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4.7.3.1. Transporte Coletivo de Passageiros Urbano 

O transporte coletivo de passageiros da cidade de Francisco Beltrão estrutura-se 

com o Sistema Integrado de Transporte – SIT, instituído pelo Decreto N0 087/2002, 

implantado em 5 de maio de 2002, segundo linhas com itinerários diagonais ou 

transversais no sentido norte-sul e itinerários circulares no sentido leste-oeste, 

configurando um sistema integrado no Terminal Liberdade.  

Considerando que as quatro linhas do sentido norte-sul têm praticamente o mesmo 

itinerário, sendo que duas delas possuem derivações em determinados horários e 

que as outras duas são extensões, pode-se definir que a estrutura norte-sul 

apresenta-se como uma linha de transporte coletivo. 

As linhas do sentido norte-sul, com itinerários diagonais ou transversais, são 

operadas pela empresa de ônibus Guancino Transporte Coletivo Ltda. 

As três linhas circulares no sentido leste-oeste apresentam uma caracterização 

semelhante as norte-sul, ou seja, têm praticamente o mesmo itinerário, sendo que 

duas delas possuem extensão em determinados horários, mas configuram-se como 

uma única linha.  

As linhas leste-oeste, com itinerários circulares, são operadas pela empresa de 

ônibus Transporte Coletivo e Rodoviário JJCR Ltda. 

 O Terminal Liberdade identifica o equipamento do sistema de transporte coletivo 

urbano para o qual todas as linhas convergem, permitindo que se efetue o 

transbordo entre as linhas. 

A estrutura básica do transporte coletivo de passageiros urbano é apresentada a 

seguir. 
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Linhas 
leste-oeste

Linhas 
norte-sul

Terminal
Liberdade

 

Esquema básico do transporte coletivo de passageiros urbanos 

O mapa do Transporte Coletivo caracteriza o transporte coletivo de passageiros 

urbano. 

Demandas 

Verifica-se que as demandas mais significativas ocorrem 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. 
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Quadro 4.7.3.1 – Quadro geral das demandas e das viagens 

ITEM NORTE-SUL 

LESTE-

OESTE TOTAL 

DEMANDA DE PASSAGEIROS       

Dia útil (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       

Dia útil (segunda a sexta-feira) 99 67 166 

Sábados 89 33 122 

Domingos 45 29 74 

Mensal 2.714 1.722 4.436 

 

O esquema abaixo demonstra as demandas das linhas norte-sul e leste-oeste. 

Linhas 
leste-oeste

Linhas 
norte-sul

Terminal
Liberdade

 

Esquema das demandas do transporte coletivo de passageiros urbanos 
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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. 

A manutenção do terminal está a cargo das empresas operadoras do sistema.

 

Terminal Liberdade 
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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 semi-circular, 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. 

 

Tipologia dos abrigos de ônibus 
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Operação 

A operação do sistema é realizada por duas empresas, a Guancino Transporte 

Coletivo Ltda para as linhas norte/sul e Transporte Coletivo e Rodoviário JJCR Ltda 

para as linhas leste/oeste. 

O serviço pode ser analisado no quadro abaixo. 

Quadro 4.7.3.2 - Resumo operacional das linhas de transporte coletivo do SIT 

FROTA VIAGEM (ida e volta) 
TEMPO 

VIAGEM 
COD LINHA ITINERÁRIO 

DIA 

ÚTIL 
SÁB 

DOM/ 

FER 

DIA  

ÚTIL 
SÁB 

DOM/ 

FER 
(min) 

LINHAS NORTE / SUL 

101 PINHEIRÃO 

17,54 

SC/PI=8,79; 

PI/SC=8,78 

2 2 1* 31 23 14 
30 

60 (noite) 

102 SANTA ROSA 

19,94  

SC/S=10,05;  

S/SC=9,89 

2 2 2* 31 31 31 
30 

60 (noite) 

102A 
SANTA ROSA 

(via Jardim Júpiter) 

22,13 

SC/S=11,14; 

S/SC=10,99 

1 1 - 
3 

(M/MD/N) 

2  

(M/MD) 
- 

30 

60 (noite) 

103 JARDIM FLORESTA 

14,22 

SC/F=6,69; 

F/SC=7,23 

1 1 * 17 17 _ 60 

103A 
JARDIM FLORESTA 

(via Cango e Guanabara) 

17,17 

SC/F=8,68; 

F/SC=8,49 

1 1 _ 3 2 _ 60 

105 
ANTÔNIO PAIVA 

CANTELMO 

19,45 

SC/APC=8,84; 

APC/SC=10,61 

1 1 _ 14 14 _ 60 

LINHAS LESTE/OESTE 

201 SÃO MIGUEL/PE ULRICO 

19,45 

SM/PU=8,90; 

PU/SM=1055 

2 1 1 28 13 13 30 

201A 
SÃO MIGUEL/PE ULRICO 

(via Miniguaçu e Marrecas) 

23,32 

SM/PU=12,33; 

PU/SM=10,99 

1 1 _ 
3 

(M/MD/T) 

2 

(M/MD) 
_   
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PU/SM=10,99 

204 
PE ULRICO/SÃO MIGUEL 

(via Vila Nova e Cristo Rei) 

18,50 

PU/SM=9,2; 

SM/PU=9,3 

2 1 1 28 13 13 
30(DU); 

60(S/D/F) 

204A 
PE ULRICO/SÃO MIGUEL 

(via Miniguaçu e Marrecas) 

18,5 

PU/SM-9,2; 

SM/PU=9,3 

              

205 NOVO MUNDO 

13,10 

NM/VN=6,6; 

VN/NM=6,5 

1 1 _ 
3 

(M/MD/T) 

2 

(M/MD) 
_   

NOTA: 

SC - São Cristóvão; PI - Pinheirão; S - Sadia; F - Floresta; APC - Antônio Paiva Cantemo; SM - São Migual; PU - Padre Ulrico; NM - Novo Mundo; 

VN - Vila Nova 

M - Manhã; MD - Meio dia; N - Noite; T- Tarde; DU - Dia útil; S - Sábado; D/F - Domingo e feriado 

* - Compartilhado 

 

Frota 

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

novos, sendo a frota da Guancino Transporte Coletivo Ltda é de 8 ônibus, e a frota 

da Transporte Coletivo e Rodoviário JJCR Ltda é de 6 ônibus.  

 

Legislação 

A legislação que regulamenta o transporte coletivo urbano de passageiros é 

composta pela Lei 1.948/92 e Decreto 087/02, que instituem o Sistema Integrado de 

Transporte Coletivo Urbano no Município de Francisco Beltrão – SIT, iniciado em 15 

de maio de 2002, estruturado segundo linhas norte-sul com trajetos diagonais ou 

transversais, operadas pela empresa Guacino Transporte Coletivo Ltda; e por linhas 

circulares para os trajetos leste-oeste, operadas pela empresa Transporte Coletivos 

e Rodoviário JJCR Ltda, sendo obrigatório o transbordo de passageiros no Terminal 

Liberdade, funcionando todos os dias. 

O anexo do decreto estabelece as linhas, sua extensão, itinerário, além de horários 

e freqüências. 
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Administração 

De acordo com a Lei 1.948/92 e Decreto 087/02, que regulamentam o transporte 

coletivo urbano de passageiros na cidade de Francisco Beltrão, em seu artigo 90, a 

fiscalização dos serviços do transporte coletivo urbano caberá à Secretaria Municipal 

de Administração, que deverá observar as normas estabelecidas no Decreto e 

demais legislação inerente à matéria. 

 

4.7.3.2. Transporte Coletivo de Passageiros Intermunicipal 

 

Estrutura 

O transporte coletivo de passageiros intermunicipal compõe-se das linhas 

intermunicipais e interestaduais, atendidas no Terminal Rodoviário, realizado por 

sete empresas. 

 

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. 

 

Terminal Rodoviário 
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Operação 

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

a ligação com 8 cidades, a Empresa Catani 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. 

 

Frota 

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

características rodoviárias. 

 

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. 

 

4.7.3.3. Transporte Escolar 

 

Estrutura 

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. 

 

Operação 

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

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

 

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. 
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4.7.3.4.Táxi 

 

Estrutura 

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

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

urbano, com a frota não apresentando caracterização, com a tarifa definida por 

decreto. 

Demandas 

Não há registro das demandas relativas ao serviço de táxi. 

Equipamentos 

Os pontos de táxi são dotados de cabine em alvenaria, com infra-estrutura de apoio, 

incluindo telefone, sendo localizados na: 

��Praça Eduardo Virmond Suplicy, próximo à Rua Tenente Camargo; 

��Praça Eduardo Virmond Suplicy, próximo à Travessa Frei Deodato; 

��Praça da Liberdade, junto ao terminal urbano; 

��Praça José Faedo, na Rua Palmas e Pernambuco. 

 

Ponto de táxi da Praça da Liberdade 
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Operação 

Os táxis aguardam nos pontos e os usuários para lá se dirigem ou fazem uma 

solicitação por telefone. A tarifa é estabelecida por decreto do prefeito, computada 

por quilômetro rodado. 

Frota 

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

pois não há uma padronização da frota. 

 

4.7.3.5.Moto-táxi 

Estrutura 

O serviço de serviço público de transporte individual de passageiros através de 

motocicletas de aluguel, conhecido como moto-táxi, é regulamentado pela Lei N0 

2.860/2001, sendo o serviço prestado diretamente ou mediante delegação a 

empresas e profissionais autônomos, sob regime de permissão ou autorização. 

Demandas 

Há dificuldade de identificar as demandas do transporte individual de passageiros 

através de motocicletas de aluguel, o moto-táxi. 

Operação 

Compete ao Município a permissão ou autorização para a prestação de serviço 

público de transporte individual de passageiros por meio de veículo automotor do 

tipo motocicleta, podendo ser operado por profissionais autônomos e entidades 

representadas por sociedades comerciais ou civis prestadoras de serviços, 

cooperativas ou associações, com sede e foro no Município de Francisco Beltrão. 

É proibido o embarque de passageiros nos pontos de ônibus e de táxi. 

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. 
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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. 

Legislação 

A Lei N0 2.860/2001, que regulamenta o serviço público de transporte individual de 

passageiros através de motocicletas de aluguel, define os aspectos relativos às 

exigências referentes aos veículos; as condições para a delegação a empresas e 

profissionais autônomos, sob regime de permissão ou autorização; os 

procedimentos licitatórios, a definição da frota (até 65 motos, sendo 45 o) para 

autônomos e 20 para empresas); os direitos e deveres dos usuários; as obrigações 

das empresas e autônomos operadores do serviço e dos motoristas. 

 

4.7.3.6.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. Atualmente apresenta condições precárias de uso, conforme 

relatório elaborado pelo DAC em fevereiro de 2006, que indicou a necessidade de 

elaboração de um Plano de Ações Corretivas (PAC) no sentido de restabelecer as 

condições de segurança daquela infra-estrutura aeroportuária, As ações solicitadas 

referem-se principalmente às Áreas de Acesso Restrito que se encontram sem 

controle de acesso, sendo que passageiros, pessoal de serviço e tripulação não são 

submetidos à inspeção de segurança. 

O aeroporto não possui linha regular, atendendo a um aeroclube, com serviço de 

escola de pilotagem. 



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

 

 

218 

 

Aeroporto 

 

Avaliação de Planos, Programas e Projetos 

 Plano de Sinalização Viária Urbana  

O Plano, elaborado pela Maxi Engenharia Ltda, em 2004, tem por fim a melhoria da 

circulação viária em Francisco Beltrão, e os pontos que referenciam o transporte 

coletivo correspondem a: 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

Para a elaboração do projeto foi feita uma análise da situação, efetuada em 

setembro de 2004, que considerou diversos aspectos: 

��Zoneamento 

Análise das características do zoneamento da cidade, segundo o Plano Diretor, 

enfocando os diferentes usos do solo. 

��Sistema viário principal 

Identificação das vias que compõem o sistema viário principal, definindo a 

composição das vias, segundo as suas funções. 

��Estrutura institucional 

A análise referencia a estrutura institucional para dar suporte às atividades 

relacionadas ao sistema viário, destacando a legislação pertinente, especialmente 

as leis 2.549/1996 - da hierarquia viária; 2.885/2002 – do transporte escolar; 

1.083/1984 – táxi; 1.948/1992 – regulamento do transporte coletivo; 087/2002 – 
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altera a lei do regulamento do transporte coletivo; e 2.860/2001 – regulamenta o 

moto-táxi. 

��Transporte coletivo urbano 

Apresentação de considerações sobre o transporte coletivo urbano, enfocando a 

legislação – definida pela Lei 1.948/1992 e Decreto 087/2002; informa sobre a 

implantação do Sistema Integrado de Transporte – SIT, implantado em 5 de maio de 

2002, consistindo na realização de transbordo no Terminal Liberdade; a operação do 

sistema efetuada por duas empresas – Guancino Transporte Coletivo Ltda para as 

linhas norte/sul e Transporte Coletivo e Rodoviário JJCR Ltda para as linhas 

leste/oeste; com tarifa única fixada por decreto, ouvido o Conselho Popular; além de 

observar o equipamento urbano que atende o transporte coletivo. 

��Transporte coletivo intermunicipal e interestadual 

Considerações sobre o transporte coletivo intermunicipal e interestadual, destacando 

os aspectos relativos ao terminal rodoviário e as sete empresas que atendem a 

cidade, sendo que a Princesa dos Campos faz a ligação com 8 cidades, a Empresa 

Catani 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. 

��Táxis 

Informações sobre o serviço de táxi, regulamentado pela Lei 1.083/1984, com quatro 

pontos, sendo dois no calçadão, um no terminal rodoviário e um no terminal urbano, 

com a tarifa sendo definida por decreto, com os veículos não padronizados, tendo os 

pontos com abrigo em alvenaria. 

��Transporte escolar 

Identifica as características do transporte escolar, atendido pela Prefeitura Municipal, 

por veículos próprios e de terceiros, sendo regulamentada pela Lei 2.885/2002, que 

estabelece as normas de circulação, o alvará de licença e outros. 

��Moto-táxi 
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Informa sobre a Lei 2.860/2001, que define a permissão formalizada mediante 

contrato ou termo celebrado entre a Prefeitura Municipal e a permissionária, com 

pontos localizados em pontos estratégicos. 

��Transporte aéreo 

Observa a existência do Aeroporto Municipal Dr. Paulo Abdala, que não dispõe de 

linha regular. 

PROJETO 

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

em dezembro de 2004, considera aspectos de transporte coletivo, enfoca: 

��Medidas Técnicas: Melhoria do transporte coletivo 

Proposições para a melhoria da operação do transporte coletivo através da 

adequação dos pontos de embarque e desembarque e de sinalização dos pontos de 

táxi. 

 

Projeto do Sistema Integrado de Transporte - SIT 

O projeto denominado Sistema Integrado de Transporte – SIT, foi elaborado em abril 

de 2003, pelo Arquiteto Dalcy Salvati, e consiste na redefinição e readequação dos 

itinerários das linhas de transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão. 

O projeto foi desenvolvido em função da construção do Terminal Liberdade e da 

implantação do passe integrado do transporte coletivo urbano da cidade – passe 

único – definido por Lei Municipal, sendo que tais eventos tornaram necessária a 

adequação do sistema de transporte coletivo, de maneira que pudesse funcionar de 

forma integrada. 

Esta fase caracteriza-se como a primeira etapa, com a definição e a readequação 

dos itinerários das linhas então existentes, segundo um serviço explorado por duas 

empresas, por meio de concessão, iniciando um processo de planejamento para o 

serviço de transporte coletivo urbano e suburbano, denominado SIT – Sistema 

Integrado de Transporte. 
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O projeto baseia-se na definição de itinerários das linhas norte-sul, ou seja, nos 

trajetos diagonais ou transversais e nas linhas leste-oeste, para os trajetos 

circulares, com determinação das vias integrantes dos itinerários das linhas, em 

cada sentido, de forma a, obrigatoriamente, passar pelo Terminal Liberdade, 

proporcionando a possibilidade de haver transbordo de passageiros, concretizando o 

benefício do passe único. 

Estabeleceu-se, também, o horário de início e fim de funcionamento de cada linha, a 

partir dos pontos finais / iniciais, com previsão do fluxo horário e médio, a serem 

cumpridos pelas empresas concessionárias do serviço. 

Há ainda um esclarecimento que os trabalhos são uma proposta inicial de um plano, 

devendo o mesmo ser detalhado, com considerações sobre a necessidade de 

execução de pesquisa de campo, levantamento de dados e elaboração de um 

diagnóstico do transporte coletivo, da cidade e do município, para a viabilização do 

planejamento e de recursos a fim de efetuar melhorias e implantar um sistema de 

transporte coletivo moderno e eficiente em Francisco Beltrão. 

O projeto estrutura-se com a definição das linhas norte-sul e leste-oeste, com a 

apresentação de cada linha, com informações relativas ao número de linhas, 

itinerários, quantidade de veículos, as linhas exploradas, a média dos passageiros 

transportados e do o número de viagens, de segunda a sexta-feira, sábados / 

domingos e mensalmente, além do valor do passe, de R$ 1,00 em abril de 2002. 

Para cada conjunto de linhas norte-sul e leste-oeste apresentam-se a linha, 

identificando a sua extensão: total do trajeto e de cada sentido; o itinerário em cada 

sentido, um mapa que define o itinerário; e os horários e freqüências de segunda a 

sexta-feira, sábados, domingos e feriados (se a linha operar), indicando o veículo, a 

fluxo horário e o número de viagens. 

 

Decreto 087/02 – Transporte Coletivo 

O Decreto 087/02 institui o Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano no 

Município de Francisco Beltrão – SIT, que passou a funcionar efetivamente a partir 

15 de maio de 2002, tendo como ponto de transbordo de passageiros o Terminal 
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Liberdade, localizado na Praça da Liberdade, local por onde todos os veículos das 

empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo devem, 

obrigatoriamente, passar. 

O Decreto define os itinerários das linhas norte e sul, com trajetos diagonais ou 

transversais, exploradas pela empresa Guancino Transporte Coletivo Ltda e das 

linhas leste e oeste, com trajetos circulares, exploradas pela empresa Transporte 

Coletivo e Rodoviário JJCR Ltda. 

As empresas concessionárias ficam obrigadas a estabelecer um sincronismo de no 

máximo 30 (trinta) minutos entre um veículo e outro na passagem pelo Terminal 

Liberdade, de maneira a fazer com que o usuário espere o menor tempo possível 

para o transbordo. 

O Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Francisco Beltrão – SIT - 

funcionará diariamente, inclusive domingos e feriados, de acordo com os itinerários, 

horários e freqüência de cada linha. 
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O transporte de carga em Francisco Beltrão não se apresenta bem coordenado, uma 

vez que não possui uma regulamentação específica para o setor. 

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. 

Quadro 4.7.4.1 – Vias para o tráfego de carga, segundo a lei de hierarquia viária 

HIERARQUIA FUNÇÃO VIA 

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 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 

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.  

 

 

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 

a seguir. 
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Quadro 4.7.4.2 – Vias para o tráfego de carga, segundo o Plano de Sinalização 

Viária Urbana 

HIERARQUIA FUNÇÃO VIA 

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. 

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 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 

do 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, Antonio 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. 

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 mapa Transporte de Carga identifica as vias destinadas ao tráfego de carga, 

segundo a classificação hierárquica definida pela legislação e pelo Plano de 
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Sinalização Viária Urbana, apresentando a rota de caminhões que é proposta no 

Plano. 

 

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. 

 

Pólos geradores de carga 

Os pólos geradores de carga são caracterizados como as transportadoras e as 

atividades que demandam a utilização de caminhões, como as indústrias. 

Um dos pólos geradores mais representativo corresponde à SADIA, pois pela sua 

produção acarreta um significativo tráfego de caminhões, seja para receber a 

matéria prima, constituída por sejam, aves e suínos, seja para a distribuição do 

produto processado. 

Outras indústrias também são geradoras de transporte de carga. As transportadoras 

são outras fontes de transporte de carga, distribuindo-se por diversos bairros. 

 

Administração e Fiscalização 

Não foram identificadas ações relativas à administração e à fiscalização do 

transporte de carga, não havendo na administração pública um órgão que se ocupe 

do setor.  

A inexistência de uma estrutura funcional 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. 
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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. 

 

Avaliação de Planos, Programas e Projetos Existentes  

São poucos os planos, programas e projetos relativos ao transporte de carga, 

destacando-se como instrumentos e legislação: 

Plano Diretor – Lei Nº 2.543/96 

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelece objetivos, 

instrumentos e diretrizes para as ações de planejamento do Município, identificando 

que o sistema viário deverá acompanhar as tendências de evolução do uso do solo 

na cidade incluindo a infra-estrutura viária e a circulação de veículos e pedestres. 

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 definindo a classificação e 

estabelecimento de um sistema hierárquico das vias de circulação para o adequado 

escoamento do tráfego de veículos e para a ágil e segura locomoção do usuário; as 

características geométricas e operacionais das vias para possibilitar o 

funcionamento das atividades compatíveis, estabelecidas na Lei de Zoneamento e 

Uso do Solo; e aumentar as alternativas viárias para o tráfego em geral; 

Na identificação das funções das vias destacam-se: 

��Anel Externo: formado por 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, formado pela 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 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 
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passagem pelas demais vias do sistema viário urbano. Suas dimensões são 

definidas por projetos específicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). 

A lei define também que a implantação das vias deverá ser a mais adequada às 

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

terraplanagem necessárias à abertura das vias e implantação de edificações, 

devendo acompanhar as curvas de nível do terreno e evitar a transposição de linhas 

de drenagem naturais ou córregos. São aceitáveis rampas de até 17% (dezessete 

por cento) em trechos não superiores a 150,00m (cento e cinqüenta metros). 

 

Plano de Sinalização Viária Urbana 

O Plano de Sinalização Viária Urbana, elaborado em 2004 pela Maxi Engenharia 

Ltda, objetivando a melhoria da circulação viária no município, enfoca aspectos do 

transporte de carga na Análise da Situação e no Projeto. 

A Análise da Situação, de setembro de 2004, considerou os itens: 

��Transporte de carga 

Analisa os aspectos relativos ao frete, que não é regulamentado e o transporte de 

carga que é efetuado por transportadoras. 

��Rota de caminhões 

Considera que a rota de caminhões é definida pelas rodovias PR-180, que faz a 

ligação com os municípios de Dois Vizinhos e Pato Branco; PR-566, que conecta 

com Itapejara do Oeste e PR-483, que liga com Realeza, informado sobre o conflito 

com o tráfego local, com reflexos na pavimentação, além de analisar o anel viário 

(contorno), que não tem sinalização informando sobre a rota de caminhão. 

O projeto, apresentado em dezembro de 2004, apresenta aspectos relativos ao 

transporte de carga nas medidas técnicas, na estruturação do sistema viário, através 

da definição do sistema viário principal. 

A melhoria do transporte de carga enfoca uma proposta para a definição da rota de 

caminhões, composta pelas vias: Rodovia PR-180, Antonio Carneiro Neto, Luiz 

Antônio Faedo, União da Vitória, Contorno Norte, Atílio Fontana, Porto Alegre, Santa 
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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. 

As medidas administrativas consideram a estruturação para a operação da 

sinalização; as questões relativas à regulamentação da estrutura do sistema viário; e 

da atuação do policiamento. 
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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. 

 

Quadro 4.7.4.1. – 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 uma lei que regulamenta a 

configuração do sistema viário, 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. 

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 novas conexões viárias, inclusive 

com a implantação de novos viários de circulação 

de veículos. 

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 

Inexistência de pavimentação de rodovias e de 

novas ligações rodoviárias entre distritos e 

localidades. 
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referencial para o local, para o centro da cidade.  

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. 

Falta de definição da divisão modal de circulação 

de veículos. 

A cidade apresenta boa sinalização vertical e 

horizontal. 

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. 

Pólos geradores de tráfego necessitam de 

intervenção. 

 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 Anel Externo não é contínuo. 

 O Terminal Liberdade não apresenta infra-estrutura 

suficiente para o fluxo de pessoas que transitam 

pelo local. 

 Não há padronização dos táxis. 
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Caráter C D P Identificação 

TC urbano     

Linhas existentes    Redimensionamento das linhas em função da cobertura 

espacial 

Demandas    Avaliação das demandas, com o dimensionamento das 

maiores cargas 

Terminal Liberdade    Estudo do terminal, especialmente a operação e a 

ampliação 

Pontos de ônibus    Falta de padronização 

Frota    Análise da frota, visando a sua utilização nas linhas de 

ônibus 

TC rural    Ampliação do serviço para uma melhor abrangência 

TC intermunicipal    Estudo da rodoviária 

Transporte escolar    Avaliação visando a melhoria 

Táxi    Redimensionamento e ampliação dos pontos 

Moto-táxi    Avaliação do serviço 

Transporte aéreo    Avaliação da localização do aeroporto 

Gestão do transporte     Gestão deficiente 

 

 

Caráter C D P Identificação 

Estruturação    Falta uma estruturação 

Rota de caminhões    Falta uma definição clara da rota de caminhões 

Locais de frete    Falta a definição de pontos de frete 

Pólos geradores de 

carga 

   Identificação e caracterização dos pólos geradores de 

carga 

Gestão do transporte     Gestão deficiente 

 


