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

viária, circulação de veículos, transporte coletivo e de carga e condicionam os 

deslocamentos no município, destacando-se a Sede Municipal. 
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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. 

 

Rio Marrecas

Terreno dobrado



��������	
��	�����������
��	���������
��	���
���������
�

 

 

181 

Rede Viária 

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 do 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. 
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Rede Viária municipal 

 

Rede Viária Urbana 

A malha viária da sede municipal apresenta como condicionantes as bacias 

hidrográficas, especialmente o Rio Marrecas, e a topografia ondulada, que 
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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 2.549/96, que define 

as diretrizes de arruamento do município, determinando a hierarquia e traçado 

básico das vias, com foco na cidade de Francisco Beltrão. 

Entre os objetivos genéricos da lei destaca-se o de definir as características 

geométricas e operacionais das vias para possibilitar o funcionamento das atividades 

compatíveis, estabelecidas na Lei de Zoneamento e Uso do Solo. 

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)”. 

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

de até 17% em trechos não superiores a 150,00m. 

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

apresentadas no quadro a seguir. 
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Quadro 4.7.1. – Dimensionado das vias, segundo a hierarquia, definida pela Lei 

No 2.549/96 - hierarquização e traçado básico do sistema viário 

HIERARQUIA DIMENSIONAMENTO 

Anel Central a) Caixa da via: 20,00 m  

b) Pista de rolamento: 12,00 m 

c) Passeio: 4,00 m 

Anel Externo a) Caixa da via: 20,00 m  

b) Pista de rolamento 12,00 m 

c) Passeio: 4,00 m 

Via Estrutural a) Caixa da via: 30,00 m 

b)  Pista de rolamento: 2 x 8,50 m  

c)  Passeio: 4,00 m 

d) Canteiro central: 5,00  

Via Conectora a) Caixa da via: 20,00 m  

b) Pista de rolamento 12,00 m 

c) Passeio: 4,00 m 

Via Coletora a) Caixa da via: 20,00 m  

b) Pista de rolamento 12,00 m 

c) Passeio: 4,00 m 

Via Local a) Caixa da via: 12,00 m  

b) Pista de rolamento: 7,00 m  

c) Passeio: 2,50 m 

Nas Zonas Industriais deverão ter dimensões  maiores que as locais residenciais: 

Caixa da via: mínimo de 16,00 m  

Pista de rolamento: 10,00 m  

Passeio: 3,00 m  

Vias de Acesso deverá manter os mesmos parâmetros já implantados da Av. Júlio Assis Cavalheiro 

Via de Contorno Dimensões definidas por projetos específicos do Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER). 

Ciclovia Pista de rolamento: 2,00 m 
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As figuras abaixo demonstram aspectos das vias urbanas 

 

Avenida urbana 

 

Os distritos de Jacaré, Jacutinga, Nova Concórdia e São Pio X não são 

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

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

atender às demandas locais. 

 

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 Jacaré, Jacutinga, Nova Concórdia e São 

Pio X necessita ser complementada, para proporcionar melhores condições de 

circulação de veículos. 

 

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 
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243/2003, 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 fase de implantação, sendo que as atividades a ele 

atribuídas ainda não estão integralmente em funcionamento ou operação. 

 

Avaliação de Planos, Programas e Projetos Existentes  

Francisco Beltrão possui diversas leis, 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, com diversas leis que definem aspectos relativos ao 

sistema viário. 

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

demonstrado nos itens a seguir. 

Lei Nº 2543/96 - Plano Diretor 

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelece objetivos, 

instrumentos e diretrizes para as ações de planejamento do Município. 

Os aspectos relevantes para o sistema viário são: 

��Acessibilidade, garantida por infra-estrutura viária e transporte público regular, 

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

lazer; 

��O Sistema Viário de Francisco Beltrão deverá acompanhar as tendências de 

evolução do uso do solo na cidade incluindo a infra-estrutura viária e a circulação de 

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

estruturais, conectoras, coletoras, locais, anéis externo e central, vias de contorno. 
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Lei Nº 2.579/96 – Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Perímetro 

Urbano 

Estabelece a modalidade, a intensidade do Uso do Solo e a localização das 

atividades permitidas no Município, definindo o Zoneamento, segundo: 

��ECS - Eixo de Comércio e Serviços: usos mistos, residencial, comercial e de 

prestação de serviços; com previsão para a evolução de sua ocupação conforme se 

der a expansão urbana do Município; compostos por: 

EIXO 1: RUA ANTONIO CARNEIRO NETO (entre a Rua Tucuruí e Av. Luiz Antonio 

Faedo); AV. LUIZ ANTONIO FAEDO(entre as ruas Antonio Carneiro Neto e Otaviano 

Teixeira dos Santos, valendo a testada dos dois lados); e o perímetro compreendido 

entre as ruas: AV. LUIZ ANTONIO FAEDO (entre as ruas União da Vitória e 

Otaviano Teixeira dos Santos); RUA UNIÃO DA VITÓRIA (entre as Avenidas Antonio 

de Paiva Cantelmo e Santo Fregonese); AV. SANTO FREGONESE (entre as ruas 

União da Vitória e Otaviano Teixeira dos Santos); AV. OTAVIANO TEIXEIRA DOS 

SANTOS (entre a Av. Santo Fregonese Av. Luiz Antonio Faedo). 

EIXO 2: RUA PORTO ALEGRE (entre o meio da quadra 260 e Rua Sergipe). 

EIXO 3: AV. GENERAL OSÓRIO (entre a área de preservação do Rio Marrecas até 

a Rua Erechim) e RUA PIO X (entre a área de preservação do rio até a Rua Santa 

Maria); AV. GENERAL OSÓRIO (lado oeste da Rua Erechim até a Rua Cabo Frio - 

lado leste da Rua Xaxim até a Rua Cantagalo). 

EIXO 4: RUA UNIÃO DA VITÓRIA; AV. SANTO FREGONESE até a Rua Peru. 

EIXO 5: AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO; AV. SANTO FREGONESE até o futuro 

contorno leste. 

Os usos propostos para as vias abrangem: incentivo e continuidade do uso misto 

comercial e de serviços em geral, serviços setoriais, específicos, vicinal e de bairro; 

micro-indústrias; habitações coletivas e unifamiliar; média densidade; verticalização 

até 21 metros. 
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Lei Nº 2549/96 - Hierarquia e Traçado Básico do Sistema Viário 

Dispõe sobre a hierarquização e traçado básico do Sistema Viário e traça as 

diretrizes para o arruamento do Município, classifica e estabelece um sistema 

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

veículos e para a ágil e segura locomoção do usuário, visando definir as 

características geométricas e operacionais das vias para possibilitar o 

funcionamento das atividades compatíveis e aumentar as alternativas viárias para o 

tráfego em geral. 

A hierarquia viária compreende as categorias de vias:  

Anel Central: as seguintes vias: a Rua Antonina, Anita Garibaldi, Pernambuco, 

União da Vitória e São Paulo; 

Anel Externo: as seguintes vias: Perimetral Norte, Estrada de São Marcos, Av. 

Duque de Caxias, PR-483, PR-180, Parte da Av. Luís Antônio Faedo, Clevelândia, 

Antônio L. Sabadin; 

Via Estrutural: Av. General Osório e Rua União da Vitória; 

Vias Conectoras: Ruas Marília, Porto Alegre e Florianópolis, Alagoas, Palmas e 

Otaviano Teixeira dos Santos; 

Vias Coletoras: Ruas Dom Pedro II, Bela Vista, Tenente Camargo e do 

Lonqueador; 

Via de acesso: Av. Júlio Assis Cavalheiro; 

Vias locais: as demais vias do Sistema Viário não nominadas. 

A lei define, ainda, as dimensões das vias, identificando a sua caixa, a pista de 

rolamento, passeio e canteiro central e as condições de implantação. 

 

Lei Nº 2.544/96 – Parcelamento do Solo 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, Remembramento, Desmembramento e 

Condomínios Horizontais, definindo os requisitos urbanísticos e viários para os 

loteamentos e condomínios horizontais. 
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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. 

 

Lei Nº 2.948/2002 – Estrutura Administrativa 

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. 

 

Plano de Sinalização Viária Urbana 

A proposta para o Plano de Sinalização Viária Urbana foi elaborada pela Maxi 

Engenharia Ltda, em 2004, visando a melhoria da circulação viária em Francisco 

Beltrão, sendo que os pontos relevantes em relação ao sistema viário são 

enquadrados segundo o zoneamento, o sistema viário principal, e estrutura 

institucional, frota, cadastro físico, composição e função das vias urbanas e 

mobilidade urbana. 

O Plano de Sinalização Viária Urbana, consolidado através do projeto, expõe 

diversos aspectos relativos è estruturação do sistema viário, destacando-se as 
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medidas técnicas, com melhorias no sistema viário, mobilidade urbana, implantação 

de lombadas; medidas administrativas com considerações sobre a estruturação para 

a operação da sinalização, as questões relativas à regulamentação da estrutura do 

sistema viário e da atuação do policiamento; e medidas educacionais, além 

implantação de sinalização viária urbana. 
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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. 

 

Frota 

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

de Trânsito – DENATRAN, em janeiro de 2006, o total de veículos registrados em 

Francisco Beltrão era de 26.537 veículos. 

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

15.546, representando 58%; sendo que o número de motos e afins (ciclomotor, 

motocicleta, motoneta e side-car) é expressivo, com 4.879 ou 18,38%; bem como de 

caminhão e afins (caminhão, caminhão trator, reboque, semi-reboque e chassi 

plataforma), com 3.211 ou 12,10% e caminhonete e afins (caminhoneta, camioneta e 

utilitário), com 2.708 ou 10,20%. 

Os quadros e gráfico a seguir apresentam os dados relativos à frota. 
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Quadro 4.7.2.1 – Composição da frota 
TIPO QUANT 

Automóvel 15.546 

Caminhão 1.492 

Caminhão trator 529 

Caminhonete 1.225 

Camioneta 1.467 

Chassi plataforma 7 

Ciclomotor 60 

Micro-ônibus 50 

Motocicleta 3.428 

Motoneta 1.390 

Ônibus 140 

Reboque 360 

Semi-reboque 823 

Side-car 1 

Trator rodas 1 

Triciclo 2 

Utilitário 16 

TOTAL 26.537 

Fonte: DENATRAN 

 

Quadro 4.7.2.2 – Frota Por Tipo De Veículo 

TIPO QUANT % 

Automóvel 15.546 58,59 

Moto e afins 4.879 18,38 

Caminhão e afins 3.211 12,10 

Caminhonete e afins 2.708 10,20 

Micro e ônibus 190 0,72 

Outros 3 0,01 

Total 26.537 100,00 
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Gráfico– Distribuição Da Frota Por Tipo De Veículo 
 

Automóvel
15.546 - 58,59%

Moto e afins
4.879 - 18,38%

Caminhão 
e afins

3.211- 12,10%

Caminhonete
e afins

2.708 - 10,20%

Micro e ônibus
190 - 0,72%

Outros
3 - 0,01%

  

 

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 – 70.803 habitantes, e a frota do 

município – 26.537 veículos, sendo de 26,68, o que significa que para cada 100 

habitantes existem 27 veículos. 

 

 Hierarquia Viária 

A Lei 2.579/96, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do 

Perímetro Urbano, define zonas urbanas, identificando Eixos de Comércio e 

Serviços - ECS, estabelecendo como eixos vias, que se caracterizam como vias de 

importância viária, como demonstrado no quadro abaixo. 
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Quadro 4.7.2.3.– Eixos de Comércio e Serviços, definidos pela Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Perímetro Urbano 

EIXO  VIA TRECHO 

EIXO 1 Rua Antônio Carneiro Neto Rua Tucuruí e Avenida Luiz Antônio Faedo 

 Avenida Luiz Antônio Faedo Rua Antônio Carneiro Neto e Rua Otaviano Teixeira dos 

Santos 

  Perímetro compreendido entre a Rua União da Vitória e 

Avenida Otaviano Teixeira dos Santos 

 Rua União da Vitória Avenida Antônio de Paiva Cantelmo e Avenida Santo 

Fregonese 

 Avenida Santo Fregonese Rua União da Vitória e Avenida Otaviano Teixeira dos 

Santos 

 Avenida Otaviano Teixeira dos 

Santos 

Avenida Santo Fregonese e Avenida Luiz Antônio Faedo 

EIXO 2 Rua Porto Alegre Meio da quadra 260 e Rua Sergipe 

EIXO 3 Avenida General Osório Área de preservação do Rio Marrecas e Rua Erechim 

  Lado oeste da Rua Erechim até a Rua Cabo Frio 

Lado leste da Rua Xaxim até a Rua Cantagalo 

 Rua Pio X Área de preservação do Rio Marrecas e Rua Santa Maria 

EIXO 4 Rua União da Vitória  

 Avenida Santo Fregonese  Até a Rua Peru 

EIXO 5 Avenida Júlio de Assis Cavalheiro  

 Avenida Santo Fregonese Até o futuro contorno leste 

 

A Lei No 2549/96 define os aspectos relativos à circulação de veículos, 

caracterizando a hierarquia das vias e o seu traçado básico. As categorias de vias 

que definem a hierarquia, as suas funções e a identificação das vias por categoria 

podem ser analisadas no quadro a seguir: 
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Quadro 4.7.2.4 – Síntese da hierarquia viária da Lei de Hierarquização e 

Traçado Básico do Sistema Viário 

HIERARQUIA FUNÇÃO VIA 

Anel Central Vias que formam um anel de contorno da área central mais 

adensada da malha urbana, cujo uso predominante é o 

misto-comercial. Tem a função de evitar o trânsito 

desnecessário dentro desta área central. 

Rua Antonina, Anita Garibaldi, 

Pernambuco, União da Vitória e 

São Paulo 

Anel Externo São as vias que formam um anel de contorno da malha 

urbana mais periférica, com a finalidade de desviar o tráfego 

pesado e de passagem da malha. 

Perimetral Norte, Estrada de São 

Marcos, Av. Duque de Caxias, 

PR-483, PR-180, Parte da Av. 

Luís Antônio Faedo, Clevelândia, 

Antônio L. Sabadin 

Via Estrutural Via ao longo da qual se prevê a expansão da área central, 

onde o solo é mais adensado, sendo também o principal eixo 

de circulação e transporte coletivo. 

Av. General Osório e Rua União 

da Vitória 

Via Conectora Via que tem a função de ligar setores opostos da malha. Ruas Marília, Porto Alegre e 

Florianópolis, Alagoas, Palmas e 

Otaviano Teixeira dos Santos 

Via Coletora É a via que tem a função de coletar e distribuir o tráfego local 

e de passagem, formando um sistema de vias interligando a 

malha urbana. 

Ruas Dom Pedro II, Bela Vista, 

Tenente Camargo e do 

Lonqueador 

Via Local Sua função básica é permitir o acesso às propriedades 

privadas ou às áreas de atividades específicas, constituindo-

se em vias de fluxo de veículos, podendo a critério da equipe 

da Prefeitura ter um traçado diferenciado, propiciando baixa 

velocidade e permitindo a utilização da via como espaço de 

lazer. 

 

Vias de 

Acesso 

Sua função básica é permitir o acesso à área urbana do 

Município. 

Av. Júlio Assis Cavalheiro 

Via de 

Contorno 

Via que tem como função básica interligar as diversas 

rodovias que acessam a cidade, evitando o tráfego 

intermunicipal de carga pesada e de passagem pelas demais 

vias do sistema viário urbano. 

 

Ciclovia Via especial destinada à circulação de bicicletas.  
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O Plano de Sinalização Viária Urbana, elaborado em dezembro de 2004, pela Maxi 

Engenharia Ltda, indica no projeto, no item medidas técnicas, a estruturação do 

sistema viário. 

A estrutura viária proposta não considerou o previsto na legislação, definindo um 

sistema viário principal, caracterizado por uma tipologia de hierarquia com a 

identificação das vias que compõem tal tipologia. Essa relação é analisada no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 4.7.2.5 – Síntese da hierarquia viária do Plano de Sinalização Viária 

Urbana 

HIERARQUIA FUNÇÃO VIA 

Trapézio 

Central 

 Rua Otaviano Teixeira dos Santos, Rua Antonina, 

Avenida Luiz Antônio Faedo e Rua Curitiba. 

Vias Centrais Vias internas ao trapézio central Urubici, Antônio de Paiva Cantelmo, Júlio Assis 

Cavalheiro, São Paulo, Ver. Romeu Lauro Werlang, 

Ponta Grossa, Ten. Camargo, Frei Deodato. 

Arteriais 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. 

Coletoras São as vias que fazem ligação entre as 

estruturais e os bairros. 

Luiz Antônio Faedo, General Osório, Júlio Assis 

Cavalheiro, Abdul Pholmann, Estrada Velha do 

Picardo, Terezópolis, Felice Manfroi, Adelino Martini, 

Santo Antônio, Bolívia, do Seminário, das Flores, 

Tenente Camargo, Marília, Florianópolis, Pato Branco, 

Getúlio Vargas, Antônio Marcelo. 

Perimetrais 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, Contorno Norte, Antônio 

Sílvio Barbieri, General Osório, Florianópolis. 

 

O Mapa Hierarquia Viária, apresentado na seqüência, demonstra como os 

instrumentos legais estabeleceram a graduação das categorias de vias. 
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Da análise destes instrumentos, da observação em campo e de discussões com o 

corpo técnico municipal conclui-se que: 

��A hierarquia viária apresenta-se frágil, com algumas vias assumindo o papel de 

vias arteriais ou de ligação; 

��Os Eixos de Comércio e Serviços não se revelam como elementos de 

concentração de atividades que geram tráfego, exceto em trechos da Rua Antônio 

Carneiro Neto e Avenida Luiz Antônio Faedo, que também são classificadas como 

coletoras e/ou perimetrais; 

��Na área central não é possível distinguir o Anel Central como um elemento 

contínuo e prioritário com relação à circulação de veículos; 

��O Anel Externo não é contínuo;  

��Algumas vias têm dupla classificação, sendo ao mesmo tempo arterial e perimetral 

ou coletora e perimetral. 

A definição da hierarquia viária necessita de uma reflexão, conjugada com uma 

análise mais aprofundada, para que, na adequação do Plano Diretor, ela assuma 

sua importância como elemento estruturador e disciplinador dos deslocamentos 

municipais. 

 

 Áreas Especiais e Fluxos de Pedestres 

As áreas especiais, ou seja, as áreas destinadas exclusivamente à circulação de 

pedestres, 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. 
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A área exclusiva de pedestre é definida por um calçamento em petit-pavet, que 

apresenta desenhos de ondas, em preto e branco. 

 

Área exclusiva de pedestre 

 

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, 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 

os portadores de necessidades especiais. 

 

Novas calçadas da área central, com piso tátil 

 

Verifica-se que a acessibilidade tem recebido uma atenção especial, particularmente 

com relação ao acesso às calçadas por parte dos cadeirantes, sendo que se 
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encontram em implantação rampas, para permitir a circulação de portadores de 

necessidades especiais. 

 

Rampa entre a calçada e a rua 

 

 Pólos Geradores de Tráfego 

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

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

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

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

feiras, supermercados e conjuntos habitacionais. 

Alguns municípios definem os pólos 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 pólo gerador uma atividade que 

necessite de mais de 200 vagas de estacionamento. Outro pólo 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 pólo 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: 
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��O Terminal Liberdade; 

��Estádio no bairro Nossa Senhora Aparecida; 

��A área de concentração das universidades; 

��A SADIA. 

Os pólos geradores de tráfego precisam de uma análise mais criteriosa, 

especialmente nas ocasiões ou horários de maior geração de viagens, com origem 

ou destino no pólo. 

 

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. 

 

Via com Faixa Azul 
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A operação da “Faixa Azul” está regulamentada pela Lei No 1.780/90 e pelo Decreto 

No 214/96 que define o sistema de estacionamento em vias e logradouros públicos. 

Atualmente  encontra-se na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 008/07 , que 

regulamentará o estacionamento em logradouros públicos (na área central) e 

revogará a lei anterior. 

O quadro a seguir define os locais da Faixa Azul. 

 

Quadro 4.7.2.6 – Locais De Estacionamento Regulamentado Com O Sistema 

Faixa Azul  -Lei Nº 1.780/90 

SETOR VIA 

01 Rua Curitiba 

02 Travessa Frei Leodato  c/ a extensão da Júlio Assis Cavalheiro 

03 Travessa Frei Leodato (Itaú até a Yellon) 

04 Rua São Paulo e Travessa Frei Leodato 

05 Rua Antonio de Paiva Cantelmo (Banestado/Masieiro) 

06 Rua Tenente Camargo (Boca Maldita) 

07 Rua Tenente Camargo (Banco do Brasil) 

08 Rua Antonio Paiva Cantelmo c/ Tenente Camargo/Campo e Lavoura 

09 Avenida Júlio Assis Cavalheiro até HSBC 

10 Avenida Júlio Assis Cavalheiro 

11 Rua Ponta Grossa 

12 Avenida Júlio Assis Cavalheiro (Alfana até a Farmácia) 

 

O mapa de Circulação Viária caracteriza os aspectos relativos à Zona Azul. 
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 Sinalização viária implantada 

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

inclusive a implantação do Plano de Sinalização Viária Urbana, elaborado em 

dezembro de 2004, pela Maxi Engenharia Ltda. 

 

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 acha-se em bom estado de conservação. 

 

Sinalização horizontal implantada 

 

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. 
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Sinalização semafórica 

Os semáforos implantados, definidos por postes, 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. 

A maioria dos porta-focos encontram-se implantados no contra-fluxo das 

aproximações nas interseções, dificultando a percepção dos sinais luminosos para 

os que não são da cidade. 

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

seqüenciais, que dispõem de um conjunto de lâmpadas verdes e vermelhas que são 

acionadas em seqüência, informando o “tempo” para passar ou parar.  

O quadro abaixo informa sobre a localização, a tipologia e o posicionamento dos 

porta-focos dos semáforos implantados. 

 

Quadro 4.7.2.9 – Localização dos semáforos 

N° INTERSEÇÃO TIPOLOGIA DOS 

PORTA-FOCOS 

POSIÇÃO DOS 

PORTA-FOCOS 

1 Atílio Fontana X Terezópolis Convencional + 

pedestre 

 

2 General Osório X Santo Onofre Convencional Fluxo invertido 

3 General Osório X Antonina Convencional Fluxo invertido 

4 Cristo Rei X Florianópolis Convencional Fluxo invertido 

5 Júlio Assis Cavalheiro X Porto Alegre Convencional Fluxo normal 

6 Porto Alegre X Antônio Carneiro Neto Convencional Fluxo invertido 

7 Antonina X Ver. Romeu Lauro Werlang Convencional Fluxo invertido 

8 Tenente Camargo X Ver. Romeu Lauro Werlang  Convencional Fluxo invertido 

9 Curitiba X Ver. Romeu Lauro Werlang Convencional Fluxo invertido 

10 São Paulo X Tenente Camargo Convencional Fluxo invertido 

11 São Paulo X Curitiba Convencional Fluxo invertido 

12 Antônio de Paiva Cantelmo X Tenente Camargo Convencional Fluxo normal 
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13 Antônio de Paiva Cantelmo X Curitiba Convencional Fluxo invertido 

14 Antônio de Paiva Cantelmo X União da Vitória Convencional Fluxo invertido 

15 Luiz Antônio Faedo X Tenente Camargo Convencional Fluxo invertido 

16 União da Vitória X Guanabara Convencional Fluxo invertido 

Nota: 1 - Porta-focos convencional: equipamento composto por quatro lâmpadas, sendo duas vermelhas, paralelas,  

localizadas na parte superior, uma amarela no centro e uma verde na parte inferior. 

         2 - Fluxo invertido: considera que o porta-focos localiza-se à esquerda do sentido de circulação de veículos.  

         3 - Fluxo normal; considera que o porta-focos localiza-se no sentido de circulação de veículos. 

O mapa  apresentado a seguir identifica os semáforos implantados na cidade. 

 

Estrutura Institucional 

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

regulamentados pela Lei No 2.845/2001 e pelo Decreto No 243/2003, 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 fase de implantação, sendo que as atividades a ele 

atribuídas ainda não estão integralmente em funcionamento ou operação. 

 

 

 

 

 


