de cabine em alvenaria, com infraestrutura de apoio, 

incluindo telefone, sendo localizados na: 

 Praça do Cresol, na rua General Osorio; 
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 Praça Eduardo Virmond Suplicy, próximo à Travessa Frei Deodato; 

 Praça da Liberdade, junto ao terminal urbano; 

 Praça José Faedo, na Rua Palmas e Pernambuco. 

 

Figura 42: Ponto de Taxi - Praça da Cresol e na Praça da Liberdade na Av. Júlio A. Cavalheiro 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 

Figura 43: Ponto de Taxi - Praça Eduardo Virmond Suplicy, próximo à Travessa Frei Deodato. 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 

A Lei Federal nº 12.468/2011 estabelece que municípios a partir de 50 mil habitantes 

devem ter os seus táxis munidos de taxímetros.  

A regulamentação da frota do município de Francisco Beltrão entrou em vigor a partir 

da publicação da Lei nº 4.424 de 2016 que estabelece normas para a instalação de 

taxímetros nos automóveis de aluguel, denominados "táxis". 

Antes da lei a cobrança das corridas leva com consideração o local onde está o cliente 

e a quilometragem percorrida, respeitando valores que são estabelecidos pela 

Prefeitura. O uso do taxímetro deve trazer maior confiabilidade aos usuários. 

  

 

 



Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PR 
Mobilidade Urbana – MU 

 

73 
 

 

4.6.3. Operação 

 

O projeto torna obrigatória a instalação do equipamento em todos os táxis de Beltrão e 

deve ser utilizado nas corridas efetuadas dentro dos limites do município. 

Os taxímetros deverão ser cadastrados no Debetran (Departamento Beltronense de 

Trânsito) e semestralmente devem passar por aferição do Inmetro. As despesas para 

aquisição, instalação e aferição serão de responsabilidade dos taxistas. Com a 

aprovação da Lei, os profissionais terão prazo de 60 dias para se adequarem à norma. 

Quem não atender a determinação fica sujeito a multa, que varia de R$ 224,10 a R$ 

448,20, dependendo a infração. O valor da multa é estabelecido pela URM (Unidade de 

Referência do Município). Hoje uma URM equivale a R$ 44,82. 

Determina ainda que a Bandeira 2 será utilizada aos sábados, a partir das 13h, 

domingos, feriados e nos dias úteis à noite, das 22h às 06h. Nas demais situações usa-

se a Bandeira 1, cujos valores são menores. Também são estabelecidos os seguintes 

preços: tarifa inicial de R$ 8,90, para bandeiras 1 e 2; para o quilômetro rodado, tarifas 

de R$ 3,30 para bandeira 1 e R$ 4,20 para a 2; para a hora parada o valor será de R$ 

29,00 para as duas bandeiras. Os reajustes de valores serão definidos mediante análise 

da planilha de custos, sendo necessário o aval do Conselho Popular. 

  

4.6.4. Debate com a categoria 

 

Desde o ano passado esse assunto vinha sendo debatido com a categoria dos taxistas. 

Em fevereiro deste ano, por iniciativa do Legislativo, foi realizado um encontro com os 

taxistas para tratar do tema. No município são 30 profissionais que atuam nesta função. 

Na oportunidade eles puderam opinar e ficou decidido que poderiam apresentar 

sugestões sobre o sistema de funcionamento e valores. 

Na sequência a Câmara encaminhou sugestão ao Executivo para que fosse criada a 

Lei, visto que o projeto precisava ser de iniciativa da administração municipal. 

 

4.6.5. Frota 

 

A frota é formada por automóveis, que não apresentam características especiais, pois 

não há uma padronização da frota. 
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4.7. MOTO-TÁXI 

 

A Lei nº 3178/2005 regulamenta e a autoriza o exercício da atividade privada de 

transporte individual de passageiros por meio de motocicletas de aluguel (moto-táxis) 

no âmbito do Município de Francisco Beltrão. 

 

4.7.1. Estrutura 

 

A atividade de transporte por moto-táxi no âmbito do Município de Francisco Beltrão tem 

regime privado, com relevante interesse público, ficando subordinado o seu exercício a 

uma autorização pública municipal prévia, de caráter precário, destinada a verificar o 

preenchimento pelo particular dos requisitos legais necessários. 

Moto-táxi: veículo tipo motocicleta, qualificado como veículo de aluguel perante o 

DETRAN/PR, utilizado para o transporte particular individual de passageiros no âmbito 

do Município de Francisco Beltrão, mediante autorização do Município; 

Moto-taxista: proprietário e condutor do moto-táxi, devidamente autorizado pelo 

Município para o exercício da atividade particular de transporte individual de passageiros 

no âmbito do Município de Francisco Beltrão; 

Passageiro: indivíduo que se utiliza do serviço de transporte a que se refere esta lei; 

Autorização prévia: ato administrativo que concede ao interessado uma autorização 

prévia para o exercício da atividade de moto-taxista, para o fim de apresentação perante 

o DETRAN/PR, como requisito à obtenção naquele Departamento da qualificação de 

veículo de aluguel e da respectiva placa vermelha para a motocicleta; 

Autorização: ato administrativo que autoriza definitivamente o interessado a exercer a 

atividade de moto-taxista no âmbito do Município de Francisco Beltrão, a partir do 

reconhecimento do preenchimento de todos os requisitos dispostos em lei; 

Termo de Autorização: instrumento firmado a partir da autorização, contendo a 

qualificação do moto-taxista, os dados relativos ao seu moto-táxi, o número da 

autorização, o ponto em que irá atuar, a forma de fixação da tarifa, os direitos e as 

obrigações do moto-taxista, as prerrogativas do Município e os direitos dos passageiros; 

Credencial: documento emitido pelo Município que comprova a autorização e que deve 

ser portado pelo moto-taxista sempre que estiver em atividade, cuja apresentação é 

obrigatória sempre que exigida por autoridade municipal ou por agente da polícia militar. 

Ponto: local de parada e estacionamento dos moto-táxis durante o exercício de suas 

atividades; 

Tarifa: preço fixado pelo Município para o transporte de passageiros pelos moto-taxistas. 
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4.7.2. Pontos e Tarifas 

 

A localização dos pontos são regulados por Decreto do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, tendo em vista o interesse público, de forma a atender a demanda e a 

conveniência dos passageiros, do trânsito e o projeto urbanístico da cidade, definindo 

ainda o número de moto-táxis por ponto e os demais detalhes pertinentes. É proibido o 

embarque de passageiros nos pontos de ônibus e de táxi. 

As tarifas cobradas no exercício das atividades de moto-táxi são regulamentadas por 

ato do Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, com base nos custos da 

atividade, no fluxo e na demanda de passageiros e em função das características do 

sistema viário e de transporte do Município, buscando o equilíbrio entre o devido 

reembolso aos moto-taxistas pela atividade e a modicidade da tarifa para os 

passageiros. 

 

4.7.3. Demandas 

 

Há dificuldade de identificar as demandas do transporte individual de passageiros 

através de motocicletas de aluguel, o moto-táxi. 

 

4.7.4. Frota 

 

A frota, por lei, é formada por motocicletas com potência mínima de motor de 124 cc e 

potência máxima de motor de 250 cc, dotados de equipamentos de segurança exigidos 

pela legislação de trânsito. 

A frota terá como número máximo de motocicletas de aluguel até 65 motos, sendo 45 

para autônomos e 20 para empresas, sendo o permissionário proprietário do veículo. 
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Figura 44: Ponto de Moto-Taxi – Terminal Rodoviário e Rua Romeu L. Werlang próximo a 
Prefeitura Municipal. 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 

4.8. TRANSPORTE AÉREO 

 

O transporte aéreo no município é feito no Aeroporto Municipal Dr. Paulo Abdala, 

localizado no bairro Aeroporto. 

O equipamento do aeroporto consiste em um terminal, que apesar de pequeno, dispõe 

de boas instalações, com um estacionamento e uma pista de pouso em pavimentação 

asfáltica. 

Está tramitando na ANAC projeto de modernização e ampliação do aeroporto Paulo 

Abdala, a reforma permitirá que a pista receba aviões de até 72 passageiros. Os 

detalhes do projeto, executado dentro do Plano de Aviação Regional, do governo 

federal. A reforma inclui: um aeroporto totalmente novo, com uma pista melhor, maior 

área de escape, novos terminais e, principalmente, mais seguro. O projeto apresentado 

é o mesmo protocolado junto à Secretaria de Aviação Civil (Sac), órgão que coordena 

as ações nos aeroporto regionais de todo o país. 

Pelo projeto, o aeroporto terá uma pista com nova estrutura – para receber maior carga 

de peso – e será reduzida em comprimento, mas terá maior área de escape – de 75 

metros laterais e 150 nas cabeceiras. Segundo o comandante Clairton Hammer, da 

Phenix, empresa que elaborou a proposta, a nova configuração permitirá a operação de 

aeronaves do modelo ATR-72 600, iguais as utilizadas pela Azul Linhas Aéreas. 

Com as modificações, o aeroporto passará da classe 1C (para aviões de até 10 mil kg) 

para a 3C (de até 25 mil kg). “Inicialmente, o projeto previa a classificação do aeroporto 

como 4C, o que não justificaria o investimento de cerca de R$ 300 milhões proposto, 

por isso adequamos o projeto para receber aeronaves dentro da realidade e limitações 

que a área permite sem tanto custo”, explicou Hammer. 



Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PR 
Mobilidade Urbana – MU 

 

77 
 

A administração municipal irá declarar de utilidade pública uma área de 70 mil m² e 

posteriormente adquiri-la para prosseguir com o projeto, que ainda está sob análise da 

SAC. A expectativa é que as obras iniciem o ano 2017, com investimentos de cerca de 

R$ 35 milhões. 

O que permite a viabilidade do investimento, é que pela primeira vez o município pode 

ter uma linha aérea viável, graças ao subsídio do valor da passagem que o projeto 

contempla. O diferencial de agora é que o Plano de Aviação Regional também prevê 

que, além dos investimentos na estrutura dos aeroportos, as passagens sejam 

subsidiadas, é um desconto de cerca de 60% que serve de estímulo e mais acessível a 

população. 

Depois das obras concluídas, o Município terá de atrair uma empresa interessada em 

operar a linha aérea comercial. 

 

Figura 45: Fachada principal do Aeroporto Municipal. 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 
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5. TRANSPORTE DE CARGA 

 

O transporte de carga em Francisco Beltrão não se apresenta bem coordenado, uma 

vez que não possui uma regulamentação específica para o setor. 

 

5.1. Estrutura 

 

O transporte de carga não está estruturado no município, pois não há um tratamento 

especial para a área, como por exemplo, a definição de rotas para a circulação de 

caminhões, mesmo se a estrutura do sistema viário compreenda uma classificação 

hierárquica, na qual podem-se identificar vias para o tráfego de veículos de carga. 

As vias que pela legislação da hierarquia viária são destinadas à circulação do tráfego 

de carga podem ser verificadas no quadro a seguir. 

 

Tabela 07: Vias para o tráfego de carga, segundo a hierarquia viária 

HIERARQUIA FUNÇÃO VIA 

Acesso Perimetral 

contorno 

Vias destinadas ao acesso e 

distribuição, com maior 

intensidade de tráfego, 

constituindo-se nas principais 

vias de comércio e serviços. 

Rodovias PR-180, PR-483, 

PR-566, Rua Atílio Fontana, 

Rua Antônio Sílvio Barbieri, 

Rua Porto Alegre, Rua União 

da Vitória e Rua Santa Maria 

Goretti. 

Acesso Viário 

São vias que fazem a ligação 

entre bairros, direcionando o 

tráfego de carga para as 

rodovias que dão acesso ao 

município. 

Rodovia PR-180, Antônio 

Carneiro Neto, Luiz Antônio 

Faedo, União da Vitória, 

Prolongamento da Avenida 

Júlio Assis Cavalheiro, 

Antônio Sílvio Barbieri, 

General Osório, Porto Alegre, 

Rua Santa Maria Goretti, 

Nossa Senhora das Graças, 

Avenida Cristo Rei 

 

 

*Mapa 07: Hierarquia do Transporte de Cargas em anexo a este produto. 

 

As operações de carga e descarga, cuja definição consta do Anexo I do Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), estão definidas no estacionamento das vias 

públicas do município compreendidas no período compreendido entre: 
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18h (dezoito horas) e 10h (dez horas), de segunda a sexta-feira; 

13h (treze horas) e 22h (vinte e duas horas) aos sábados. 

Estão sujeitas às restrições de horário as operações de carga e descarga realizadas 

nas seguintes vias públicas, permanecendo a cobrança do estacionamento 

regulamentado. 

 Rua Tenente Camargo: entre a rua Romeu Lauro Werlang e Av. Luiz Antonio 

Faedo; 

 Rua Ponta Grossa: entre a rua Romeu Lauro Werlang e a Av. Antonio de Paiva 

Cantelmo; 

 Av. Antônio de Paiva Cantelmo: entre as ruas Curitiba e Florianópolis; 

 Av. Júlio Assis Cavalheiro: entre as ruas Palmas e Florianópolis; 

 Rua São Paulo: entre as ruas Curitiba e Antonina; 

 Travessa Frei Deodato, em toda sua extensão; 

 Rua Curitiba: entre a rua Romeu Lauro Werlang e Av. Antônio de Paiva 

Cantelmo. 

Compete à Secretaria Municipal de Urbanismo, a instalação de sinalização adequada 

nos locais abrangidos pelas restrições apresentadas. 

 

5.1.1. Plano de Sinalização Viária Urbana – 2004 

 

De acordo com o Plano de Sinalização Viária Urbana, elaborado em 2004 pela Maxi 

Engenharia Ltda, que define uma estruturação viária para a cidade, algumas vias são 

destinadas à circulação de veículos de carga, conforme demonstrado no quadro acima. 

O mesmo Plano considera que o frete não tem uma regulamentação e o transporte de 

carga é efetuado pelas transportadoras da cidade, além de identificar rotas de 

caminhão, definidas pelas rodovias PR-180, que conecta o município com os municípios 

de Dois Vizinhos e Pato Branco; PR-566, que faz a ligação com Itapejara d´Oeste; e 

PR-483, que liga a cidade com Realeza, informando ainda sobre o conflito com o tráfego 

local, que reflete na pavimentação, além de observar que o anel viário (contorno), que 

não tem sinalização informando sobre a rota de caminhão. 

O Plano também propõe uma rota de caminhões definida pelas vias: Rodovia PR- 180, 

Antônio Carneiro Neto, Luiz Antônio Faedo, União da Vitória, Contorno Norte, Atílio 

Fontana, Porto Alegre, Santa Catarina, Cristo Rei, Nossa Senhora das Graças, General 

Osório, Antônio Sílvio Barbieri, bem como a definição de áreas de estacionamento 

regulamentado para carga e descarga, com a sinalização dos pontos de frete. 
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Entre as medidas administrativas proposta consta a estruturação para a operação da 

sinalização, a regulamentação da estrutura do sistema viário e a atuação do 

policiamento. 

O Plano mencionado presenta informações importantes, a falta de uma legislação em 

conjunto com uma fiscalização eficaz evitaria muitos transtornos como excesso de 

caminhões de carga em vias centrais, desgaste do pavimento, acidentes de transito. 

O mapa Hierarquia do Transporte de Cargas identifica as vias destinadas ao tráfego de 

carga, segundo a classificação hierárquica definida pela legislação municipal Lei nº 

3258/2006 e pelo Plano de Sinalização Viária Urbana, apresentando proposta de Rota 

de Caminhões. 

 

5.1.2. Equipamentos 

 

Os equipamentos destinados ao transporte de carga podem ser definidos como pontos 

ou locais para o frete, que se distribuem pela cidade, localizados em alguns postos de 

abastecimento de combustíveis, pois recebem caminhões, que ficam aguardando novas 

cargas. 

 

5.1.3. Polos geradores de carga 

 

Os polos geradores de carga são caracterizados como as transportadoras e as 

atividades que demandam a utilização de caminhões, como as indústrias. 

Um dos polos geradores mais representativo corresponde à BRF Brasil Foods, pois pela 

sua produção acarreta um significativo tráfego de caminhões, seja para receber a 

matéria prima, constituída (aves e suínos) ou para a distribuição do produto processado. 

A Ambev é considerada uma das maiores companhias de bebidas do mundo, sendo 

responsável pela produção, distribuição e comercialização de cervejas, bebidas não 

carbonadas e refrigerantes. Empresas de grande porte que hoje está localizada na área 

central do município responsável por um grande volume de carga e descarga diária de 

mercadores, sendo um grande polo gerador de trafego. 

Outras indústrias também são geradoras de transporte de carga. As transportadoras 

são outras fontes de transporte de carga, distribuindo-se por diversos bairros. 

 

5.1.4. Administração e Fiscalização 

 

O DEBETRAN órgão responsável pelo transito e transporte com circunscrição no 

município é responsável pela administração e à fiscalização do transporte de carga. 
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A inexistência de uma fiscalização permanente de fiscalização aliado a falta de 

sinalização adequada de Rota de Caminhões que defina e discipline o transporte de 

carga acarreta uma situação de conflito entre o tráfego urbano e rodoviário, gerando 

tensões, além de ocasionar um desgaste da pavimentação de vias que não estão 

dimensionadas para suportar os volumes e peso de veículos que por elas circulam, 

especialmente nos períodos de safra. 

O escoamento da produção agrícola também é um condicionante do transporte coletivo 

de carga, pois em função de suas origens e destinos, afetam a circulação de veículos 

no município, notadamente durante os picos de produção. 
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6. PROPOSTA DE BINÁRIO 

 

6.1. Binário executados na Rua Tenente Camargo/Rua Curitiba e Binário da Rua 

Ver. Romeu Lauro Werlang/Rua São Paulo 

 

Essa intervenção consistiu na alteração do sentido de circulação de quatro importantes 

vias de Francisco Beltrão. Duas vias paralelas à Avenida Tenente Camargo e a Rua 

Curitiba, que serve de ligação do leste a oeste da cidade com a região central. 

Atualmente, as ruas possuem sentido único de circulação, na Rua Tenente Camargo 

duas faixas de sentido e permissão para estacionamento dos dois lados da pista. O 

sentido unido foi adotado em toda a extensão da via. 

A Rua Curitiba, hoje com duas pista de sentido de circulação e permissão de estacionar 

no lado esquerdo da pista, lado direto recebeu a implantação de ciclofaixa com 

separação de fluxo com tachões e a proibição de estacionamento do lado direito. O 

sentido único adotado em todo a extensão da via. 

Já nas vias paralelas Rua ver. Romeu L. Werlang  e Rua são Paulo, que serve de ligação 

do norte sul da cidade com a região central. 

Atualmente, ambas as ruas possuem sentido único de circulação, duas faixas de sentido 

e permissão para estacionamento dos dois lados da pista. O sentido unido foi adotado 

em todo a extensão das vias. 

Esta intervenção deveria vir acompanhada da reconstrução das calçadas ao longo das 

quatro vias, o que deverá diminuir o conflito entre pedestres, ciclistas e veículos, uma 

vez que essa região é bastante densa em termos populacionais. 

À a proposta de implantação de um novo binário ligando novamente o sentindo 

leste oeste da cidade usando as vias: Rua Porto Alegre sentido trevo/centro e a 

Rua Florianópolis no sentido centro/parque Alvorada. Essa proposta gera um 

ponto de conflito e divisão de opiniões: 

 Desvio do Parque Alvorada, usando a Rua Manaus para convergir o fluxo 

de volta a Rua Porto Alegre; 

 Rua Porto Alegre duplicação do trecho entre a PR 483 até a Rua Manaus, 

consiste na retirada do portal existente. 

 

*Mapa 08: Sistema Binário em anexo a este produto. 
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7. CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA 

 

7.1. Aspectos Conceituais 

 

A determinação de parâmetros que qualifiquem uma análise sintética dos pontos 

relevantes do diagnóstico, definindo uma Avaliação Temática Integrada, é efetivada 

através da metodologia que tem como referenciais itens relativos a pontos fortes e 

fracos. 

Dentro dos pontos fortes, estão os aspectos positivos a serem explorados e/ou 

otimizados para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os habitantes do 

município. 

Já os pontos fracos são os problemas que existem e que condicionam o 

desenvolvimento do município negativamente, sendo impossível alterá-los. 

A tabela a baixo representa alguns pontos identificados e que serão complementas após 

as oficinas e a compilação final da consulta pública disponível no site da Prefeitura 

Municipal. 

 

Tabela 08: Avaliação temática do sistema viário segundo a metodologia de pontos fortes 
e fracos. 

Pontos Fortes 
Pontos Fracos 

 

A malha rodoviária municipal é ampla, ligando 

a sede, os distritos e as diversas localidades. 

Relevo ondulado que ocasiona aclives e 

declives nas vias. 

O município apresenta Legislação que 

Regulamenta o Lei do Sistema Viário, Carga 

e descarga, Taxi, Moto taxi, zoneamento, uso 

e ocupação do solo entre outras. 

Complementação das rodovias municipais e 

novas ligações rodoviárias entre distritos e 

localidades. 

Falta de ligações viárias na sede e distritos. 

Gestão eficiente, com a inclusão de novos 

instrumentos reguladores e melhoria na 

fiscalização do trânsito. 

Vazios urbanos a serem ocupados com vias 

que respeitem a configuração do terreno. 

Implantação de novo sistema de binário em 

função do auto índice de veículos e vias 

estreitas. 

Complementação das rodovias municipais e 

novas ligações rodoviárias entre distritos e 

localidades. 

A área exclusiva de pedestre, que se 

incorpora à praça, e apesar de constar de 

apenas uma quadra, é dotada de mobiliários 

urbanos que dão um referencial para o local, 

para o centro da cidade. 

Inexistência de pavimentação de rodovias e 

de novas ligações rodoviárias entre distritos e 

localidades. 

As calçadas, especialmente as da área 

central, estão em processo de transformação, 

com a substituição do revestimento em lajotas 

de concreto, em cimento alisado para um 

padrão mais moderno, composto de paver, 

Falta de definição da divisão modal de 

circulação de veículos. 
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Pontos Fortes 
Pontos Fracos 

 

com setores coloridos, que demarcam o 

caminhamento e bordas junto ao alinhamento 

predial e ao meio-fio, além de ter elementos 

em relevo que definem um piso tátil, para 

auxiliar as pessoas com necessidades 

especiais. 

A cidade apresenta boa sinalização vertical, 

horizontal, semafórica e redutores de 

velocidade; 

Necessidade de redefinição da hierarquia 

viária, já que certas vias possuem definição 

ambígua 

Possui um Sistema de Transporte Integrado, 

que diminui tempos de espera e interliga 

diversas regiões da cidade. 

Polos geradores de tráfego necessitam de 

Intervenção 

Órgão de transito constituído Os Eixos de Comércio e Serviços não se 

revelam como elementos de concentração de 

atividades que geram tráfego. 

 Na área central não é possível distinguir o 

Anel Central como um elemento contínuo e 

prioritário com relação à circulação de 

veículos. 

 O órgão de transito não estruturado para 

absorver as demandas da mobilidade  

 O Terminal Liberdade não apresenta 

infraestrutura suficiente para o fluxo de 

pessoas que transitam pelo local. 

 Não há padronização dos táxis. 
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8. ACESSIBILIDADE 

 

 

A questão da Mobilidade Urbana tem recebido atenção especial nos últimos anos, 

devido aos crescentes problemas com congestionamentos, segurança de pedestres, 

aumento dos números de acidentes de trânsito, dificuldade de acesso a espaços 

públicos, falta de integração dos meios de transporte, acessibilidade inexistente ou 

limitada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, entre outras questões que 

impactam negativamente a utilização do ambiente urbano pelo cidadão. O assunto é 

tema do Estatuto das Cidades, instituído pela Lei federal nº 10.257/2001, a qual tornou 

obrigatório que municípios com mais de 500 mil habitantes elaborassem planos 

integrados de transporte urbano. Mais tarde, em 2004, a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, 

ambas criadas pelo Ministério das Cidades, enfatizaram a importância de ações para 

viabilizar o crescimento urbano sustentável e a utilização igualitária dos espaços 

públicos. Em janeiro de 2012, a instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(Lei federal nº 12.587), conferiu não somente maior relevância, mas, também, prioridade 

ao tema, ao determinar que municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes devem 

elaborar, até abril de 2015, Planos Municipais de Mobilidade Urbana, sob pena de não 

terem acesso a verbas federais para projetos nessa área até a respectiva adequação. 

Trazendo como a primeira de suas diretrizes, essa lei cita especificamente a 

acessibilidade universal, ratificando a importância da adoção dos critérios e normas de 

acessibilidade como pilares fundamentais dos Planos Municipais de Mobilidade, tendo 

como parâmetros as Leis federais nº 10.048 e 10.098, de 2000, bem como o Decreto 

federal nº 5.296, de 2004, que as regulamenta, além de considerar os critérios de 

acessibilidade estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2008, ganhando 

status de emenda constitucional em 2009. Trata-se, portanto, de grande oportunidade 

para que os municípios, ao desenvolverem seus Planos Municipais de Mobilidade 

Urbana, não deixem de incorporar, de forma abrangente, os fundamentos do Desenho 

Universal, bem como os demais direitos das pessoas com deficiência, reiterando-os na 

legislação local e ampliando o seu cumprimento. 
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a) Diretrizes Municipais 

São ações de forma articulada com os demais órgãos públicos municipais, atuando:  

I. No assessoramento ao governo municipal nos assuntos relativos às pessoas 

com deficiência e suas famílias; 

II. Na formulação e proposição de políticas públicas e diretrizes para o 

atendimentos às pessoas com deficiência e suas famílias; 

III. Na coordenação da implementação de projetos e ações públicas inclusivas, 

atuando de forma articulada com as demais Secretarias Municipais e outros 

órgãos e entidades da administração pública municipal; 

IV. Na interlocução com entidades da sociedade civil ligadas à deficiência, apoiando 

suas iniciativas e oferecendo canal de comunicação; 

V. Na formulação e execução, direta ou indiretamente, com apoio de instituições 

públicas ou privadas, de programas, projetos e ações para pessoas com 

deficiência e suas famílias; e  

VI. Na promoção de estudos e pesquisas sobre a realidade local das pessoas com 

deficiência, visando fornecer subsídios para que o governo municipal possa 

aprimorar as políticas públicas em prática e, também, desenvolver novas ações. 

O Plano Municipal de Acessibilidade pode ser inserido como artigo na Lei do Plano 

Diretor Municipal juntamente com a Lei de Mobilidade Urbana ou apresentado como 

projeto de lei municipal de forma independente, conferindo ao tema a relevância que 

deve ter no desenvolvimento de todas as cidades. 

Como objetivos gerais para a elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade 

poderemos destacar algumas ações de forma a antecipar problemas futuros e corrigir 

vícios no município: 

I. Utilização dos padrões e normas de acessibilidade arquitetônica, urbanística e 

comunicacional, bem como dos princípios do Desenho Universal, como 

parâmetros fundamentais para o planejamento, implementação e fiscalização de 

projetos municipais nas áreas de engenharia, arquitetura, urbanismo, transporte, 

mobilidade urbana e infraestrutura; 

II. Adequação dos espaços, serviços, equipamentos e mobiliário urbano públicos 

já existentes, de acordo com os preceitos do Desenho Universal, a legislação 

federal vigente sobre acessibilidade e as normas técnicas específicas, em 

especial a ABNT NBR 9050;  

III. Desenvolvimento de projetos para implementação de rotas alternativas 

acessíveis em regiões de grande circulação, como polos geradores de tráfego; 
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IV. Integração entre as políticas públicas de transporte, trânsito, desenvolvimento 

urbano, habitação, saneamento básico, urbanismo, planejamento, gestão do uso 

do solo e meio ambiente; 

V. Estímulo à atuação da sociedade civil organizada para o endereçamento das 

demandas das pessoas com deficiência, permitindo sua participação no 

processo de revisão, adequação e fiscalização do espaço público urbano; e 

VI. Estímulo ao desenvolvimento tecnológico para obtenção de novas soluções em 

termos de acessibilidade e usabilidade do espaço público urbano, fomentando a 

consonância com os princípios do Desenho Universal. 

A concepção, implementação e reforma de quaisquer projetos arquitetônicos, 

urbanísticos, paisagísticos e de transporte deverão atender aos princípios do Desenho 

Universal, bem como estar em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especificamente a ABNT NBR 

9050 e demais referências normativas complementares. 

 

8.1 Espaços Públicos, Equipamentos e Mobiliário Urbano  

 

Em qualquer obra de construção, ampliação ou reforma de vias, praças, logradouros, 

parques e demais espaços de uso público, o Poder Executivo Municipal e as empresas 

concessionárias municipais responsáveis pela execução deverão garantir o livre trânsito 

e a circulação segura de todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e 

mobilidade reduzida, durante e após a execução do projeto, tendo como referência as 

normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 9050 e demais referências normativas 

de acessibilidade. 

A instalação de equipamentos e mobiliário urbano, sejam eles temporários ou 

permanentes, deverá seguir critérios de posicionamento que levem em conta o seu 

tamanho e impacto na circulação pelo passeio público, visando não interferir na faixa 

livre acessível, conforme normas da ABNT e das demais referências normativas 

vigentes. Como por exemplo: 

I. Marquises, toldos, placas e demais elementos de sinalização, postes de energia 

e iluminação, hidrantes;  

II. Os telefones públicos e os terminais de autoatendimento de produtos e serviços; 

III. Lixeiras, caixas de correio, bancos, dispositivos de sinalização e controle de 

trânsito, abrigos de ônibus; 

IV. Botoeiras, comandos e outros sistemas de acionamento de equipamentos e 

mobiliário urbano; e 
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V. As espécies vegetais que possuam projeção sobre a faixa livre destinada à 

circulação de pedestres. 

É proibida a instalação de componentes construtivos sob a forma de degraus, canaletas 

para escoamento de água, obstáculos e declives, entre outros elementos de 

urbanização, que possam vir a dificultar a circulação de pessoas, principalmente 

aquelas com deficiência e mobilidade reduzida, em passeios e calçadas de parques, 

praças, vias, áreas externas de edificações e demais espaços de uso público ou 

coletivo. Os elementos de urbanização já existentes, que não possam ser 

imediatamente reposicionados a fim de garantir a faixa livre acessível, deverão ser 

adequadamente sinalizados de acordo com as normas técnicas vigentes. 

 

8.2 Calçadas  

 

As calçadas deverão seguir os padrões contidos nas normas da ABNT e demais 

referências normativas, apresentando uma faixa livre de circulação com largura mínima 

recomendada de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m. Os potenciais obstáculos 

aéreos, como placas ou faixas, deverão estar localizados a uma altura superior a 2,10 

m. A inclinação transversal das calçadas, passeios e vias, não poderá ser maior do que 

3%, sendo a máxima inclinação longitudinal permitida de 8,33%.  

Os materiais para pavimentação, reforma ou ampliação de calçadas deverão permitir 

uma superfície antiderrapante, com características mecânicas de resistência, 

nivelamento uniforme e que propicie sua fácil substituição e manutenção. As grelhas e 

juntas de dilatação dos passeios devem estar, preferencialmente, fora do alcance do 

fluxo principal de circulação. Em rotas acessíveis, quando instaladas transversalmente, 

as grelhas e juntas de dilatação não devem ter espessura maior do que 15 mm.  

A responsabilidade pela adaptação e manutenção permanente das calçadas e dos 

passeios em praças, parques, largos, vias estruturais e demais espaços públicos será 

do Poder Executivo Municipal,  

O Poder Executivo Municipal poderá criar um ou mais padrões de calçadas, poderá 

estabelecer prioridades, estabelecendo rotas estratégicas, que abranjam serviços 

básicos, como escolas, hospitais, bancos, correios, paradas de embarque e 

desembarque de passageiros, as quais terão prioridade no redesenho de suas calçadas, 

poderá estabelecerá meta anual de metros lineares de calçadas a serem adaptadas em 

passeios públicos municipais.  

Fica a cargo do responsável pelo imóvel particular a adaptação e manutenção da 

calçada localizada em frente à sua propriedade, de acordo com o padrão estabelecido 
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pela Prefeitura Municipal, tendo em vista os critérios de desenho previstos nas normas 

técnicas de acessibilidade.  

O prazo para adequação e o valor da multa para o caso de não cumprimento da 

obrigação serão estipulados em lei específica. 

 

 

Figura 46: Modelo de padronização de calçadas. 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 



Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PR 
Mobilidade Urbana – MU 

 

90 
 

 

Figura 47: Modelo de padronização de calçadas. 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 

8.3 Sistema Municipal de Transporte 

 

O Sistema Municipal de Transporte compreende os seguintes elementos:  

I. Veículos de transporte coletivo rodoviário, metroferroviário, ferroviário e 

aquaviário; 

II. Estações, terminais, pontos de parada e seus entornos;  

III. Rotas de acesso;  

IV. Bilheterias e plataformas; 

V. Estacionamentos e áreas de embarque e desembarque; 

VI. Polos geradores de tráfego;  

VII. Equipamentos e mobiliário da infraestrutura básica de transporte; e 

VIII. Veículos de transporte individual. 

 

O Sistema Municipal de Transporte deve atender às seguintes diretrizes: 
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I. Regulação dos serviços de transporte público com a adoção de um modelo que 

exija, nos processos de concessão, permissão ou autorização, o cumprimento 

das normas e critérios de acessibilidade; 

II. Adaptação da infraestrutura da rede de transporte público para garantir 

acessibilidade arquitetônica e comunicacional; 

III. Política tarifária consoante com os critérios legais de gratuidade para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida; 

IV. Integração dos modos de transporte coletivo, complementarmente ao 

desenvolvimento de rotas alternativas acessíveis; 

V. Capacitação continuada de condutores, cobradores e demais profissionais do 

Sistema Municipal de Transporte público, com orientação para o atendimento 

adequado à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 

O Sistema Municipal de Transporte deve compreender projetos e ações que tenham 

como referência os princípios do Desenho Universal, a legislação federal e as normas 

técnicas de acessibilidade vigentes. 

Na construção, ampliação ou reforma de rotas acessíveis, deverá ser considerado, na 

formulação dos projetos, a implantação de elementos que permitam a interligação das 

vias com os sistemas de transporte existentes, de forma a permitir o uso, com segurança 

e autonomia, pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Os semáforos de pedestres localizados nas vias públicas deverão estar equipados com 

mecanismo que forneça orientação para a travessia segura das pessoas com deficiência 

visual nos locais onde a periculosidade da via assim exija, ou mediante solicitação dos 

munícipes. 

As empresas concessionárias, permissionárias e os órgãos públicos municipais 

responsáveis pela administração do Sistema Municipal de Transporte, de acordo com 

suas atribuições legais, deverão garantir todas as medidas necessárias para a 

operacionalização de forma segura e em conformidade com as normas técnicas 

vigentes de acessibilidade.  

O Poder Executivo Municipal desenvolverá programas de incentivo e metas para a 

adaptação de veículos e serviços pelo setor privado de transporte, visando o melhor 

atendimento à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.  

A fiscalização do cumprimento das metas de adaptação de veículos e serviços 

prestados pelo setor privado de transporte ficará a cargo da Comissão Permanente de 

Acessibilidade, (que deverá ser criada) devendo ser observados os princípios do 

Desenho Universal, a legislação e as normas técnicas de acessibilidade vigentes. 
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8.4 Francisco Beltrão 

 

Como já citamos no subtítulo 2.5.1 houve a aprovação da “Lei nº 4.328/2015 cria o 

Programa "NOVOS CAMINHOS", regulamentando os artigos 33 e 116, da Lei 

3361/2007, e os artigos 166 e 167, da Lei Municipal nº 2498/1996 o programa Novos 

Caminhos, incentivar a construção de calçadas no Centro e nos bairros através de 

parcerias entre moradores e a Prefeitura”. 

 

A ideia é viabilizar espaços padronizados para o tráfego de pedestres e aumentar a 

segurança de quem transita a pé pela cidade. 

O programa estipula uma parceria em que os proprietários de imóveis – residenciais ou 

baldios – podem pagar somente os pavers, enquanto que a Prefeitura entra com a mão 

de obra e o pó de pedra para construção das calçadas. Para obter os benefícios, os 

proprietários de imóveis devem aderir ao programa. A Secretaria de Urbanismo montou 

um esquema operacional para implementar o Novos Caminhos, que deve ser executado 

em etapas, com preferência para trechos considerados prioritários pela Prefeitura. 

Atualmente, a responsabilidade sobre as calçadas é um ponto controverso. A legislação 

municipal estipula que o espaço é público, mas deve ser construído e mantido pelo 

proprietário do imóvel em frente, questão que muitas vezes deixa as calçadas em más 

condições. 

O objetivo da Lei é: 

 Conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância estética de se 

construir, recuperar e manter as calçadas nas áreas urbanas, valorizando a 

propriedade pública e privada instalada no Município de Francisco Beltrão;  

 Qualificar o ambiente urbano proporcionando aos pedestres o trânsito seguro e 

acessível a todos, com ênfase no aspecto de inclusão de idosos e dos 

portadores de necessidades especiais; 

 Facilitar a prestação de serviços públicos como coleta de lixo, implantação de 

rede elétrica, hidráulica, pluvial e de esgotamento sanitário, entre outros; 

 Tornar o ambiente público mais prevento em relação à limpeza e proliferação de 

doenças; 

 Estabelecer as responsabilidades e competências da Administração Pública e 

dos proprietários de imóveis na execução das obras de pavimentação de 

calçadas; 
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Autorizar a concessão e especificar os subsídios oferecidos pelo Poder Público, em 

forma de parceria entre o Poder Público e os proprietários de imóveis, que optarem por 

fazer a adesão ao Programa "Novos Caminhos". 

A substituição das calçadas atenderá os parâmetros estabelecidos pelas normas 

técnicas de acessibilidade da NBR nº 9050/1994 da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e ao padrão de mobilidade urbana a ser estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo. 

Fica evidenciado nas principais vias do centro urbano a necessidade de adequação dos 

acessos aos comércios, com rampas que atendam a normas técnicas. 

 

 

Figura 48: Degrau acentuado para acesso ao comercio. 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 
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Figura 49: Elevação do passeio transformando-a em rampa de acesso (forma errada). 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 

Figura 50: Dois exemplos que contradiz as Normativas, degraus de acesso (laranja) e o 
segundo a elevação do paver transformando em rampa (azul). 
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 
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Figura 51: Cadeirante motorizado utilizando o passeio público, no detalhe a rampa de acesso 
sem padronização.  
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 

 

 

 

Figura 52: Elevador para cadeirante dentro das normativas legais.  
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 
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Figura 53: Vagas acessíveis disponíveis na área central como determina a legislação.  
Fonte: Lahsa – Acervo 2016. 
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9. PLANEJAMENTO CICLOVIÁRIO 

 

O planejamento cicloviário baseia-se na premissa de incentivar o uso da bicicleta como 

meio de transporte em uma cidade ou região. O enfoque visa enxergar o uso da bicicleta 

no contexto urbano para atender as necessidades reais dos ciclistas em um sistema 

viário dominado por veículos automotores. O bom planejamento cicloviário necessita de 

segurança viária para circulação, bem como de infraestrutura adequada de 

estacionamento para bicicletas. 

 

9.1 Princípios  

 

9.1.1. Segurança Viária 

 

O planejamento e desenho da infraestrutura cicloviário tem de ser pensando em 

conjunto. Redes viárias, pisos de qualidade e cruzamentos que não gerem riscos. Tudo 

deve garantir deslocamentos seguros para todos os usuários, sejam ou não ciclistas. 

 

9.1.2. Rotas diretas/rapidez 

 

Nesse caso tudo deverá ser pensado com o objetivo de minimizar o tempo e o esforço 

necessário para os deslocamentos por bicicleta. Como a água segue sempre o caminho 

mais curto e rápido, assim devem ser as rotas cicloviárias de qualidade. 

 

9.1.3. Coerência 

 

Ser coerente implica manter não só uma unidade visual em relação a sinalização e 

pisos, mas também em rotas completas e fáceis de serem seguidas. 

 

9.1.4. Conforto 

 

Para que mais pessoas utilizem a bicicleta como meio de transporte, o fato das vias 

serem confortáveis certamente representa um fator fundamental. Atingir esse objetivo 

requer poucas paradas, piso de qualidade, largura adequada, proteção das intempéries 

sempre que possível e que o ciclista nunca seja forçado a desmontar da bicicleta 

durante seu deslocamento. 
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9.1.5. Atratividade 

 

A atratividade requer um grande esforço no planejamento, mas necessária. Quem não 

usa a bicicleta como meio de transporte se sentirá convidado a fazê-lo quanto mais 

atrativa for a infraestrutura. Para isso, deve-se pensar em rotas que cruzem ambientes 

diversificados, agradáveis, que não coincidam com vias arteriais de trânsito motorizado 

e por fim, que não sejam zonas inseguras. 

 

9.2. Tipos de Infraestrutura 

 

9.2.1. Ciclovia 

 

É um espaço segregado fisicamente do tráfego automóvel. Pode ser unidirecional (um 

só sentido) ou bidirecional (dois sentidos) e são regra geral adjacentes a vias de 

circulação automóvel ou em corredores verdes independentes da rede viária. É isolada 

por barreira física, seja uma mureta, meio fio elevado, grade, blocos de concreto ou 

alguma outra forma de isolamento fixo. São recomendadas em grandes avenidas e vias 

expressas para proteger os ciclistas de um trânsito intenso e/ou rápido de veículos 

motorizados. 

 

9.2.2. Ciclofaixa 

 

É uma faixa das vias de tráfego, geralmente no mesmo sentido de direção dos 

automóveis e na maioria das vezes ao lado direito em mão única. Normalmente, nestas 

circunstâncias, a circulação de bicicletas é integrada ao trânsito de veículos, havendo 

somente uma faixa ou um separador físico, como blocos de concreto, olhos de gato ou 

tachões. É indicada para vias de trânsito motorizado moderado e em baixa velocidade. 

 

9.2.3. Ciclo-rota 

 

Convencionou-se dar o nome de ciclo-rota a um caminho, com ou sem sinalização, que 

representa uma rota recomendada para o ciclista. Representa o trajeto, sem qualquer 

segregação ou sinalização contínua.  

 

9.2.4. Ciclovia operacional 
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Também chamada de ciclofaixa de lazer, é uma faixa exclusiva instalada 

temporariamente em um sistema viário e operada por agentes de trânsito, isolada do 

tráfego motorizado através de elementos removíveis, tais como: cones, cavaletes, 

grades móveis, fitas, etc.  

 

9.2.5. Espaço compartilhado 

 

Os espaços compartilhados removem a tradicional segregação entre os veículos 

automotores, pedestres e outros usuários das vias. Sistemas convencionais de gestão 

de ruas como cortes, faixas, linhas, sinais e símbolos são substituídos por uma 

abordagem integrada, orientada para a compreensão do espaço público pelas pessoas. 

Com isto, caminhadas, ciclismo, compras e atividades como andar de carro se tornam 

ações integradas. 

  

Figura 54: Largura da ciclofaixa/ciclovia - recomendada. 
Fonte: Bicicleta Brasil,2001. 
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Figura 55: Seção transversal de uma ciclovia de dois sentidos. 
Fonte: Bicicleta Brasil,2001. 
 
 
 

9.2.6. Ciclovia 

 

As ciclovias exercem um grande fascínio sobre a população em geral, em especial nos 

ciclistas leigos. A crença que só a segregação do ciclista em relação ao trânsito 

proporciona segurança no pedalar é muito enraizada. A realidade apresentada por 

pesquisas mostra que não é bem assim. Não resta dúvidas que ciclovias têm 

qualidades, mas não existe milagre e elas também apresentam seus pontos fracos. 

Talvez o ponto mais forte do conceito ciclovia esteja no imaginário das pessoas. 

Ciclovia é uma dentre várias opções técnicas de segurança de trânsito para melhoria da 

vida do ciclista. Ela pode ou não ser a opção mais segura ou apropriada. Em várias 

situações é mais apropriado ter faixas para ciclistas, sinalização, trânsito partilhado ou 

mesmo não fazer absolutamente nada. Em cidades de pequeno porte ou no interior de 

bairros onde o trânsito é de baixa velocidade e tranquilo, ciclovias provavelmente são 

totalmente desnecessárias. 

A matemática é simples: a quase totalidade dos acidentes envolvendo ciclistas acontece 

em cruzamentos, portanto resolvendo estes pontos, o índice de acidentes envolvendo 

ciclistas praticamente zera. E aí vem o detalhe: não existe ciclovia sem algum tipo de 

cruzamento. 

Mas há outros fatores a ponderar antes de optar pela ciclovia. Para criar uma via 

apropriada é necessário tirar espaço de alguém, seja dos veículos motorizados ou até 
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mesmo dos pedestres, o que faz com que processo de implementação seja realizado 

no mínimo com alguma espécie de atrito. 

Ciclovia é sempre a opção mais complicada de ser implementada e a mais cara. Os 

custos de sua manutenção também devem ser levados em consideração ou então o 

dinheiro investido será desperdiçado. 

 

 

 
Figura 56: Croqui esquemático. 
Fonte: Bicicleta Brasil,2001. 

 

 

9.2.7. Segurança de Ciclistas 

 

a) Fatos e considerações sobre a segurança de ciclistas: 

b) Todo ciclista tende a manter a inércia da bicicleta, ou seja, a não diminuir muito 

a velocidade ou parar. 

c) Praticamente todos os acidentes (95% - UNESCO) envolvendo ciclistas 

acontecem em cruzamentos 

d) Mais da metade das mortes de ciclistas é resultado de colisão frontal. 

e) Mais de 50% dos acidentes envolvendo bicicletas têm como responsável o 

próprio ciclista. 
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f) 90% do total dos acidentes de trânsito são causados por falha humana. 

g) Calcula-se que algo entre 10 a 15% das mortes de ciclistas no Brasil são 

causadas por falha mecânica da bicicleta. 

h) O índice de ciclistas que sofrem colisões por trás é muito baixo e, 

percentualmente, as lesões são menores que em colisões frontais ou laterais. 

i) Boa parte dos acidentes é causada porque o motorista não conseguiu visualizar 

o ciclista. 

j) Não há melhoria de segurança se o ciclista não tiver uma condução segura da 

bicicleta. 

k) O ciclista tem que usar e conduzir a bicicleta como uma bicicleta e não como um 

veículo motorizado. Educação é prioridade, fundamental para evitar acidentes. 

l) É condição básica para a segurança do ciclista que o sistema de trânsito esteja 

integrado com a realidade do veículo bicicleta, assim como para o convívio com 

o cidadão ciclista e outros não-motorizados. 

m) A forma técnica mais eficiente para diminuir o alto índice de acidentes 

envolvendo ciclistas em esquinas, é através de sinalização vertical, horizontal e 

semafórica, e de pequenas canalizações para bicicletas, quando necessárias. 

n) Há uma generalizada distorção em nossa sociedade sobre o que deve ser 

segurança no trânsito para ciclistas. São feitas comparações inocentes com 

países e cidades onde a bicicleta faz parte do trânsito há muitas décadas, ou até 

mais de um século.  

 

9.2.8. Segurança de Ciclovias 

 

Fatos e considerações sobre a segurança de ciclovias: 

a) A ciclovia evita que o ciclista seja espremido pelo motorista contra o meio-fio ou 

qualquer outro obstáculo. Evita também que ele sofra colisão por trás. (Mas, vale 

a pena lembrar que há o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro que obriga 

qualquer condutor de veículo motorizado a manter 1,5 metro de distância do 

ciclista em ultrapassagens.) 

b) Ciclovia exerce forte imagem como incremento de segurança para o ciclista. 

c) É impossível construir uma ciclovia sem cruzamentos e a maioria dos acidentes 

envolvendo ciclistas ocorrem em cruzamentos. 

d) Colisão frontal entre ciclistas é acidente relativamente comum em ciclovias de 

dupla mão de direção. 

e) Mesmo em países europeus, há problemas de invasões de veículos motorizados 

em ciclovias, em especial motocicletas e ciclomotores. 
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f) Por causa da falta de calçadas é comum ver pedestres usando ciclovias como 

seu espaço, o que gera conflito e acidentes. 

g) É comum o atropelamento do pedestre em ciclovias. Ciclovias não têm a 

característica "hostil" de uma rua ou avenida, além do mais a bicicleta é 

silenciosa e difícil de ser percebida. Já a via para veículos motorizados, tende a 

ser percebida e respeitada pelo pedestre. Há várias razões para tanto, uma delas 

é porque os veículos são barulhentos e podem ser ouvidos de longe. 

h) "Sem ciclovia não há segurança para o ciclista", é discurso comum que não raro 

acaba inviabilizando a implementação de melhorias mais simples, baratas e 

eficientes para a segurança e conforto do ciclista.  

 

9.2.9. Introdução da Ciclovia 

 

Considerações sobre a introdução da ciclovia 

a) É crucial pensar qualquer obra viária voltada para o ciclista de forma integrada 

com o meio ambiente, os locais de interesse e outros modos de transporte, 

motorizados ou não. 

b) A segurança no trânsito para ciclistas deve estar fundamentada em um sistema 

cicloviário no qual sejam consideradas todas as opções possíveis e pertinentes 

às peculiaridades locais - trânsito compartilhado, faixas para ciclistas, ciclovias, 

ou até simplesmente não fazer nada. 

c) Dependendo do contexto, ciclovia pode ou não ser a melhor opção. O que 

importa mesmo é que o ciclista sinta segurança sem perder o prazer de pedalar. 

d) Ciclovia deve ser alimentada de ciclistas, senão é gasto inútil. O interessante é 

que o ciclista consiga acessar a ciclovia pedalando por caminhos seguros. 

e) Toda ciclovia tem cruzamentos, portanto necessita de semáforos. O problema 

de custo dos semáforos, não é o único ponto crítico. O sistema semafórico 

integrado à ciclovia só funciona se houver uma correção geral de tempos em 

todo o sistema semafórico já existente. É uma decisão política de peso. (Caso 

de Toledo) 

f) Com o ciclista integrado ao tráfego e longe de vias saturadas ou de trânsito 

rápido, o semáforo vale para todos e os custos gerais caem. 

g) Mesmo sendo possível a melhor condição de implantação da ciclovia, ainda há 

o problema que ela segrega o ciclista do trafego de veículos motorizados, o que 

não raro, significa distanciá-lo do olhar de motoristas e motociclistas, o que 

acaba se transformando em mais um elemento de risco de acidentes, 

principalmente em esquinas. 
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h) O perfil irregular do traçado urbano e a topografia de nossas cidades dificultam 

a implantação de ciclovias. 

i) Normalmente, onde há saturação de veículos motorizados - vias expressas, 

avenidas e outras vias preferenciais - é onde seriam os melhores trajetos para 

ciclistas. O problema técnico de implantar ciclovias nestas vias está na diferença 

de velocidade entre o ciclista e motoristas nas esquinas, acessos e cruzamentos. 

Há ainda a questão ambiental de baixa qualidade comum a locais onde há 

excesso de veículos motorizados. 

j) Criada uma ciclovia, onde colocar as vagas de estacionamento que 

desaparecerão com o espaço ganho pela ciclovia? 

k) Ciclovia de canteiro central em avenidas é questionável em termos de segurança 

para o ciclista. Por um lado, o faz cruzar uma via de trânsito intenso para alcançar 

sua segurança, o que constitui um contrassenso. Estas travessias podem ser 

feitas junto às faixas de pedestres, o que pode criar problemas tanto para 

pedestres como para o próprio ciclista. Mas, tem a vantagem de permitir fluxo 

mais rápido para o ciclista pela diminuição de interferências, como acessos de 

garagens e esquinas. Em compensação há o problema causado pelas 

convergências à esquerda e ou retorno dos automóveis, além do possível 

fechamento do fluxo da ciclovia por veículos que não conseguiram cruzar a 

avenida. 

l) Numa ciclovia de canteiro central de avenida, o ciclista irá pedalar na pior 

condição de salubridade, já que está no centro de intensa poluição sonora e do 

ar. 

m) Ciclovias são recomendáveis em estradas que estejam em área urbana. 

n) A experiência internacional mostra que a ciclovia criada gera demanda. Mas a 

mesma experiência demonstra que a ciclovia por si só não se sustenta. Ela 

necessita de um sistema de alimentação de ciclistas, seu uso deve ser 

constantemente incentivado, suas falhas corrigidas, suas qualidades mantidas e 

periodicamente revistas. Do contrário sua implementação será inútil e o 

investimento desperdiçado. Ciclovia não faz milagres, é simplesmente uma das 

opções técnicas disponíveis. 

 

9.2.10. Ciclo rede 

 

Ciclo Rede, como diz o nome, é uma rede de caminhos instituídos em uma determinada 

área, própria principalmente para ciclistas, mas também pensada para cadeirantes, não-

motorizados e pedestres, por onde eles possam se deslocar com segurança e 
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tranquilidade, mantendo-os, na medida do possível, afastados de vias de tráfego 

intenso, e locais reconhecidamente considerados perigosos. A base do projeto deve ser 

o respeito às individualidades e peculiaridades locais. 

A Ciclo Rede leva em consideração todas as possibilidades de harmonizar o uso da 

bicicleta com outros modos de transporte, auxiliando assim as demais formas de 

deslocamento não motorizadas. Potencializa os deslocamentos internos no bairro, 

fortalecendo a comunidade local e, diminuindo tensões sociais. Facilita o acesso aos 

serviços disponíveis, locais de interesse e outras opções de equipamento urbano. 

Aponta para a integração com o sistema de transporte estabelecido. 

A vivência "in loco" para conhecimento de todos os fatores que geram conflitos, 

desequilíbrio, desconforto, problemas de fluidez se faz necessária. Partindo deste 

princípio fica simples entender porque a intervenção não pode ser localizada, mas deve 

levar em consideração o entorno, o todo e todos. Quanto mais holística for a 

intervenção, melhor os resultados. Neste sentido é de extrema importância enxergar a 

"vontade" espontânea da população local. 

O estabelecimento físico de uma Ciclo Rede se dá por meio do uso de todo e qualquer 

recurso técnico disponível que dê equilíbrio e equidade aos fluxos do trânsito da 

bicicleta, pedestres, não-motorizados e mesmo motorizados. Ciclovias, ciclofaixas, 

ciclolinhas, trânsito partilhado, sinalização, traffic calming ou mesmo a retirada de toda 

e qualquer intervenção regulatória do trânsito devem ser levadas em consideração como 

opção ou conjunto de opções para cada uma das áreas, localidades, ou mesmo 

pequenos trechos. O que realmente interessa é alcançar resultados positivos para a 

qualidade de vida e sustentabilidade do maior número de pessoas e vidas possível. 

Mudanças sempre têm custo humano. É necessário aprofundar-se e manter 

neutralidade para separar as "vontades" que são comodismos das que são pertinentes. 

Daí se faz necessário informar, formar, treinar, educar.  

 

9.2.11. Apresentar a Ciclo Rede ao público 

 

Há inúmeras formas de apresentação da Ciclo Rede ao público, sendo a mais simples 

e barata em forma de um folheto trazendo um mapa que detalha a área previamente 

estudada. O intuito é orientar ou induzir o ciclista a procurar caminhos que sejam 

seguros e confortáveis, mostrando-lhe uma outra possibilidade de uso da cidade e do 

bairro. 

No verso deste mesmo folheto/mapa são disponibilizadas informações sobre segurança 

no trânsito para ciclistas, leis, locais de interesse e outras informações. 
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O ideal é que a implantação física da Ciclo Rede receba tratamento de comunicação 

diferenciado para facilitar a sua leitura, suas indicações e orientações. Nesse sentido, é 

de grande interesse que se implante totens que deverão ser espalhados em pontos 

estratégicos.  

 

9.2.12. O Processo do projeto da Ciclo Rede 

 

Toda e qualquer transformação numa cidade tem um processo de construção desta 

transformação. Normalmente os passos são: proposta, pré-projeto, projeto, projeto 

executivo, execução, entrega e adaptação da população à mudança. 

Um projeto Ciclo Rede permite inúmeras formas de condução de todo o processo, o que 

é uma grande vantagem. O ideal é que haja comum acordo com todos envolvidos, 

conhecimento e compreensão dos processos legais administrativos públicos, e 

acompanhamento constante das etapas a serem cumpridas. Mas é possível instituir as 

bases da Ciclo Rede sem intervenções ou obras, simplesmente com acordo social e 

boa comunicação. Neste caso contorna-se o poder público, bastando manter-se dentro 

da Lei. 

Talvez o único ponto de inflexibilidade do processo seja que o trabalho de mapeamento 

deve ser executado por ciclistas experientes com conhecimento sobre leis de trânsito, 

bicicletas e problemas técnicos referentes à segurança e conforto de ciclistas leigos. 

 

9.2.13. Possibilidades, vantagens e desvantagens 

 

Possibilidades: 

 Melhorar a segurança e conforto do ciclista de maneira simples. 

 Integração ou não com órgão de trânsito. 

 Opção de direcionamento do seu conteúdo. 

 Adaptação ao trânsito instituído. 

 Processo aberto de comunicação com público final. 

 

Vantagens: 

 Custo muito baixo. 

 Diminui ou evita a necessidade de intervenções viárias. 

 Diminui sensivelmente índices de acidentes de trânsito. 

 A bicicleta é ótimo modo de transporte para pequenas e médias distâncias, o 

que a torna ideal para uso interno de bairros. 

 Possibilita a integração do ciclista ao sistema de transporte de massa. 
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 Qualquer projeto de viabilização de bicicletas, que seja sério, tem 

obrigatoriamente que mapear a área onde será introduzido. 

 Ciclo Rede pode existir sem ciclovias ou ciclofaixas. O contrário não é válido. 

 É a melhor e mais barata forma de educar o ciclista para o trânsito. 

 Cria uma percepção mais aprofundada da área onde se pedala. 

 Fortalece as boas potencialidades do local onde é implantado. 

 Oferece a possibilidade de uso por outros não-motorizados. 

 Diminui conflito com pedestres. 

 Mostra que há outras alternativas de deslocamento e uso da cidade. 

 Diminui problemas no trânsito a médio prazo. 

 

Desvantagens: 

 Normalmente, o caminho mais curto é o da via principal. 

 Em muitas localidades só há uma alternativa, o da via principal, mesmo assim o 

Ciclo Rede serve como orientador e educador. 

 Comércio principal normalmente se encontra em vias de tráfego intenso ou áreas 

críticas para segurança no trânsito. 

 

 

9.2.14. Execução de Projeto 

 

 Definição de área e objetivos primários. 

 Estudo de campo. 

 Apresentação dos resultados. 

 Contato (ou não) com órgãos técnicos. 

 Definição de metas e objetivos finais do alcance do Ciclo Rede. 

 Criação de estratégia de comunicação, treinamento e educação. 

 Confecção do mapa e textos. 

 Logística para distribuição do material impresso. 

 Distribuição. 

 Estrutura de administração e gerenciamento 

 Acompanhamento dos resultados e correções necessárias 

 Manutenção 

 

9.2.15. Ciclo Rede é: 

 

 Conhecimento da área, de sua vida e organização. 
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 Mapeamento das rotas mais tranquilas e interessantes. 

 Detalhamento de obstáculos, dificuldades e pontos perigosos para um ciclista 

médio. Como o trabalho é minucioso, é possível aproveitá-lo como referência 

para solução de problemas relacionados a pedestres e demais veículos. 

 Mapeamento de serviços e tudo mais que tenha ligação com o ciclista. 

 Informação sobre educação no trânsito e outras de interesse do ciclista.  

 

9.2.16. Construção e apresentação de um mapa 

 

a) Construção 

 

 Levantamento geral. 

 Definição de objetivo e abrangência. 

 Conhecimento de perfil do futuro usuário. 

 Mapeamento das rotas mais tranquilas e interessantes. 

 Detalhamento de obstáculos, dificuldades e pontos perigosos para um ciclista 

médio. Como o trabalho é minucioso, é possível aproveitá-lo como referência 

para solução de problemas relacionados a pedestres e demais veículos. 

 Mapeamento de serviços e tudo mais que tenha ligação com o ciclista. 

 Possibilidade de formulação de projeto por etapas ou interesses. 

 

b) Apresentação 

 

 Na mídia eletrônica 

 Em mapas impressos apresentados em folhetos (frente com mapa e 

detalhamentos; verso com material educacional sobre comportamento no 

trânsito, telefones, endereços e outras informações de interesse. 

 Em totens com fatias do mapeamento e ou informação 

 

c) Outros itens importantes 

 

 Gerenciamento do sistema 

 Criação de banco de dados 

 Professores ciclistas nas ruas. 

 Versões com direcionamento diferente. 

 Versões mais simples. 

 Material específico para pedestres, motociclistas, motoristas 
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9.2.17. Sistema Cicloviário 

 

Tanto a implantação de ciclovias como de ciclo redes passa pelo conceito de sistema 

cicloviário, que é composto dos seguintes elementos articulados entre si: 

a) Sistema de circulação: ciclovias, ciclofaixas, circulação partilhada, traffic 

calming, ou nada. 

b) Sistema de estacionamentos: pára-ciclos, bicicletários, ou estacionamentos 

pagos. 

c) Sistema de sinalização: horizontal, vertical e semafórica; totens. 

d) Sistema de identificação: uma marca que se reproduza em todos componentes 

do sistema cicloviário, desde seus componentes físicos, até o mapa, folders, 

etc... 

e) Integração da bicicleta com todos outros modos de transporte. 

f) Integração com o meio ambiente. 

g) Programa de Comunicação Social permanente com usuários, pedestres, 

deficientes físicos e usuários de outros modos de transportes. 

h) Definição da área de abrangência na qual a meta limite é a comunicação com 

cada um dos usuários 

 

9.2.18. Tópicos de estudo para Viabilização de Bicicletas como Modo de 

Transporte 

 

 A cidade no estágio atual 

 A maturidade da cidade 

 O perfil da população 

 A maturidade cívica / coletiva da população 

 O desenvolvimento social / econômico 

 O percentual alternativo 

 A força dos movimentos sociais 

 A estrutura física / econômica para motorizados 

 A estrutura física / econômica para não-motorizados 

 O custo x benefício 

 As mobilidades em bairros e curtas distâncias 

 A condição ambiental 

 A disponibilidade para mudanças 

 O resgate de propostas 
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 O plano diretor 

 

9.2.19. A cidade para todos 

 

 O uso do espaço: imutável / mutável / disponível / necessário 

 A condição e predisposição da administração pública 

 

As Leis e outros 

 Os interesses internos / externos 

 O olhar para outras experiências 

 O orçamento / revisão de Leis 

 O equilíbrio / equidade 

 O presente viável 

 O futuro sustentável  

 

9.2.20. Bicicleta e o homem 

 

 A condição atual 

 A quantidade de bicicletas em uso como meio de transporte: fontes e diferenças 

 O tipo e forma de uso da bicicleta 

 As distâncias 

 O ciclista comparado com o não ciclista 

 O potencial: bicicletas vendidas / uso no fim de semana / bicicletas paradas 

 As razões da não utilização 

 A qualidade dos produtos disponíveis no mercado 

 A qualidade do serviço prestado em bicicletarias: nível educacional 

 Os preços e custos de bicicletas, ciclopeças e manutenção 

 O comportamento do Poder Público em relação aos ciclistas 

 A visão que o ciclista tem do poder público e suas responsabilidades 

 

Tipo físico 

 A ergonomia correta 

 A definição do uso da bicicleta e do usuário 

 A cultura do pedalar 

 A psicomotricidade 

 A definição legal de bicicleta para adulto / carga / infantil 
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A individualização do ciclista 

 Por regiões 

 Por histórico de grupos / social / físico / psicomotor / psicológico 

 Comportamental social / trânsito 

 Tipo e nível de educação 

 Vícios 

 

Saúde 

 Qualidade de vida do ciclista: reflexos na saúde pública 

 Condições ambientais 

 Ergonomia da bicicleta 

 Controle de bicicletas de carga 

 Causas de acidentes / tipo de lesão ou consequência 

 

Leis 

 Direitos e deveres 

 Individualizações 

 Responsabilidade legal sobre menores ciclistas 

 Responsabilidade legal sobre ciclistas profissionais = entregas / cargas  

 

9.2.21. Bicicleta e o tráfego 

 

Definição perante a lei: 

 Bicicleta, ciclista, ciclovia, ciclofaixa, leito carroçável (rua, avenida...), calçada, 

outros. 

 

Leis 

 Código de Trânsito Brasileiro 

 Sinalização específica para ciclistas / uso de normas internacionais 

 Questionar obrigatoriedade do espelho retrovisor 

 Impor padrões para campainha 

 Impor padrão para refletores 

 Numeração de quadro obrigatória 

 

9.2.22. Áreas para implantação de sistema cicloviário 

 

 Verificar o que já existe 
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 Integração do que existe 

 Vias alternativas 

 Velocidade de fluxo da via compatível 

 Largura da via compatível 

 Visibilidade dos motoristas em relação ao ciclista 

 Inclinação = aclive / declive 

 Obstáculos vários: técnicos ou legais 

 Alçadas 

 Passarelas 

 Pontes 

 

Implantação de um projeto 

 Tomar conhecimento de todas as alternativas de transporte existentes 

 Verificar as possibilidades de integração aos outros modais de transporte 

 Entender a realidade de cada local 

 Verificar custo / benefício das alternativas 

 Realizar a vontade, na medida do possível, dos que já são ciclistas 

 Vender a idéia da bicicleta como modo de transporte para não ciclistas 

 Comunicação 

 Educação para todos níveis envolvidos 

 Nível técnico 

 Político 

 Administrativo 

 Policiamento 

 Educadores ciclistas 

 Motoristas profissionais e amadores 

 Ciclistas profissionais 

 Educação escolar 

 Ciclistas comuns 

 Sinalização da área 

 Distribuição de mapas 

 Professores ciclistas / educadores ciclistas 

 Controle técnico  

 

9.2.23. Bicicleta e a via pública 

 

 Aspectos legais 
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 Conflitos 

 Dificuldades para o ciclista: condições de vento; aclive ou declive 

 Condição perfeita do pavimento na faixa de rolamento para ciclista 

 Rebaixamento de guias (ou não): respeito a cadeiras de rodas 

 Esgoto - bueiros - valetas em boas condições 

 Arborização 

 Utilização partilhada de calçadas - respeito ao pedestre 

 Possível trajeto do ciclista diferente de trajeto motorista / motociclista 

 Mão de direção / contra-mão /direita / esquerda 

 Sinalização geral 

 Informações gerais sinalizadas: mapa dos caminhos alternativos e outros 

 Estudos para criação de "Bairro Verde"  

 

9.2.24. Bicicleta e os estacionamentos 

 

 Estacionamentos, bicicletários e pára-bicicletas 

 Locais públicos (gratuitos) e particulares (pagos) 

 Locais apropriados: segurança e visibilidade 

 Criação de cadastro opcional de bicicletas  

 

Levando em conta essas propostas e no auge sobre críticas à cidade modernista. Os 

planejadores urbanos contemporâneos inserem o discurso da “sustentabilidade” no 

debate do desenvolvimento e planejamento das cidades na busca de novos paradigmas 

dentro dos aspectos de uma economia sustentável para o planejamento urbano, ideia 

que lida basicamente com a necessidade de uma mudança de hábitos, de consumo das 

populações, a necessidade de um controle do crescimento demográfico, a perspectiva 

temporal para as gerações presentes e futuras e uma reavaliação de escalas (pensar 

global, agir local). 

Dentro desta perspectiva, fatores como a melhoria da qualidade do ar, a conservação 

de energia, a diminuição dos impactos gerados pelo trânsito, entre outros tópicos, é hoje 

enfrentada por diversos urbanistas em diferentes países numa tentativa de desenvolver 

programas urbanísticos de baixo nível de agressão ambiental. 

Deve-se notar também que o conceito de sustentabilidade urbana implica em tópicos 

mais abrangentes que aqueles considerados dentro do conceito de sustentabilidade 

ambiental, uma vez que o meio ambiente das cidades deve desenvolver-se em âmbitos 

sociais, econômicos e políticos, além dos ambientais e ecológicos. Desse modo, o 
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conceito vai buscar definir um desenvolvimento social e/ou econômico que melhore e 

não destrua o meio ambiente natural e construído. 

Neste contexto, cidades europeias como Amsterdã e Copenhague, entre outras, 

percebendo a importância do uso da bicicleta na relação cidade/homem, buscam uma 

diminuição da poluição ambiental, uma humanização das ruas e uma diminuição de 

acidentes de trânsito incentivando este meio de transporte como prioritário, dispondo 

bicicletas para uso público e construindo redes cicloviárias interligadas a trens e metrôs. 

Atualmente, não obstante uma ampliação das discussões sobre as necessidades em 

diminuir o uso indiscriminado do automóvel nas áreas urbanas, o uso da bicicleta ainda 

encontra o forte obstáculo do preconceito e, especialmente no Brasil, da falta de 

cidadania e respeito no trânsito. 

Nota-se que existem duas maneiras antagônicas de tratar o uso da bicicleta nas 

cidades: um que trata o ciclista como um condutor de veículos, sujeito às mesmas 

penalidades de um motorista de automóvel e outro que trata o ciclista como um 

“personagem marginal” que deve ser isolado para não atrapalhar o uso das vias pelos 

automóveis. 

Se o primeiro aspecto leva a uma situação onde a cidadania é reforçada ao compartilhar 

as vias entre os diferentes meios de transporte e a segurança é aumentada pela 

necessidade de educação no trânsito exigida do ciclista, o segundo modo de tratar os 

ciclistas isola-o, dificultando a sua integração, aumentando o tempo de deslocamento e 

criando obstáculos para difusão do uso da bicicleta. 

Evidentemente, em algumas situações específicas, a criação de ciclovias segregadas 

do trânsito é necessária, mas não pode ser colocada como solução a priori. 

Infelizmente, as políticas de transporte de nossas cidades enxergam o ciclista pelo 

segundo aspecto. Ciclovias implantadas em cidades como Curitiba e Rio de Janeiro, 

ainda que representem um avanço dentro do contexto brasileiro onde o ciclista é 

praticamente ignorado no planejamento do sistema viário, carecem de integração que 

complementem rotas cicláveis seguras com outros meios de transporte. 

Em cidades no interior paulista onde é intenso o uso das bicicletas como Indaiatuba 

(120 mil habitantes, 80 mil bicicletas e 40 mil automóveis) a direção de trânsito da cidade 

recebe reclamações de motoristas de como as bicicletas estão “atrapalhando” o trânsito, 

sem perceber que elas constituem o trânsito da cidade. 

Em Francisco Beltrão com pretensão a tornar-se cidade universitária está andando na 

contramão de tudo que foi apresentado neste estudo, após a elaboração de projetos de 

mobilidade urbana com binário e ciclofaixa ao longo de 4 km (figura 57) e onde o 

interesse público é estimular a vinda de uma população jovem cheia de ânimo e 

determinação precisa urgentemente se adequar a essa nova realidade. Mas 
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infelizmente após alguns dias de muitos debates e reclamações por parte de alguns 

comerciantes locais a administração pública sancionou uma lei que autorizava o 

estacionamento sobre a ciclofaixa em horário considerado de “horário comercial”, 

inutilizando assim o uso coletivo e seguro da ciclofaixa. 

 

 

Figura 57: Ciclofaixa “ Exclusivo Ciclista” – Município de Francisco Beltrão.  
Fonte: O autor em 01/02/2014.  

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ir-e-vir-de-bike/wp-content/uploads/sites/64/2014/02/Foto6.jpg
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Figura 58: Vista aérea de parte da ciclofaixa de Francisco Beltrão.  
Fonte: Vânia Faust/Reprodução- 02/2014.  

 

 

Figura 59: Estacionamento sobre a ciclofaixa Francisco Beltrão.  
Fonte: Reprodução/Henrique Bubniak De Mello- 02/2014.  

 

 Além de resultado previsível para a coletividade, a pessoa que pedala, por opção, em 

direção à escola ou ao trabalho, poderá ser recompensada junto com aqueles que 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ir-e-vir-de-bike/wp-content/uploads/sites/64/2014/02/V%C3%A2nia-Faust.jpg
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praticam tal exercício visando, unicamente, à saúde física e psicológica. Autores 

consideram que as possibilidades e as limitações ao uso da bicicleta dependem de 

fatores subjetivos e objetivos. No primeiro caso, entre outros, estão “a imagem de 

marca, aceitação social, sentimento de insegurança, reconhecimento da bicicleta como 

meio de transporte de adulto (SILVA e SILVA, 2008). No segundo caso, contam a 

rapidez, o conforto, a topografia, o clima e a segurança. Entre os fatores objetivos 

desfavoráveis ao uso da bicicleta estão o aclive acentuado, vento, chuva e altas 

temperaturas. Uma resistência significativa que se apresenta ao uso sistemático da 

bicicleta para o trabalho, a escola ou outra atividade urbana é cultural ou 

comportamental, como o classifica Bianco (2008). No Brasil, existe a ideia de que o 

automóvel é símbolo do sucesso e da liberdade, ao passo que a bicicleta significa 

fracasso e exclusão social ou, na melhor das hipóteses, o seu uso está aceito, 

exclusivamente, dentro das possibilidades de lazer, o uso da bicicleta não só a 

atividades infantis, mas ainda a um recurso de transporte socialmente inadequado. 

Derrubar essa avaliação preconceituosa do uso da bicicleta envolve uma mudança de 

mentalidade, a partir da conscientização das necessidades atuais da natureza, de 

conveniências econômicas e de integração social de uma camada representativa das 

comunidades urbanas. Duas sugestões apresentadas são dirigidas às empresas, que 

deveriam ter banheiros e vestiários para uso de seus funcionários que utilizassem a 

bicicleta para ir ao trabalho. Da mesma forma, escolas, shoppings e clubes deveriam ter 

bicicletários para atrair os seus usuários em bicicletas. A rapidez como fator de opção 

para o uso da bicicleta. 

O fato do uso da bicicleta estar previsto no Código Brasileiro de Trânsito – CTB, 

promulgado pela lei federal nº 9503 de setembro de 1997, representa uma possibilidade 

a favor do seu uso como veículo de mobilidade urbana sustentável.  

A tese de que a criação de ciclovias “atrapalham” o comércio local já foi 

derrubada empiricamente, comprovando que ocorre justamente o contrário: as 

ciclovias tornam as ruas mais convidativas às pessoas, aumentando a circulação 

e o volume de vendas dos estabelecimentos. 

Em Curitiba, empresários e comerciantes já começam a perceber que tratar bem 

o ciclista é um negócio lucrativo. Lojas, farmácias, restaurantes, academias e 

diversos outros estabelecimentos passaram a investir na implantação de 

infraestrutura para quem pedala além da criação de promoções e descontos para 

atrair esse público. 

Todo ciclista é um consumidor como outro qualquer. Mas, diante da carência 

geral de infraestrutura para quem pedala, um gesto de boas vindas ao ciclista 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/ir-e-vir-de-bike/comerciantes-percebem-que-tratar-bem-o-ciclista-e-um-bom-negocio/
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pode ser uma forma de criar uma clientela fiel e disposta a fazer propaganda 

boca a boca do estabelecimento. No fim, tratar o ciclista de maneira cortês e 

civilizada acaba sendo uma tática para inovar e se diferenciar da concorrência. 

 

 

 

Figura 60: Cruzamento semaforizados em porta foco para ciclista.  
Fonte: Acervo Lahsa/2016.  

 

 

 

Figura 61: Flagrante de desrespeito ao cisclista.  
Fonte: Acervo Lahsa/2016.  
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Figura 62: Sinalização viária horizontal em desacordo com as normas técnicas, Implantação de 
tachão para a segurança do ciclista.  
Fonte: Acervo Lahsa/2016.  
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