PLANO DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE INTEGRADO

PlanMob Curitiba

ANEXO II a
DIAGNÓSTICO
SISTEMAS VIÁRIO,
DE CIRCULAÇÃO E DE TRÂNISITO

Março/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado

4.2 SISTEMAS VIÁRIO, DE CIRCULAÇÃO E DE TRÂNSITO
4.2.1 Legislação Federal, Estadual e Municipal
4.2.1.1 Legislação Federal
Lei n° 11.428/2006: dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica, e dá outras providências. Lei da Mata Atlântica: outras áreas são aquelas
no entorno de córregos, rios, nascentes, lagos, lagoas e banhados, que são definidas por
legislação federal (Lei Federal n°4.771/1965 e Resoluções CONAMA 302 e 303/2002)
como Áreas de Preservação Permanente – APP. Nestas APP não deveria ocorrer
qualquer ocupação ou uso que não seja voltado a recuperação da mata ciliar ou área de
extravasão do corpo d’água.
Resolução CONAMA nº 369/2006: dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.
Anexo 2 e Resoluções 160/2004 e 180/2005: a Resolução do CONTRAN nº 160/2004
de 22 de abril de 2004 aprova o Anexo II do Código de Transito Brasileiro e a Resolução
do CONTRAN nº 180/2005 de 26 de Agosto de 2005, aprova o Volume I - Sinalização
Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.
Resolução CONAMA nº 303/2002: dispõe sobre parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente.
Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade: regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Lei nº 9.503/1987 - Código de Trânsito Brasileiro
Decreto nº 1.832/1996 - Regulamento dos Transportes Ferroviários
Lei nº 6.766/1979 - Parcelamento do Solo Urbano
Lei nº 4.771/65 - Código Florestal
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4.2.1.2 Legislação Estadual
Plano de Desenvolvimento Integrado - PDI 2006: no Plano de Desenvolvimento
Integrado priorizam-se as diretrizes físico- territoriais e institucionais para a Região
Metropolitana de Curitiba com base nas quais buscar-se-á o seu desenvolvimento
integrado. A proposta físico-territorial procurará delinear, basicamente, as diretrizes
necessárias para responder às demandas de apropriação do espaço urbano da Região
Metropolitana de Curitiba, através da indicação de formas adequadas de uso e ocupação
do solo, complementadas com propostas de novo sistema viário.
Normativa nº 02/2000 (COMEC): esta normativa do Conselho Deliberativo da Região
Metropolitana de Curitiba, criou a Câmara Técnica e instituiu o Sistema Viário Básico
Metropolitano.
4.2.1.3 Legislação Municipal
Decreto nº 1.065/2006: regulamenta os artigos 23 e 24, da Lei nº 11.596/2005, quanto à
programação das intervenções das concessionárias do serviço público em áreas públicas.
Lei nº 11.596/2005: dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de calçadas,
vedação de terrenos, tapumes e stands de vendas, cria o PROGRAMA CAMINHOS DA
CIDADE – Readequação das calçadas de Curitiba e o Fundo de Recuperação de
Calçadas – FUNRECAL, revoga a Lei nº 8.365 de 22 de dezembro de 1993, e dá outras
providências.
Lei nº 11.095/2005: dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o
licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no
Município, e dá outras providências.
Lei n° 11.266/2004: dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto
da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001, para orientação e controle do desenvolvimento
integrado do Município.
Lei nº 11.095/2004 - Código de Posturas: estabelece as disposições gerais que regulam
a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades e a execução,
manutenção e conservação de obras no Município de Curitiba, independentemente das
normas estaduais e federais aplicáveis e dá outras providências.
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Lei nº 10.906/2003: dispõe sobre a promoção e realização de eventos de grande porte no
Município de Curitiba.
Lei nº 9806/2000 - Código Florestal do Município de Curitiba
Lei nº 9.800/2000 - Zoneamento e Uso do Solo
Decreto nº 188/2000 - Setores Especiais do Sistema Viário Básico: regulamenta o Art.
15, § 1º, inciso V, da Lei nº 9.800/2000, e dispõe sobre os Setores Especiais do Sistema
Viário Básico e dá outras providências.
Decreto n° 184/2000 - Anel Central: institui incentivos para galerias comerciais e
edifícios de uso habitacional na Zona Central, estabelece condições para implantação de
estacionamentos privativos e coletivos e dá outras providências.
Decreto nº 186/2000: dispõe sobre o Setor Especial Eixo Barão – Riachuelo e dá outras
providências.
Lei nº 9.380/1998: dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no
Município de Curitiba e dá outras providências.
Decreto nº 260/1998: disciplina a atividade de transporte e descarga de concreto e
argamassa em obras de construção civil no Município de Curitiba.
Lei nº 9.236/1997: institui a Diretoria de Trânsito – DIRETRAN, órgão destinado a
regulamentar, fiscalizar e monitorar o trânsito da cidade.
Decreto nº 1.096/1997: regulamenta a cobrança de estacionamento, obedecidas as
exigências da Lei nº 7.551/1990 e o Decreto nº 848/1992.
Decreto nº 934/1997: disciplina o serviço de carga e descarga de mercadorias na Área
Central da Cidade de Curitiba.
Decreto nº 838/1997: institui o Relatório Ambiental Prévio (RAP) como instrumento de
análise para subsidiar o licenciamento ambiental no âmbito do Município de Curitiba.
Decreto nº937/1996: dispõe sobre o Setor Especial dos Pontos Panorâmicos, constituído
pelos locais de observação da paisagem e pelos terrenos situados na encosta dessas
elevações
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Normas para Obras de Pavimentação nº 335/1996
Lei nº 8.354/1993: dispõe sobre a

concessão de

espaço aéreo sobre bem de uso

comum do povo, para fins de construção de passagem suspensa entre imóveis de um
lado e outro da via pública, e dá outras providências.
Decreto nº 848/1992: regulamenta dispositivos da Lei nº 7.551/1990, que dispõe sobre a
exploração da atividade de estacionamento.
Lei nº 7.551/1990: dispõe sobre a exploração da atividade de estacionamento de
veículos.
Decreto nº 582/1990 - Estacionamentos Coletivos: estabelece normas para os espaços
destinados a estacionamento ou garagem de veículos.
Lei nº 2.942/1966: dispõe sobre as normas para a aprovação de arruamentos,
loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de Curitiba.
Normas e Portarias da DIRETRAN: estabelecem mudança de sentido de tráfego das
vias e definição/alteração de vias preferenciais.
4.2.2 Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo
4.2.2.1 Plano Agache
Em 1942 tentou-se pela primeira vez, disciplinar a ocupação do solo urbano de Curitiba,
resultando no ano seguinte no Plano Diretor de Urbanização de Curitiba – o Plano
Agache. Este Plano estabeleceu diretrizes e normas técnicas para ordenar o crescimento
físico, urbano e espacial da cidade, disciplinando o tráfego, organizando as funções
urbanas, além de coordenar e zonear as atividades, codificar as edificações, estimulando
e orientando o seu desenvolvimento. O Plano Diretor englobou o Plano das Avenidas, os
Centros Funcionais ou Especializados, o Código de Obras e Zoneamento, os espaços
livres e sua distribuição.
Em decorrência da proposta do Plano Agache, foi aprovado pela Lei nº. 699, de 16 de
julho de 1953, o Zoneamento da cidade, incluído no Código de Posturas e Obras,
dividindo a cidade em Zonas:
a)

Comercial: a principal (ZC-1) e a secundária (ZC-2);

b)

Industrial (ZI);
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c)

Residencial: principal (ZR-1), com duas subzonas: Centro Cívico (ZCC) e Centro
Esportivo (ZCE); média (ZR-2); secundária (ZR-3) e rural (ZR-4);

d)

Agrícola (ZA).

Com o intuito de adaptar o Plano Agache às novas perspectivas de desenvolvimento do
Município, foi aprovado em 1960 o Plano Piloto de Zoneamento de Uso, que estabeleceu
nova divisão à cidade em zonas residenciais, comerciais, industriais e rurais.
4.2.2.2 Plano Preliminar de Urbanismo
Em 1965 um concurso de idéias em nível nacional resultou na contratação da empresa
Serete e do arquiteto Jorge Wilheim para elaborar o novo Plano Diretor de Curitiba em
conjunto com uma equipe multidisciplinar e com a participação de técnicos da prefeitura.
Para a coordenação dos trabalhos foi criada a APPUC – Assessoria de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba, transformada em seguida no IPPUC – Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Através dos seminários “Curitiba de
Amanhã” o Plano foi discutido com todas as instituições representativas da cidade.
O Plano tinha como filosofia global a manutenção da qualidade de vida urbana em
Curitiba e seus objetivos básicos eram:
a)

Mudar a conformação radial de expansão da cidade para uma conformação
linearizada, integrando os transportes e uso do solo;

b)

Conter a população de Curitiba dentro dos seus limites físicos territoriais;

c)

Dar suporte econômico ao desenvolvimento urbano;

d)

Propiciar o equipamento global da cidade.

4.2.2.3 Plano Diretor de Curitiba
Concluídos os estudos complementares pelo IPPUC, o Executivo Municipal enviou à
Câmara de Vereadores, a proposta do Plano Diretor de Curitiba, que foi votada e
sancionada pela Lei n° 2.828, de 31 de julho de 1966.
Em 1966 a cidade tinha uma estrutura radial e o Plano definia a necessidade de
linearização, impondo então definição das obras físicas prioritárias para assegurar a
concretização do Plano.
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Em 1969 houve uma revisão no zoneamento definindo novas zonas residenciais e
comerciais e disciplinando o uso nas zonas de expansão que já estavam sendo
ocupadas. Nessa época procurou-se também incentivar a ocupação dos Setores
Estruturais;
Em 1972 ocorre outra revisão do zoneamento, adequando mais uma vez a expansão
urbana às diretrizes propostas, aproximando mais a cidade ao modelo linearizado;
A partir dessa época o zoneamento passou a ser utilizado como agente catalisador e
promotor do desenvolvimento com efeitos multiplicadores.
Foram implantados os dois Eixos Estruturais Norte e Sul e o Sistema Viário Básico
decorrente. Os Eixos Estruturais foram equipados com infra-estrutura urbana, como
também receberam um sistema integrado de transporte de massa, capaz de atender à
demanda presente e futura.
Para assegurar a integração espacial da Cidade Industrial, definida pela Lei nº 4.773 de
janeiro de 1974, com o sistema viário urbano de Curitiba, criaram-se os Setores Especiais
Conectores, ligando aquela região ao Setor Estrutural Sul.
Essas alterações no Zoneamento e Uso do Solo, implicaram na medida disciplinadora
representada na Lei n° 5.234 de dezembro de 1975.
Para melhor entender a legislação de zoneamento hoje em vigor e que implica na
configuração atual do sistema viário da cidade é importante ressaltar a Lei nº 5.234/1975,
de Zoneamento e Uso do Solo. Essa dividiu a cidade de Curitiba em Zonas Urbanas e
Setores Especiais. Nas Zonas Urbanas, onde o processo de ocupação acontece lenta e
continuamente, a própria Lei indicou os parâmetros a serem obedecidos. Para os Setores
Especiais, nos quais se pretendia uma ocupação rápida, uma indução ao adensamento
ou cuidados na ocupação por especificidades, foram regulamentados por decreto do
Executivo Municipal, mediante proposta técnica do IPPUC. Esta postura permitiu ao
Executivo Municipal maior agilidade no controle ou direcionamento da ocupação de
setores como o histórico, áreas verdes, fundos de vale e outros.
O zoneamento de Curitiba, de acordo com a Lei nº 5.234/1975, decretos de
regulamentação e legislação complementar, apresenta as seguintes configurações:
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a)

Zonas Urbanas
Zonas Residenciais - ZR: ZR - 1, ZR - 2, ZR - 3, ZR - 4, ZEH – Zona Especial
Habitacional, ZR - REC – Zona de Recuperação;
Zonas de Serviço - ZS;
Zonas Industrais - ZI;
Zona Central - ZC;
Zona Agrícola - ZA;
Zonas Especiais - ZE.

b)

Setores especiais
Setor Estrutural: Decreto no 579/90, o Setor Especial Estrutural é o prolongamento
do centro de Curitiba, O coeficiente de aproveitamento é quatro (4), com incentivos
para a construção de torres comerciais e de prestação de serviços, sendo os usos
similares da ZC. O Sistema Viário Estrutural é um trinário composto por uma via
central que contém a canaleta para o transporte de massa e as pistas lentas para
atendimento às atividades lindeiras e duas vias externas desse Setor, paralelas à via
central com sentido único de tráfego, destinadas ao fluxo contínuo de veículos. Na
via central do setor é obrigatória à execução do Plano Massa;
Conectores: Decreto nº 578/1990, esses setores fazem a conexão entre a Cidade
Industrial e o Setor Estrutural. Têm um conceito análogo ao do Setor Estrutural,
porém em escala menor, sendo o coeficiente igual a dois (2);
Vias Coletoras: Decreto nº 354/1987, são setores onde se permite a instalação do
comércio e prestação de serviços de atendimento ao bairro, ao longo das ruas
destinadas ao Sistema de Transporte Coletivo e distribuição de tráfego, propiciando
maior privacidade no interior das zonas residenciais que atravessam;
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Vias Coletoras de Penetração: Decreto nº 354/1987, correspondem aos espaços ao
longo dos antigos caminhos de chegada a Curitiba com os mesmos parâmetros de
uso e ocupação do Setor Especial das Vias Coletoras;
Preferencial de Pedestres: Decreto nº 1.017/1979, compreende os espaços ao longo
das vias bloqueadas total ou parcialmente ao tráfego de veículos na Zona Central.
Estas vias interligam os principais terminais de transportes da área central;
Centro Cívico;
Vias

de

Ligação

Prioritária:

Decreto

nº

183/1990,

e

objetiva

assegurar

prioritariamente as ligações viárias em articulação com as vias estruturais e outras
ligações básicas do sistema viário;
Outros setores: Santa Felicidade, Áreas Verdes, Fundos de Vale, Área de Proteção
Ambiental do Iguaçu, Parque Bacacheri, Área de Proteção Ambiental do Passaúna,
Setor Histórico, Cidade Industrial de Curitiba e Setor Especial Institucional.
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FIGURA 1 - ZONEAMENTO - 1975
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FIGURA 2 - SISTEMA VIÁRIO BÁSICO, 1975
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O crescimento de Curitiba e dos Municípios da Região Metropolitana, composta de 25
municípios, causou impactos à qualidade de vida e aos espaços urbanos, as inovações
tecnológicas e novos usos ocasionaram uma série de transformações nos sistemas
construtivos e produtivos.
A necessidade de tornar claro o entendimento da legislação, o enfoque metropolitano, a
adequação aos novos usos e tecnologias e a consolidação das especificidades dos
diversos compartimentos da cidade, conduziram a uma ampla revisão da Lei de
Zoneamento e Uso do Solo n° 5.234/75, iniciada em 1997.
A nova Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, n°9.800/2000 foi aprovada pela
Câmara Municipal em dezembro de 1999 e sancionada pelo Prefeito em 03 de janeiro de
2000.
4.2.2.4 Lei nº 9.800/2000
Esta Lei em conjunto com outras seis leis de cunhos ambientais, sociais e de políticas
públicas, enfatizou questões como:
Novos usos para as áreas lindeiras à BR - 116;
Aproveitamento da infra-estrutura instalada com incentivo ao adensamento e
verticalização;
Zonas de transições entre o adensamento proposto e as zonas residenciais;
Contribuição para a geração de emprego e renda com a ocupação com uso misto e
parâmetros diferenciados para o Linhão do Emprego, e criação de ZS e ZI;
Reclassificação do Sistema Viário Básico;
Parâmetros para garantir melhor iluminação, ventilação, insolação para as
construções;
Nova classificação das atividades em geral, tendo em conta a evolução tecnológica;
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Minimizar os problemas de drenagem; com parâmetro de permeabilidade para os
lotes.
A revisão da Lei de Zoneamento contemplou a reavaliação do Sistema Viário, com vistas
a adequar os usos e ocupações à complexidade da circulação urbana e à crescente
demanda do tráfego metropolitano. A hierarquização do Sistema Viário foi alterada, que
culminou com a atual classificação definindo os Setores Especiais do Sistema Viário
Básico, de modo a caracterizar novas categorias de eixos de circulação, considerando a
natureza, o nível de articulação urbana e metropolitana, assim como a dinâmica do
tráfego gerada pelos diversos tipos de atividades ao longo dos principais eixos de
escoamento viário.
Como elemento adicional, foi verificado que o sistema de Vias Coletoras e Coletoras de
Penetração definido na Lei nº 5.234/75, tiveram níveis diferenciados de consolidação, e
que conforme suas características físicas e locacionais a vias absorviam diferentemente
a soma dos impactos das atividades instaladas, do trânsito de passagem ou de acesso e
da demanda por estacionamento.
A análise de todos esses elementos resultou na divisão do sistema de Vias Coletoras e
Coletoras de Penetração, com uma hierarquização acompanhada com compatíveis
parâmetros de Uso e Ocupação para grupos de vias que guardam similaridades e graus
de importância para os deslocamentos. Hierarquização definida:
Vias Setoriais – são eixos de ligação entre regiões, municípios vizinhos, área central
áreas periféricas, possuindo forte integração e articulação com o sistema viário
principal, coincidindo em alguns casos com os antigos caminhos de chegada à
Curitiba (antigas Coletoras de Penetração);
Vias Coletoras 1 – caracterizam-se por vias com média extensão e integradas ao
sistema viário principal, que já concentram o tráfego local e o comércio e serviço de
médio porte de atendimento à região;
Vias Coletoras 2 – caracterizam-se por vias de pequena extensão no interior dos
bairros, podendo ou não ter ligação com o sistema viário principal, onde situam-se
atividades de pequeno e médio porte para atendimento ao bairro;
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Vias Coletoras 3 – são vias de pequena e média extensão que estruturam as áreas
de habitação de interesse social, onde devem concentrar os usos voltados ao
interesse da região, proporcionando a geração de emprego e renda.
Para tornar mais atrativo para a ocupação das Vias de Ligação Prioritária e manter a
condição de prioridade para a circulação viária, o sistema de Vias Prioritárias foi dividido
em 1 e 2, conforme sua proximidade com a Área Central, com parâmetros diferenciados e
viabilidade de instalações de usos não geradores de tráfego.
Vias Prioritárias 1 e 2 - caracterizam-se como corredores com grande volume de
tráfego, estabelecendo ligações entre os Setores Estruturais e vias importantes do
sistema viário principal.
Considerando que a adequação do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade se deu em 2004,
é necessária uma revisão da Lei n º 9.800/2000 a fim de serem incorporados novos
instrumentos de política urbana contidos na Lei nº 11.266 de 16 de dezembro de 2004.
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FIGURA 3 - ZONEAMENTO, 2000
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FIGURA 4 - SETORES ESPECIAIS DO SISTEMA VIÁRIO
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4.2.3 CLASSIFICAÇÃO, TIPOLOGIA E HIERARQUIZAÇÃO
Sistema Viário de uma cidade é o conjunto de vias públicas, devidamente hierarquizadas,
que constituem o suporte físico da circulação urbana no território do município e
correspondência com os municípios vizinhos, e garantem sua integração ao sistema de
transporte coletivo e ao uso do solo. Em Curitiba, o Sistema Viário é componente e
também resultado do seu Plano Diretor.
Classificação Viária é o modo de distinguir, em conjuntos, as ruas que apresentem
características semelhantes, em termos de uso do espaço destinado à mobilidade, bem
como de uso e ocupação das propriedades lindeiras. A classificação viária é em função
da natureza das vias, suas características geométricas anteriores - largura e extensão,
nível de articulação intra-urbana e metropolitana, dinâmica do trânsito gerado por
atividades instaladas ao longo das vias, existentes e previstas.,
4.2.3.1 Classificação Viária
a)

Classificação segundo a Lei de Zoneamento e Uso do Solo

A revisão da Lei de Zoneamento e a conseqüente reavaliação do Sistema Viário,
buscaram adequar os usos e a ocupação à complexidade da circulação urbana e à
crescente demanda do tráfego metropolitano.
Considerando o vínculo entre o Uso e Ocupação do Solo, Sistema Viário e Transporte
Coletivo, a análise da evolução do crescimento da cidade, a consolidação e a modificação
de usos e atividades em diversos compartimentos, bem como os diferentes níveis de
conexões e capacidade e estruturação das vias, concluiu-se por uma maior divisão na
hierarquização do sistema viário.
As alterações dispostas na Lei nº 9800/2000 referentes à classificação das vias de acordo
com o Zoneamento, estão dispostas em Setores Especiais, que estabelecem parâmetros
próprios para cada conjunto de vias e de suas áreas de influências, e são os seguintes:
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Setor Especial Estrutural: Vias Externas – vias paralelas com sentido único de
tráfego, destinadas ao tráfego contínuo. Obrigatória a implantação de vias locais
para acesso às atividades; Vias Centrais – vias que contém a canaleta para o
transporte de massa e as pistas lentas para atendimento às atividades lindeiras.
Obrigatória a implantação de galerias cobertas para a circulação de pedestres.
Outras Vias – vias transversais contidas entre as vias externas.
Setor Especial dos Eixos de Adensamento, eixos de crescimento complementares
da estruturação urbana. Áreas compreendidas em importantes ligações viárias:
Setor Especial da Br-116 – SE-BR-116; Setor Especial da Av. Marechal Floriano
Peixoto – SE-MF; Setor Especial da Av. Comendador Franco; Setor Especial da Av.
Pres. Wenceslau Braz; Setor Especial da Av. Pres. Affonso Camargo; Setor Especial
da Rua Engenheiro Costa Barros.
Setor Especial Conector, em número de quatro, fazem a conexão entre o Setor
Especial Estrutural Sul e a Cidade Industrial de Curitiba.
Setor Sistema Viário Básico, classificam-se em: Vias Normais; Vias Coletoras 1; Vias
Coletoras 2; Vias Coletoras 3; Vias Setoriais: Vias de Ligação Prioritárias 1 e 2:.
Setor Especial Preferencial de Pedestres indica as vias bloqueadas total ou
parcialmente ao tráfego de veículos.
Setor Especial Nova Curitiba continuidade ao SE-Oeste, com as mesmas
características de trinário de tráfego, mas com parâmetros de uso e ocupação
diferentes.
Setor Especial Linhão do Emprego utiliza na sua maioria, o percurso das torres de
alta tensão situado na porção sul da cidade. Com incentivos à geração de emprego
e renda.
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FIGURA 5 - SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
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b)

Classificação do Sistema Viário Metropolitano

No ano 2000, o Sistema Viário Básico Metropolitano foi definido por resolução do
Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Curitiba, proposta sua classificação no
PDI – Plano de Desenvolvimento Urbano de 2000, e revisada no PDI em 2006.
É o conjunto de vias com a função principal de mobilidade na RMC, permitindo os
deslocamentos de maior percurso no espaço metropolitano. São vias municipais que
estabelecem relação direta com o grupo de vias metropolitanas, e estão classificadas em:
Expressas; Vias de Integração; Vias Expressas; Vias Estruturantes; Vias de Ligação e
Vias de Conexão.
As Vias de Correspondência Metropolitana são vias internas ao Núcleo Urbano Central composto por Curitiba e o primeiro cinturão de municípios conurbados, que viabilizam os
deslocamentos entre Curitiba e os municípios vizinhos. É o conjunto formado pelas
categorias classificadas anteriormente, com ênfase para as Vias de Ligação.
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Classificação Funcional - Revisão PDI 2006

Legenda

Legenda:

Expressa
ViaVia
Expressa
ViaVia
de Integração
de Integração
ViaVia
Estruturante
Estruturante
de Ligação
ViaVia
de Ligação
de Conexão
ViaVia
de Conexão
Fonte: COMEC

Executado
Em execução
Em projeto

FIGURA 6
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c)

Vias Preferenciais de Pedestres

As vias preferenciais de pedestres correspondem a um marco na transformação
experimentada por Curitiba no início da década de 1970. A Lei Municipal 2.828/1966 Plano Diretor de Curitiba, ao determinar a hierarquia do Sistema Viário, instituiu o Anel
Perimetral do Centro, e as ruas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres.
A implantação do Anel Perimetral do Centro a partir de 1970, com a denominação de
Anel Central de Tráfego Lento, refletia a filosofia do Plano Diretor em relação à área
central da cidade, isto é, que obras viárias de porte – viadutos, elevados e parques de
estacionamento – não resolveriam o problema de circulação no centro tradicional. Isto
porque, contribuiriam para que, gradualmente, mais veículos demandassem ao Centro,
provocando a sua deterioração como ponto de encontro.
Implantado o Anel e previstas as condições adequadas para a transição veículo-pedestre
por meio de legislação que liberou a instalação de estacionamentos comerciais somente
na periferia externa do Anel – Lei nº 5.234/1975 e Decreto nº 881/1975, o acesso a
qualquer parte da área central estaria garantido.
O desestímulo ao acesso de veículos nessa área constituiria uma forma de revitalizar os
pontos de encontro tradicionais da população. Na área central correspondente ao interior
do Anel, devido em parte a proibição da instalação de novos estacionamentos, foi
diagnosticado um processo de estagnação urbana e deterioração das atividades
comerciais, de serviços, de lazer. Com o objetivo de recuperar o Centro, sem prejuízos às
áreas de pedestres conquistadas, o Anel Central de Tráfego Lento foi reduzido através do
Decreto nº 184/2000, limitando-se a proibição de instalação de novos estacionamentos ao
interior de um novo anel, de traçado enxuto.
O Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba elaborado em 1970, recomendava
a criação de uma ampla área de uso preferencial de pedestres.
As primeiras experiências na implementação dessas diretrizes urbanísticas para a Área
Central de Curitiba ocorreram na via que, além ser a mais tradicional em termos de
compras e encontro da população, constituía até então passagem de automóveis - Rua
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XV de Novembro e algumas vias adjacentes. Entre 1971 e 1975 foram implantados
praticamente todos os calçadões existentes até a atualidade na área central.
A proibição do tráfego de veículos, a alteração da pavimentação para mosaico português,
e a implantação de mobiliário urbano , foram determinantes para evidenciar ao pedestre o
seu total domínio naquele então novo espaço urbano - o calçadão.
No início da década de 1980, foram implantados os últimos calçadões da área central:
Rua Senador Alencar Guimarães, ligando a Praça Osório à Praça Rui Barbosa, na
ocasião e até a atualidade, o mais movimentado terminal de transporte da cidade; e, a
primeira quadra da Rua Comendador Araújo.
Na região mais central de Curitiba, está praticamente configurada a rede de calçadões,
restando poucas vias que possam, potencialmente, ser transformadas em ruas exclusivas
de pedestres. Mesmo porque, a experiência de 25 anos demonstrou que há um ponto de
equilíbrio nas restrições à mobilidade de veículos, para que não ocorra o fenômeno da
degradação urbana no forum da cidade.
A Via Preferencial de Pedestres - Rua XV de Novembro, assim como o Eixo Barão do Rio
Branco/Riachuelo, situados na zona central, obedecem a parâmetros específicos quanto
ao uso e à ocupação, tendo em vista o entorno de interesse histórico.
O Decreto nº 934/1997 estabelece o perímetro da ZCT - Zona Central de Tráfego e as
restrições de acesso de veículos de carga e descarga ao interior dessa área, com ênfase
para as ruas de pedestres.
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FIGURA 7 - CALÇADÕES PARA PEDESTRES

FIGURA 8 – ZONA CENTRAL DE TRÁFEGO
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d)

Ciclovias

Curitiba detém uma das mais extensas redes de ciclovias do país. A ciclovia pioneira foi
construída em 1997 ao longo da Av. Victor do Amaral, que liga Curitiba a Pinhais e
Piraquara, municípios da Região Metropolitana, onde residem muitos trabalhadores de
Curitiba.
Porém, três anos após - 1980, é que o plano de se construir ciclovias em Curitiba
avançou. Foram construídos 35 km de ciclovias, do Parque da Barreirinha à Cidade
Industrial de Curitiba, com focos no ciclismo de lazer e no de transporte de trabalhadores.
Dali, identificamos três tipos de ciclovias:
Como complemento dos projetos paisagísticos dos parques de Curitiba, oferecendo
mais uma opção de lazer e de exercício físico aos seus freqüentadores
Ao longo dos fundos de vale, também como parte de projetos paisagísticos;
Ao longo da borda da faixa de domínio da RFFSA, então repassada ao Município
quando o ramal ferroviário sul foi desativado, oferecendo aos trabalhadores a
possibilidade de uso de bicicletas para seu deslocamento diário, em ciclovias com
topografia mais favorável.
As vantagens das ciclovias para a Administração Pública e para os cidadãos são:
É obrigação da Autoridade Municipal de Trânsito, segundo o Código de Trânsito
Brasileiro, assegurar a circulação segura pelas vias públicas do município sob sua
jurisdição, a todos os meios de transporte. Assim, a Prefeitura retira o trânsito de
bicicletas das pistas de veículos automotores, reduzindo o número absoluto e os
riscos potenciais de acidentes envolvendo ciclistas; e,
Usar

a

bicicleta

como

meio

de

transporte

pode

ser

a

opção

para

aqueles trabalhadores e escolares, que não tem recursos financeiros para sequer
fazer uso do transporte coletivo.
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Tratando da socialização dos cidadãos através do uso das ciclovias, o IPPUC e a URBSDIRETRAN, que personifica a Autoridade Municipal de Trânsito, não dispõem
de parâmetros ou pesquisas que embasem alguma posição a este respeito, tratando da
promoção da bicicleta como meio universal de transporte individual de tração humana.
Quanto à relação freqüência / repartição funcional, os ciclistas contumazes de Curitiba
fazem uso das bicicletas, basicamente, para deslocamentos casa-trabalho-casa e casaescola-casa, em todos os dias úteis. Como lazer, nos fins-de-semana e feriados.
O que se observa é o desconhecimento das regras de circulação determinadas pelo
Código de Trânsito Brasileiro, tanto por parte dos motoristas como dos próprios ciclistas,
colocando em risco a segurança destes, mais fragilizados.
Sobre a malha cicloviária, Curitiba dispõe hoje de 81 km de ciclovias compartilhadas com
passeios de pedestres, 35 km de ciclovias exclusivas, 9.4 km de ciclovias em construção
ao longo da Linha Verde.
Com o intuito de promover maior cobertura espacial da cidade e fechamento da malha
cicloviária, há estudos no IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba, para a elaboração de um Plano Diretor de Cicloviário, contendo a previsão
de novas ciclovias e ciclofaixas ao longo de ruas importantes componentes do Sistema
Viário Básico. Ao passo em que este plano vai sendo consolidado, a infra-estrutura
implantada atrairá os ciclistas para tais vias, promovendo em Curitiba o ciclismo seguro.
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FIGURA 9 - CICLOVIAS DE CURITIBA
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4.2.3.2 Tipologia das Vias Públicas
O assunto tipologia refere-se às características físicas (traçado, extensão, largura e
revestimento) e os aspectos funcionais (tipo de trânsito predominante) das vias públicas.
a)

Vias Urbanas

Sobre a estruturação do Sistema Viário, com a criação do IPPUC e na seqüência com o
novo Plano Diretor em 1965, a espinha dorsal do crescimento de Curitiba passa a ser a
implantação dos Setores Estruturais Norte e Sul.

FIGURA10 - DIAGRAMA DO CRESCIMENTO LINEAR

A reordenação espacial muda, do modelo clássico radiocêntrico, desordenado e com forte
polarização da área central, para um modelo linearizado, tangenciando a Área Central e
tendo, como indutor de crescimento, o sistema de transporte coletivo.

FIGURA 11 - ESQUEMA DO SISTEMA TRINÁRIO
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A concepção linear de ocupação do solo se fundamenta na interação entre o Uso do Solo,
o Sistema Viário e o Transporte Coletivo.

FIGURA 12 - SEÇÃO TRANSVERSAL DE ZONEAMENTO EM SETOR ESTRUTURAL

Em 1970 a população já era de 620.000 habitantes, crescendo a uma taxa média de 5%
ao ano, ao mesmo tempo em que a frota de veículos registrados na cidade era de 83.000
veículos e crescia a uma taxa média ainda maior, em torno de 10% ao ano. Estes
indicativos demonstram que os problemas de circulação e transporte eram igualmente
crescentes, exigindo uma intervenção imediata e ampla, a fim de se evitar problemas
mais sérios no futuro.
O desordenado crescimento da cidade até então, ocasionou a ocupação de áreas
inadequadas e desprovidas de infra-estrutura, ao mesmo tempo em que contribuiu para o
estrangulamento dos setores de serviços, por não terem sido criados pólos secundários.
Ainda que respeitando fundamentalmente a malha viária existente, criaram-se alternativas
de ligações independentes da Área Central, que apresentava naquela época fortes sinais
de deterioração. Assim, o plano proposto e implantado buscou não apenas equacionar a
circulação, mas envolvê-la numa perspectiva global de ocupação do solo.
A solução de linearização de atividades definida no Plano Diretor de Curitiba de 1966 para
os Setores Estruturais tem garantido a acessibilidade urbana, a circulação de passagem e
a operação do sistema de transporte coletivo, mantendo-se uma escala equilibrada e
coerente com estas funções urbanas.
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Na seqüência, foram gradualmente implantadas as Ligações Prioritárias, que possibilitam
ir de uma Estrutural à outra sem necessidade de utilizar o centro tradicional, e as Vias
Coletoras, que atuam como corredores de serviços e atividades de bairro. Finalmente,
foram as Ligações Entre Bairros, que promovem as ligações tangenciais ao Centro.
A intenção de estabelecer o Sistema Viário Básico não foi a de moldar a cidade para o
automóvel, mas conciliar as suas exigências com as suas necessidades, aspirações e
perspectivas humanas. Isso levou a uma visão global e integrada dos componentes da
circulação, contemplando a infra-estrutura e hierarquização viária, a sinalização e
comunicação visual, a iluminação pública diferenciada, o sistema de transporte coletivo, a
rede de ciclovias.
Numa visão macro, o Sistema Viário Básico se destaca em primeiro plano, com as vias
principais em suas diversas classificações – Rodovias Estaduais e Federais, Estruturais,
Setoriais, Prioritárias, Conectoras, Coletoras, Linhão do Emprego, e diversos Eixos de
Adensamento. Este conjunto de vias articuladas entre si estruturam a cidade, segundo
uma hierarquização que permite cobertura quase completa do território municipal –
432,17 km e 75 bairros, assim como promove facilidades na mobilidade dos cidadãos, no
trânsito de veículos, no transporte coletivo, no tráfego de cargas e produtos.
Numa visão meso, a malha viária intersticial compartimentada entre ruas do Sistema
Viário Básico, composta de vias de caráter local, apresenta diferentes formatos, em
função da região da cidade onde se situa: na região norte / noroeste, menos adensada,
de topografia ondulada, a malha viária é irregular, com aspecto de formação espontânea;
nas demais regiões, mais adensadas, de topografia predominantemente plana, a malha
viária é, em sua maioria, quadriculada, projetada em quarteirões regulares de um hectare
– 100 por 100 metros.
As pistas de rolamento componentes do sistema trinário dos Setores Estruturais, via de
regra, apresentam as seguintes dimensões: vias externas de tráfego contínuo, ou vias
rápidas: 12,0 m de largura, sentido único de tráfego; via central, composta de uma
canaleta exclusiva para o transporte coletivo com 7,0 m de largura, sentido duplo de
tráfego; e, vias lentas com 3,5 m à 7,0 m de largura, sentido único de tráfego, com faixa
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de estacionamento à esquerda, quando possível, junto à calçada de 1,0 m de largura que
as separam da canaleta.
Com exceção dos Setores Estruturais, que tiveram sua infra-estrutura viária planejada
para alta capacidade tráfego, as demais vias do Sistema Viário Básico não obedecem a
um padrão de desenho viário, que concilie sua classificação segundo o Zoneamento com
sua capacidade de escoamento de tráfego.
É o caso das Coletoras e Setoriais que, mesmo classificadas nas primeiras hierarquias,
apresentam-se das mais diferentes formas: em pista única ou dupla, de variadas larguras,
em sentido único ou duplo de tráfego, permitindo ou não estacionamento. Isto
compromete sobremaneira a operação de trânsito ao longo dessas ruas, haja vista que
raramente são palco de obras de alargamento.
Quando algumas dessas vias apresentam lentidão ou congestionamentos, a URBS /
DIRETRAN mitiga tais problemas através da proibição de estacionamento, em certos
períodos do dia. Exemplos recentes: Av. Visconde de Guarapuava, ruas Brigadeiro
Franco, Desembargador Motta, Ângelo Sampaio, Coronel Dulcídio. Para aquelas de
sentido duplo, e normalmente com intensas atividades comerciais e de serviços, o IPPUC
e a URBS / DIRETRAN tem criado uma série de binários de tráfego, desde 1997. Para
vias de sentido duplo de tráfego, que são projetadas pelo IPPUC para intervenções de
reurbanização, tem sido adotada na última década a largura de 11,0 metros.
Vias em geral, vias locais internas de bairros, ou mesmo algumas pertencentes ao grupo
do Sistema Viário Básico, apresentam a largura mínima para pistas de rolamento adotada
pela Prefeitura de Curitiba - 7,0 metros.
Revestimento e Pavimentação
Dentro do seu perímetro, devido a predominância da malha urbana ser reticulada, Curitiba
possui ~ 4.737km de vias públicas abertas ao tráfego. Destes, 49% são revestidos em
tratamento superficial betuminoso – anti-pó, 37% em asfalto definitivo,13% em saibro, e
os demais 1% em paralelepípedo, concreto rolado, calçadões em petit pavê e blocos de
concreto.
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FIGURA 13 - MAPA DE PAVIMENTAÇÃO
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SAIBRO
13%

OUTROS
1%

ASFALTO
37%

ANTI-PÓ
49%

FIGURA 14 – DISTRIBUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

b)

Rodovias

Em tratando das rodovias, verifica-se na região metropolitana de Curitiba uma extensa
infra-estrutura voltada a atender basicamente o transporte rodoviário. As rodovias
existentes abrangem e integram os municípios, facilitando os deslocamentos entre
cidades e regiões, seja por meio de transporte individual ou coletivo.
São vias de pista única em sentido duplo de tráfego, ou de pistas duplas. Nos trechos
urbanos, algumas são vias expressas, outras apresentam um forte apelo urbano, com os
conflitos entre o trânsito e a ocupação ao longo da rodovia. Dentro do perímetro urbano
de Curitiba, as rodovias federais e estaduais somam a extensão de 85,5 km, e as larguras
das faixas de domínio variam entre 30, 40, 50, 60, 70, 90 e 100 metros.
O trecho urbano da BR - 476 que corta Curitiba está em transformação, sendo reformada
para se tornar uma grande avenida, um corredor de transporte denominado Linha Verde.
As rodovias federais BR - 277, sentido litoral e sentido interior do Paraná, estão
concedidas às empresas Ecovia e Rodonorte, respectivamente. As demais rodovias
federais continuam sendo mantidas pelo DNIT. Há também o conjunto de rodovias que
formam o Anel de Contorno de Curitiba, que ainda não fecha um circuito completo.
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Quanto às rodovias de jurisdição estadual, são mantidas pelo DER / PR – Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. Para o NUC – Núcleo Urbano Central,
têm papel importante nas articulações viárias e nas ligações metropolitanas:
c)

Ciclovias

Em Curitiba, as ciclovias podem ser exclusivas ou compartilhadas, apresentam larguras
variáveis, e os sentidos de tráfego não são sinalizados. Foram construídas de dois
modos, usando diferentes tipos de materiais de revestimento, como: concreto asfáltico ou
TSB - Tratamento Superficial Betuminoso (ou anti-pó). Alguns trechos apresentam
problemas quanto a manutenção de seu pavimento, comprometendo por vezes a
segurança dos ciclistas. Estão pouco sinalizadas, em termos de sinalização horizontal faixas pintadas, e sinalização vertical - placas, bem como possui trechos com iluminação
inadequada.
Se quisermos simplesmente sinalizar parte de ruas existentes como ciclofaixas, nos
padrões determinados pelo CTB quanto às larguras e sinalização apropriadas, os custos
serão bem menores, e o efeito funcional tão positivo quanto o de uma ciclovia tradicional.
Curitiba, porém, ainda não implantou esta modalidade de faixa exclusiva.
4.2.3.3 Hierarquização Viária
A hierarquização de vias determina os diferentes graus de importância das vias públicas,
uma em relação à outra, numa escala descendente de distribuição do trânsito em áreas
urbanas, do troncal ao capilar. A classificação viária é resultado da hierarquização.
a)

Sistema Viário Básico

Em Curitiba, no contexto macro, estão as rodovias e as ruas que compõem o Sistema
Viário Básico, sendo que as rodovias, sejam estaduais ou federais, sempre encontram-se
numa hierarquia superior em relação às vias urbanas.
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A revisão da Lei de Zoneamento e a conseqüente reavaliação do Sistema Viário.
Especificamente, do Decreto nº 188/2000 culminou a atual classificação dos chamados
Setores Viários Especiais, de modo a caracterizá-los como eixos de circulação. As vias
integrantes dos Setores Especiais do Sistema Viário Básico, classificam-se segundo uma
malha de hierarquias compatíveis, em: Vias Normais; Vias Coletoras 1; Vias Coletoras 2;
Vias Coletoras 3; Vias Setoriais; Vias de Ligação Prioritárias 1 e 2; Vias Externas do Setor
Estrutural; Vias Centrais do Setor Estrutural; Outras Vias ( Transversais ) do Setor
Estrutural; e, Sistema Viário do Linhão do Emprego.
Conforme tem ocorrido, de tempos em tempos o IPPUC realiza estudos e avaliações
periódicas dessa classificação, juntamente com as revisões da Lei de Zoneamento.
Quando há necessidade de alterar a classificação de uma ou mais ruas, isto é feito, a
qualquer tempo, por meio de decretos do Prefeito, após análise técnica da rua em si,
considerando seu contexto e hierarquia no compartimento urbano.
b)

Vias Preferenciais

No contexto meso, a hierarquia de uma via pública, ou no contexto micro, a hierarquia
entre ruas que se cruzam, é regulamentada por meio de Portaria emitida pela Autoridade
Municipal de Trânsito, no caso a URBS – Urbanização de Curitiba S/A. Os critérios
adotados para definição da preferencialidade de uma via pública, são seu histórico e uma
avaliação técnica, isolados ou combinados entre si; antiguidade; via de acesso de bairro
ou compartimento urbano; via principal de coleta e distribuição de tráfego de um
compartimento urbano; trajeto de linha(s) de transporte coletivo; e pavimentação de tipo
superior.
Não há preferência de passagem entre as vias de aproximação de cruzamentos operados
por semáforo, por ser função do equipamento alternar essa preferência. Em caso de pane
no semáforo, ou este operando no modo amarelo-intermitente, prevalece à regra do
Código de Trânsito Brasileiro do direito de passagem para o veículo que vier da direita,
independentemente das características físicas (dimensões) que as ruas apresentem.
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c)

Sistema Viário Metropolitano

São vias de jurisdição municipal, estadual e federal, que estabelecem relação direta com
o grupo de vias metropolitanas, permitindo os deslocamentos de maior percurso no
espaço metropolitano, e a prática da mobilidade segundo uma escala hierárquica de
importância, considerando a acessibilidade geral, volumes de tráfego e velocidades
praticadas.
Dentro das divisas de Curitiba, muitas das vias integrantes do Sistema Viário Básico que
compõem o mapa anexo à Lei nº 9.800/2000 – Zoneamento e Uso do Solo, são
coincidentes com aquelas vias do Sistema Viário Metropolitano que compõem o mapa do
PDI 2006, ratificando o escalonamento hierárquico dado à estrutura viária do NUC –
Núcleo Urbano Central.
4.2.4 Utilização do Sistema Viário Básico
É importante que se proceda a análise das situações atuais dos principais eixos de
crescimento e/ou de adensamentos estabelecidos para a cidade, a fim de propor ações
para a efetivação das premissas do Plano Diretor e do Estatuto da Cidade.
4.2.4.1 Setores Especiais Estruturais
Setores

regulamentados

pelo

Decreto

190/2000,

caracterizados

por

serem

prolongamentos lineares do centro da cidade, estendendo-se do nordeste ao sudoeste
(denominados Norte e Sul) e de Leste à Oeste. O coeficiente de aproveitamento é 4, com
incentivos para a construção de edifícios de usos mistos, similares ao da área central.
O Sistema Viário Estrutural é um trinário composto por: uma via central que contém a
canaleta para o transporte de massa e as pistas lentas para atendimento às atividades
lindeiras; duas vias externas, paralelas à via central com sentido único de circulação,
destinadas ao fluxo contínuo de veículos. Na via central do setor é obrigatória a execução
do Plano Massa, que compreende a construção de um embasamento comercial na loja e
sobreloja, com galeria na área correspondente ao recuo e em toda a testada do lote. A
galeria do Plano Massa objetiva a ampliação da área de calçada, e a sua cobertura
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proporciona conforto e serve como atrativo para a freqüência às atividades de comércio e
serviços instalados ao longo das vias centrais.
Nas vias externas para separação dos tráfegos de passagem (com três a quatro faixas de
rolamento) e o de acesso às edificações, foi instituída a obrigatoriedade de implantação
de uma via local. Via esta que ocupa a área de 10m do recuo obrigatório, configurada de
forma a proporcionar principalmente para os pedestres, maior segurança nos seus
deslocamentos.
a)

Setor Estrutural Norte

Trecho 1 - da Área Central até a Rua Flávio Dallegrave
Predominância de prédios habitacionais e de usos mistos.
Grandes equipamentos: Edifício Delta, Igreja do Cabral, dois supermercados, o Hospital
São Lucas e o Terminal do Cabral, este último constitui-se pólo gerador de tráfego e
ponto crítico para o tráfego.
Trecho 2 - da Rua Flávio Dallegrave até a Av. Mal. Mascarenhas de Moraes
Até o Terminal Boa Vista existem poucos edifícios e a ocupação predominante é de
residências unifamiliares. No restante da área a ocupação é mais rarefeita em termos de
edifícios. Este compartimento sofre interferência direta do Cone da Aeronáutica, que limita
a altura das edificações em alguns pontos em até no máximo um pavimento.
Grandes equipamentos: os terminais Boa Vista e Santa Cândida, três hipermercados, loja
de departamentos e a Rua da Cidadania. Como equipamento que trás maiores problemas
de tráfego cita-se o Terminal da Santa Cândida, por ser de ponta para as integrações
metropolitanas.
Observa-se comprometimento das capacidades das vias externas pelo excessivo volume
de ônibus metropolitanos com parada no Terminal Guadalupe na área central.
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Considerados como pontos de conflitos os locais de transposições das canaletas foi
realizado levantamento e análise destes pontos, para todos os Eixos e para o Norte temse: extensão: 6,2 Km; aberturas na canaleta: 25; transposições da canaleta: 23; distância
média entre transposições: 270 m; distância máxima entre transposições: 800 m;
aberturas nas canaletas bem distribuídas.
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FIGURA 15
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FIGURA 16
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b)

Setor Estrutural Sul

Trecho 1 - Rua João Negrão até a Rua Ubaldino do Amaral
Trecho que não possui o trinário implantado a Av. Pres. Affonso Camargo passa a ser
denominada Via Central, a Av. Visconde de Guarapuava se prolonga como Via Externa
até a Rua Ubaldino do Amaral e os restantes das vias são classificadas como Outras
Vias.
O trecho entre as ruas João Negrão e Mariano Torres, apresenta um grande volume de
tráfego nas vias transversais: Ruas João Negrão, Conselheiro Laurindo, Tibagi e Mariano
Torres, em função das suas configurações radiais de extensas ligações com os bairros e
por prolongamentos com a Região Metropolitana. Como conseqüência a fluidez do
trânsito é comprometida pela saturação das vias nos horários de pico.
Via Central
Neste trecho entre a Rua João Negrão até a Rua Mariano Torres existem muitas
edificações antigas, sendo algumas UIP, e poucas edificações utilizando os parâmetros
estabelecidos para o Setor.
A partir da Rua Mariano Torres a Av. Pres. Affonso Camargo passa a ser denominada Via
Central e face a via férrea correr paralela e em nível inferior, o projeto Plano Massa atinge
somente os imóveis do lado oposto. A ocupação é de edificações antigas com esparsos
edifícios com parâmetros do Setor, mais concentrados no início deste trecho.
A área da Rede, seu Pátio e a Rodoferroviária constituem-se barreiras à mobilidade. O
volume de tráfego: das operações de transporte rodoviário de passageiros, o de
passagem seja por acesso à cidade ou da demanda de ligação Sul/Centro contribuem
para que o cruzamento das Avenidas Sete de Setembro e Pres. Affonso Camargo e Rua
Mariano Torres, apesar de diversas intervenções de engenharia, se mantenha como um
dos maiores pontos críticos da cidade.
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Vias Externas e Outras Vias
A Av. Visconde de Guarapuava se prolonga como via externa até a Rua Ubaldino do
Amaral. Algumas vias estão classificadas como vias externas não estão implantadas
como tal e nem desempenhando suas funções. O restante do setor, inclusive a Av. Sete
de Setembro, a partir da Praça Baden Powel, são classificadas como Outras Vias.
Grandes equipamentos: tem-se a Secretaria Municipal de Saúde, o Mercado Municipal,
barracões de depósitos, comércio atacadista e varejista, estes últimos acarretam
circulação e estacionamento de veículos pesados nas ruas no entorno dessas atividades.
Trecho 2 - Rua João Negrão até a Ruas Antônio Baby e Castro Alves
A ocupação é de acordo com o previsto na legislação.
Via Central
A ocupação característica é de edifícios residenciais, trecho onde se observa a maior
continuidade de galerias do Plano Massa. Esta continuidade é interrompida por algumas
edificações como duas igrejas, postos de abastecimentos e serviços (antigos),
Supermercado Mercadorama, residências antigas e Unidades de Interesse de
Preservação – UIPs. A área da RFFSA configura barreira para a continuidade das
galerias.
As transposições da canaleta são feitas pelas denominadas Outras Vias, sendo que
algumas delas são classificadas como Prioritárias para o tráfego como as Ruas:
Brigadeiro Franco, Dez. Motta, Alf. Ângelo Sampaio e Bento Viana. Considerando o
tangenciamento à Área Central e a demanda por ligações Norte/Sul, as aberturas na
canaleta ocorrem praticamente a cada quadra. Esses fatos aliados ao alto índice de
motorização fazem com que todas as vias que efetuam essas ligações estão com suas
capacidades comprometidas, apresentando congestionamentos nos horários de pico.
Grandes equipamentos como os shoppings Curitiba e Estação Plaza, a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Colégio Santa Terezinha, curso preparatório
para vestibular Positivo constituem-se pólos geradores de tráfego.
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Vias Externas
O trecho em análise por sua situação entre o Centro e a ZR - 4 Rebouças, apresenta
saturação em seu volume de tráfego, nas suas Vias Externas, a Av. Visconde de
Guarapuava e Silva Jardim.
Diferente dos demais trechos dos SE, para estas vias não estão previstas as vias locais,
em função das dimensões das caixas implantadas.
Av. Visconde de Guarapuava
Principal corredor de escoamento sentido leste/oeste, com duas pistas de rolamentos,
divididas por um canteiro central, e três faixas de circulação em cada pista. Avenida
cortada por importantes corredores viários, de ligação entre as Áreas Central e Sul da
cidade. Por estas características estão instalados diversos semáforos para controle do
tráfego. Para melhorar a fluidez do grande volume de tráfego que utiliza esta Avenida,
recentemente houve a total proibição de estacionamento, durante o dia, da Av. Mariano
Torres até a Rua Alferes Ângelo Sampaio.
Observam-se ocupações distintas ao longo desta Avenida: entre as ruas João Negrão e
Lamenha Lins predominam comércios de pequeno e médio porte nas edificações
existentes, grandes equipamentos, a maioria pólos geradores de tráfego. Entre as ruas
Lamenha Lins e Antônio Baby / Castro Alves a ocupação predominante de prédios
residenciais com uma alta densidade de massa construída. No final deste trecho observase a tendência de instalação de usos relacionados a clinicas médicas e de estética. O
tráfego neste último trecho tem sua fluidez melhorada a partir da Rua Alferes Ângelo
Sampaio, onde tem o término da proibição de estacionamento nas duas pistas.
Av. Silva Jardim
Entre as ruas João Negrão e Castro Alves, a ocupação é de edifícios residenciais e
residências antigas, algumas adaptadas para os usos de prestação de serviços. Na região
próxima à UTFPR concentra-se um número maior de atividades comerciais, porém de
pequeno porte.
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Dados gerais do trecho: extensão: 3,5 Km; aberturas na canaleta: 20; transposições da
canaleta: 18; distância média entre transposições: 195m; distância máxima entre
transposições: 600m (1caso próxima à Rodoferroviária); aberturas nas canaletas na
maioria dos cruzamentos.
Trecho 3 – Praça do Japão até a Av. Kennedy
Trecho com alta densidade de massa construída. Nas Vias Externas, com quatro faixas
por sentido de tráfego e constata-se o comprometimento de suas capacidades.
Via central
Na Via Central, Av. República Argentina, em seu início até a Rua Goiás a ocupação
característica é de edifícios residenciais, com as galerias do Plano Massa na sua maioria
implantadas. Por tratar-se de uma área mais antiga, existem ainda comércios de pequeno
e médio porte. No restante do trecho até a Av. Kennedy, são rarefeitas as edificações
com altura e coeficiente previsto na legislação, em especial nas proximidades da Igreja do
Portão.
Vias Externas
No sentido Centro / Bairro, a ocupação, no trecho até a Av. Água Verde, é de edifícios
residenciais. No restante deste trecho é reduzida a ocupação com edifícios nos
parâmetros preconizados, há a predominância de edificações de pequeno e médio porte,
com uso residencial, comercial e de serviços. As exceções ocorrem no cruzamento com a
Av. Água Verde com o Hipermercado Angeloni e entre as vias de acesso e saída da Av.
Kennedy com o Shopping Total.
No sentido Bairro / Centro, a característica predominante é de edifícios de habitação
coletiva sem implantação de via local.
Cabe destacar que como medida mitigadora para a construção do Shopping Palladium,
está em processo de construção uma trincheira no cruzamento com a Av. Pres. Kennedy,
intervenção que contribuirá para a melhoria do tráfego nesta área.
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Outras Vias
No trecho a oeste da Via Central observa-se maior adensamento com edifícios de
habitação coletiva do início deste trecho até a Av. Água Verde.
No trecho a leste a ocupação por edifícios de habitação coletiva ocorre de forma contínua.
Grandes equipamentos: o Clube Curitibano, a igreja do Portão, o Shopping Água Verde,
hipermercado Angeloni, o Clube Literário do Portão, o hipermercado Mercadorama, o
Terminal do Portão, o Museu Metropolitano e o Shopping Total.
As transposições da canaleta neste trecho do Setor são em número de oito, tornam-se
mais distantes a partir da Av. Água Verde.
Trecho 4 – Av. Kennedy até a Linha Verde (antiga BR 116)
Via Central
Av. República Argentina / Av. Winston Churchill - A ocupação é predominantemente
comercial, a maioria em edificações antigas, algumas adaptadas ao Plano Massa
(somente o embasamento), sem a utilização do potencial construtivo do Setor.
Com dois Terminais de Transporte no trecho, do Capão Raso e Pinheirinho, está
ocorrendo ocupação de edifícios residenciais próximos ao Terminal Capão Raso e entre
este e o do Pinheirinho ainda se encontra lotes vagos.
Observam-se usos em desacordo com o zoneamento como uma garagem de ônibus
próxima ao Terminal Capão Raso.
Neste trecho do SE-Sul a Via Lenta, no sentido Bairro/Centro apresenta descontinuidade
junto ao Terminal do Capão Raso e continuando após o mesmo. Após o Terminal do
Pinheirinho, o sistema trinário segue sem canaleta.
A transposição da antiga BR - 116 se dá por trincheira.
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Tem-se 18 pontos de transposição da canaleta e pontos de retorno entre transposições.
Estes estão localizados em intervalos que variam de 500 a 750m, acarretam transtornos e
comprometem a segurança da circulação na via central.
Trecho também caracterizado pelas reduzidas dimensões das calçadas, que sem a
implantação das galerias do Plano Massa, comprometem a acessibilidade, a qualidade
ambiental e a paisagem.
Vias Externas
No sentido Centro / Bairro a ocupação característica é de residências, com grande
incidência de postos de abastecimento e serviços. Com grande volume de tráfego, visto
que a partir deste corredor partem os acessos à Zona Industrial e ao Contorno Sul pelos
Setores Especiais Conectores 1, 2 e 3. O fluxo de ônibus urbanos e rodoviários confere
um alto grau de saturação de tráfego neste corredor viário, com conseqüente
comprometimento da qualidade ambiental e de segurança.
No sentido Bairro / Centro a ocupação caracteriza-se com atividades antigas de grande
porte próximo ao Setor Especial da Br116, residências unifamiliares, e alguns edifícios
residenciais distribuídos ao longo da via. Com menor pressão do que a via em direção ao
bairro, tem-se uma qualidade melhor de circulação.
Entre os grandes equipamentos podemos citar: Terminais de Transporte do Capão Raso
e do Pinheirinho, a Rua da Cidadania junto a este último, o Shopping Popular, Hospital
do Trabalhador, Shopping Total, Escolas Municipais e Estadual, etc.
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FIGURA 17
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FIGURA 18
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c)

Setor Estrutural Leste

Trecho Rua Ubaldino do Amaral / Rua Urbano Lopes
Trecho que não possui o trinário. Desenvolvendo - se somente ao norte da Av. Pres.
Affonso Camargo, como Via Central, por ter a linha férrea com traçado paralelo ao sul e
com o restante das vias classificadas como Outras Vias.
Via Central
Constituída por canaleta para circulação do transporte coletivo na parte sul da via e por
uma via lenta ao norte.
Com a linha férrea acompanhando o traçado desta avenida até o Município de Pinhais,
tem-se prejuízo à mobilidade e à acessibilidade. Este trecho conta com duas
transposições da barreira representada pela linha férrea, pela continuidade da Rua
Schiller e no Binário Agamenon Magalhães / João Dranka.
Com a implantação da Av. Dr. Dario Lopes dos Santos, via paralela ao sul da linha férrea
e que dá continuidade à Av. Pres. Getúlio Vargas, foi possível se instalar sentido único de
circulação na via lenta, fato que contribuiu para a melhoria da segurança do trânsito na
via.
O projeto Plano Massa atinge somente os imóveis do lado norte da via e os parâmetros
de ZR-4 não foram ainda utilizados na divisa sul do Setor Estrutural, pela ocupação
remanescente de grandes equipamentos como Moinho, Garagens, etc e pela inexistência
de mais transposições da dupla barreira: canaleta e linha férrea. Tendo como agravante,
no trecho, a diferença de nível entre a Av. Pres. Affonso Camargo e linha férrea e a Av.
Dr. Dario Lopes dos Santos.
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Outras Vias
Inseridas em dois compartimentos ao norte da via central, sendo o primeiro composto de
três quadras com uma delas dividida pela linha férrea. Com uso predominante de
habitacional e por uma de suas vias, Rua Schiller, é possível as transposições da
canaleta e da linha férrea.
A segunda porção apesar de ter também predominância do uso habitacional, tem no seu
interior e no seu entorno pólos geradores de tráfego como o Pronto Socorro do Cajuru,
situado na Av. São José, avenida que além do tráfego de passagem por ser o caminho
que permite a transposição da canaleta, também absorve o tráfego demandado pelo
Colégio Bom Jesus instalado em via transversal.

FIGURA 19
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FIGURA 20
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d)

Setor Estrutural Oeste

Trecho 1 – entre a Av. Cândido Hartmann e Rua Prof. Fernando Moreira
Trecho que apesar de ter a configuração do trinário, a porção ao norte da via central é
uma zona residencial, antiga ZR-1, com parâmetros que não permitem a verticalização
dos Setores Estruturais e as atividades comerciais são de pequeno porte.
A Rua Padre Agostinho neste trecho, ligação centro/bairro, está classificada como Via
Prioritária 2 com grande volume de tráfego fazendo parte do eixo de ligação entre os
Setores Estruturais Norte e Oeste com o Setor Especial Nova Curitiba, ligação com a
Cidade Industrial - CIC.
Via Central
Com uma configuração diferenciada das demais vias centrais, tem um rio dividindo a rua
com a pista para o transporte coletivo também sendo utilizada para acesso às edificações
e a outra pista fazendo a ligação bairro / centro.
Vias Externas
Rua Martim Afonso com elevado volume de tráfego, ocupação de alta densidade, parte
integrante de corredor de tráfego que liga o Setor Especial Nova Curitiba com o Setor
Estrutural Norte.
Apresenta à semelhança das demais vias externas, as vias locais não estão totalmente
implantadas. No trecho não se tem atividade geradora de impacto no tráfego.
Outras Vias
Com a classificação somente para as vias ao sul da via central, a utilização plena da infra
- estrutura instalada só é possível nesta porção. Um grande volume de tráfego acontece
nos seus extremos pelas ruas Alferes Ângelo Sampaio e Des. Motta, vias prioritárias que
transpõem a canaleta.
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Trecho 2 – entre as Ruas Prof. Fernando Moreira e Gal Mário Tourinho
Trecho com o trinário instalado, este com continuidade no Setor Especial da Nova
Curitiba. De ocupação mais recente, predominantemente de habitação coletiva dentro dos
padrões previstos para os Setores Estruturais. A topografia é ondulada dificultando em
alguns trechos a implantação do Plano Massa.
Via Central
A Rua Padre Anchieta possui a configuração padrão, canaleta e duas vias lentas, estas
de proporções mais generosas permitindo a circulação em duas faixas e junto a
transposições em três faixas.
Com quatro locais para transposições, sendo uma em desnível, uma em meio de quadra
e duas em cruzamentos semaforizados.
O Terminal Campina do Siqueira, localizado em um dos seus extremos, é um pólo
gerador de tráfego por suas diversas integrações urbanas e metropolitanas. Próximo ao
Terminal a Faculdade Evangélica e o Hipermercado Pão de açúcar são os principais
empreendimentos que impactam no sistema viário.
Vias Externas
Com a alta densidade de ocupação, com a conexão com o Setor Especial da Nova
Curitiba, as vias externas também se conectam com a rodovia BR - 277 (Região
Metropolitana e norte do Estado), razões de apresentarem altos volumes de tráfego nos
horários de pico. As atividades instaladas no trecho não apresentam impactos na
circulação viária.
Outras vias
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O que se identifica é que apesar da alta ocupação instalada, as vias que não transpõem a
canaleta na sua maioria não possuem pavimentação adequada. As condições dos
pavimentos e a topografia em aclive, por estar a Via Central em nível mais elevado que as
Externas, comprometem a mobilidade em especial dos pedestres.

FIGURA 21
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FIGURA 22
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Conclusão – Setores Estruturais
Com a destinação de expansão linear da Área Central com transporte de massa e
diversidade de uso, os Setores Estruturais respeitando suas características locacionais,
possuem em graus variados necessidades semelhantes, tais como: prioridade para
circulação do transporte coletivo, continuidade das vias locais, retirada dos usos
incompatíveis, utilização do potencial pleno para otimização da infra-estrutura instalada e
estruturação da totalidade das Outras Vias.
4.2.4.2 Setor Especial da BR - 116 / SE BR - 116 e Zona de Transição da BR - 116 /
ZT da BR - 116
Por meio da Lei 9.800/2000 de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, a Zona de Serviço
localizada às margens da antiga BR -116, atual BR - 476, sofreu alteração de
zoneamento, passando a área a ser composta pelo Setor Especial da BR – 116 (SE - BR
116) e pela Zona de Transição da BR – 116 (ZT – BR 116).
O SE BR - 116 caracteriza-se pelos terrenos com testada para a rodovia até a
profundidade de 100,00 m, enquanto que a ZT BR - 116, caracteriza-se pela área
anteriormente classificada como Zona de Serviço excluída a área do SE BR – 116. A via
principal deste setor é a antiga BR – 116, atual BR - 476, que atravessa a cidade no
sentido Norte – Sul.
Com a conclusão das obras de implantação do Contorno Leste, que passou a absorver
grande parte do tráfego de passagem que atravessava a cidade pela rodovia BR 116
surgiu a possibilidade de implantação de um projeto de urbanização e revitalização do
trecho urbano da referida rodovia. Essa oportunidade, aliada a alteração da Lei de
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo ocorrida em 2000, propicia a transformação, desse
trecho da Rodovia em um grande vetor de desenvolvimento urbano, redefinindo o papel
até hoje desempenhado pela mesma.
A ocupação ao longo da BR - 476 é caracterizada por atividades comerciais de médio e
grande porte, atividades relacionadas ao transporte de cargas, comércio atacadista e
distribuidores, depósitos e indústrias, atividades estas características de Zona de Serviço.
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O uso habitacional ser tolerado na área anteriormente caracterizada como Zona de
Serviço, verifica-se a existência de grande número de residências nos lotes localizados na
atual ZT BR - 116.
A rodovia funciona como uma barreira dividindo a cidade em duas partes, sendo que a
integração desses dois lados é feita hoje, através de doze transposições distribuídas ao
longo do trecho, sendo oito em desnível e as outras quatro em nível.
O projeto de reestruturação da BR - 476 no trecho Atuba / Pinheirinho, prevê a
implantação de uma canaleta central para a circulação do transporte coletivo, duas pistas
laterais à canaleta, cada uma com três faixas de circulação por sentido e mais duas pistas
marginas, uma por sentido, localizada junto aos imóveis lindeiros à via.
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FIGURA 23 – SETOR ESPECIAL DA BR - 116, ATUAL BR - 476
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4.2.4.3 Setor Especial da Avenida Marechal Floriano Peixoto - SE MF
Via principal - Av. Mal. Floriano Peixoto, configura-se como sistema complementar aos
Setores Especiais Estruturais por priorizar a circulação do transporte coletivo em canaleta
exclusiva e possuir Terminais de Integrações ao longo do seu traçado. Promove a ligação
centro ao sudeste da cidade, atravessando diversos bairros, transpõem a antiga Br116 e
possibilitando por sua continuidade acesso ao município de São José dos Pinhais e deste
à rodovia BR - 376 – Santa Catarina.
As linhas que utilizam a canaleta são: Pç. Rui Barbosa / Terminal Boqueirão e Circular
Sul, e operam com ônibus bi-articulados, sendo que a primeira está no limite de sua
capacidade. Para esta questão a PMC pretende realizar intervenções para aumento da
capacidade de atendimento, considerando o acréscimo da futura da linha de ônibus que
ligará o Pinheirinho à Estação Central, via Linha Verde.
A configuração da avenida é de uma canaleta central exclusiva para os ônibus; e, duas
vias laterais, separadas por canteiros, para o tráfego de veículos de passageiros e de
acesso às atividades estabelecidas neste eixo.
Em função da necessidade de se priorizar a circulação do transporte coletivo, a canaleta
se comporta como um divisor (barreira) de bairros, com seccionamentos apenas pelos
principais corredores de tráfego. Estas transposições acontecem em maior número no
trecho entre a Rua Engenheiros Rebouças, via prioritária, e a antiga rodovia, em razão da
proximidade da Área Central e do volume de tráfego gerado por ela.
O restante do setor compreende as áreas delimitadas por vias paralelas ou pelo que
seriam suas continuidades. Ao contrário dos SEs estas vias paralelas não formam um
trinário de tráfego, em função das barreiras (lotes particulares, diretrizes não implantadas,
grandes lotes, construções e traçados que se distanciam da via principal) que não
permitem, por hora, suas continuidades.
Por sua importância para o transporte coletivo e pela ligação que efetua, este setor tem
um significativo número de vias com pavimentação definitiva e o restante em anti-pó. No
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entanto, ainda se tem trechos das vias externas, que são alternativas à principal com
circulação em mão única, pavimentadas em anti-pó.
O uso e ocupação diferenciam-se conforme o trecho que atravessa. Tem-se a via
principal com uso predominantemente comercial ou serviços com portes e voltados para
clientes de diferentes poder aquisitivo. Observa-se a tendência de esvaziamento e
utilização das construções (barracões) existentes no trecho após o viaduto, resultado da
modificação da ocupação da antiga zona de serviço por uso residencial e do
desenvolvimento da cidade.
O registro dos acidentes com vítimas, atendidos pelo SIATE em 2005, apresenta uma
distribuição uniforme por toda a Av. Mal. Floriano Peixoto e nas vias que fazem
transposição da canaleta.
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FIGURA 24
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FIGURA 25
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4.2.4.4 Setor Especial da Av. Comendador Franco – SE CF
Setor em que a via principal é um dos principais corredores de ligação metropolitana e
interestadual, acesso à BR - 376 Santa Catarina, e ao Aeroporto Internacional Afonso
Penna e divisor de bairros residenciais de média densidade, ZR - 2. Via com duas pistas
de três faixas por sentido, separadas por canteiros centrais que abrigam torres de alta
tensão. Monitorada por radares com velocidade máxima permitida de 70 km/h.
O Setor concentra atividades de atendimento ao comércio/serviços mais direcionados ao
setor gastronômico e de demandas ocasionais (típicas em vias de tráfego de passagem)
tais como mobiliário de jardim, aluguéis ou compra de veículos. Ficando o atendimento
varejista para os interiores dos bairros.
Predominância de pavimentação em anti-pó nas áreas residenciais do Setor e a
pavimentação definitiva na via principal e nos corredores viários de transposições e em
poucas vias externas à principal.
Área externa ao eixo principal ainda possui ocupação predominantemente residencial,
estas preservadas do tráfego de passagem por uma área de transição (área do Setor) e
os acessos às áreas residenciais são feitos por vias que não transpõem o canteiro central.
As transposições do canteiro central da Av. Com. Franco acontecem apenas nas
interseções com vias de ligações entre bairros. As mudanças de pistas se dão por
aberturas nos canteiros em meios de quadra, na sua maioria não semaforizadas.
Semelhante aos Setores Especiais Estruturais, está prevista por legislação a implantação
de via local para acesso às atividades na Av. Com. Franco. Observa-se que por conta da
pouca renovação da ocupação, ainda não se tem uma extensão significativa de vias
locais implantadas, o que contribui para os conflitos entre o tráfego de passagem e as
operações de entrada/saída dos estabelecimentos que não possuem vias locais.
Setor cortado por importantes corredores de tráfego: Eixo metropolitano, Ligação Capão
da Imbuia Hauer (itinerário da linha de grande demanda, Interbairros II), Avenida do
Trabalhador e Linhão do Emprego. O eixo de Ligação Capão da Imbuia / Hauer e a Rua
Alcides Vieira Arcoverde, dão acesso ao Campus da Universidade Federal do Paraná –
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UFPR, com conseqüente volume de tráfego concentrado em determinados horários e que
se soma ao de passagem.
Quanto aos acidentes com vítimas atendidos pelo SIATE em 2005, verifica-se a
concentração destes nos locais de transposições (que são semaforizados) e dispersos
por trechos em que as distancias dos dispositivos para travessias, são significativas.
Observa-se também que os dispositivos de controle de velocidade instalados são
responsáveis pela contenção do número de acidentes, se levarmos em conta o alto
volume de tráfego que esta via suporta e o traçado retilíneo que facilita o desenvolvimento
de velocidades excessivas.
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FIGURA 26
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FIGURA 27
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4.2.4.5 Setor Especial da Av. Presidente Wenceslau Braz – SE WB
Setor composto por dois eixos viários: Av. Pres. Wenceslau Braz e o denominado
Ferrovila. Eixos de grandes amplitudes, de ligação entre os Setores Especiais Sul e de
Adensamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto.
O primeiro estruturado, com duas pistas separadas por canteiro central, com três faixas
por sentido de circulação, sendo que as juntas ao canteiro central são preferenciais para a
linha de transporte coletivo Circular Sul. Conta também com áreas para estacionamentos.
Os canteiros centrais por suas dimensões, constituem-se barreiras à mobilidade, são
equipados para atividades esportivas e para o lazer. A Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer monitora, orienta e promove as atividades esportivas na área denominada Eixo de
Animação.
A linha do Circular Sul utiliza ônibus articulados com embarque e desembarque em nível
nas Estações Tubo, que são dispostas dos lados esquerdo das vias, considerando o
sentido do tráfego. Esta particularidade foi determinante nas disposições das faixas de
circulação, com as preferenciais dispostas junto ao canteiro central, o que acarreta
algumas dificuldades para as conversões à esquerda dos demais veículos que tem que
cruzar a faixa preferencial. Em que pese esta circunstância, verifica-se a ausência de
registro de acidentes com vítimas no período de 2005 ao longo deste eixo.
O uso e ocupação do solo ainda estão aquém da potencialidade de infra - estrutura
instalada e do potencial desejado. Observam-se atividades de comércio varejista de
pequeno porte, sendo que na região mais próxima do Eixo Metropolitano / Linha Verde,
concentram-se atividades de maior porte de características setoriais como Centro de
Exposições, Faculdade, pista de Kart coberta e atividade fabril.
O segundo eixo, área de antigo trajeto ferroviário, é composto por duas vias, Av. da
República e Rua Daisy Luci Berno, separadas por ocupações de habitações coletivas e
por ocupações irregulares. Por impedirem a continuidade das vias, considera-se barreira
à integração entre regiões.
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A descontinuidade e a inviabilidade de estruturação adequada da malha viária, na
Ferrovila, resultam em ocorrências de acidentes com vítimas, incluindo atropelamentos,
conforme levantamento de atendimentos do SIATE em 2005.
Para a área da Ferrovila tem-se definido o traçado e a operação das vias, bem como o
potencial de ocupação futura na medida em que avançam os procedimentos de
regularização e/ou relocação pela COHAB. As vias operarão em binário de tráfego.
Ao sul da Av. Pres. Wenceslau Braz, a ocupação é predominantemente residencial.
A infra - estrutura do setor é carente de pavimentação adequada, esta somente no circuito
do Circular Sul e nos principais eixos três eixos viários de transposições: Av. Santa
Bernadethe e José Almeida Garret, ruas Santa Catarina / Camilo Castelo Branco e ruas
Brigadeiro Franco / Maria Moscardi Fanini / Antônio Melillo / Antônio Barriquelo. As
demais vias são em anti - pó ou saibro.
Dos eixos citados destaca-se o da Rua Brigadeiro Franco, com maior volume de tráfego
por transpor a antiga BR - 116 e por possibilitar extensa ligação entre a área norte e a sul
da cidade.
Por esta razão registra-se maior ocorrência de acidentes ao longo do seu trajeto. A
transposição da antiga rodovia está sendo reformulada, e será realizada por um binário de
tráfego, em obras atualmente, e com a instalação de uma Estação de integração com o
novo eixo de transporte.
O eixo da Av. Santa Bernadethe, foi recentemente estruturado com criação de mais um
ponto de transposição da antiga rodovia, ponto no qual será instalada Estação de
integração. A concentração de registro de acidentes neste eixo e na Rua José Almeida
Garret, é resultante do volume de tráfego que utilizam estas vias que fazem a ligação com
a Av. Pres. Kennedy, via integrante de extensa ligação leste / oeste da cidade.
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FIGURA 28
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FIGURA 29
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4.2.4.6 Setor Especial da Av. Pres. Affonso Camargo – SE AF
Localizado na seqüência do Setor Especial Estrutural Leste e compreendido pela área
interna entre vias de acessos aos bairros Capão da Imbuia e Cajuru, divididos pela Av.
Pres. Affonso Camargo. As vias delimitantes deste Setor, Ruas Del. Leopoldo Belczac e
Pandiá Calogeras / Emílio Bertolini ambas Coletoras 1.
Av. Pres. Affonso Camargo, circulam os ônibus de itinerários entre Terminais e
metropolitanos, por canaleta exclusiva margeada por um dos lados por via de tráfego
lento e no sentido bairro/centro, e por outro pela Linha Férrea. O tráfego centro/bairro
utiliza a Av. Pref. Maurício Fruet. Por estas características a mobilidade de circulação para
pedestres e veículos é prejudicada por haver poucos pontos de transposições.
Uso do Solo - construções para usos diversos com altura de 4 pavimento, por aquisição
de incentivo construtivo ou transferência de potencial construtivo pode-se até 10
pavimentos.
Malha viária, conta com pavimentação definitiva apenas: na Av. Pres. Affonso Camargo,
na Rua Del. Leopoldo Belzack e em poucas vias transversais.
Os Pólos Geradores de Tráfego localizados na Av. Pres. Affonso Camargo, em especial
as escolas apresentam problemas de acessibilidade face a Linha Férrea. Já a Rua Del.
Leopoldo Belczac possui as atividades de comércio e serviços ao longo do seu traçado,
constituindo a principal rua comercial do bairro Capão da Imbuia.
O eixo viário delimitante ao sul não apresenta ocupação comercial ou de serviços
significativa.
Número de acidentes atendidos pelo SIATE em 2005 - concentração nos locais de
transposições da Av, Pres. Affonso Camargo estendendo-se pelas vias que fazem as
transposições, e distribuição uniforme pela Rua Del. Leopoldo Belczac por conta da
disseminação das atividades. As transposições mencionadas acima são de geometrias
complexas e de grandes extensões. O número de fluxos (pedestres, ônibus, trem e
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veículos em geral) que contribuem para estas interseções resulta nas taxas de acidentes
com vítimas apresentadas no mapa anexo.

FIGURA 30
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FIGURA 31

4.2.4.7 Setor Especial da Rua Engenheiro Costa Barros
Setor delimitado pelo traçado da Rua Engenheiro Costa Barros, utilizada pelo transporte
coletivo (expresso leste/oeste) em canaleta exclusiva para acesso ao Terminal
Centenário, este de ponta na ligação leste.
O Bairro Cajuru está localizado numa região com inúmeras barreiras (BR - 277, linha
férrea e APA do Iguaçu), tendo poucas conexões com os demais bairros. Estas conexões
se dão apenas pelas vias que transpõem as citadas barreiras.
Junto ao Terminal Vila Oficinas, uma antiga ocupação residencial não viabiliza no trecho
a utilização dos parâmetros para o Setor, além de restringir a mobilidade, em função da
trama viária possuir configuração de vias de acesso local. No outro lado tem-se o terreno
da oficina da Rede Ferroviária (ALL), que por suas proporções criam uma barreira interna
ao bairro.
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No restante do Setor a ocupação desejada ainda não ocorreu, mantendo-se a
subutilização da infra - estrutura do local e sem um adequado atendimento da população
por comércio e serviços. O Setor carece também de melhoria na pavimentação das vias
transversais.
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FIGURA 32
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FIGURA 33
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Conclusão – Eixos de Adensamentos
Os Eixos de Adensamentos foram regulamentados por se caracterizarem como regiões
com importantes eixos de viários com potencial para uma utilização mais densa e para
instalações de empreendimentos de maior diversidade e de porte.
A atratividade para as ocupações desejadas, passa por estruturação das vias que os
compõem, bem como de verificação das intervenções necessárias para uma mobilidade
adequada, em especial nas transposições das barreiras que cada um contém (canaleta,
Eixo de Animação, rio, canteiros com torres de alta tensão e linha férrea).
4.2.4.8 Área Central
Núcleo originário da ocupação da cidade, é a área onde se concentra o centro financeiro,
cultural, de negócios, de serviços e de comércio. Região de alta densidade de ocupação e
intensamente verticalizada. Possui uma malha viária reticulada na sua maioria, com vias
que fazem ligações com os bairros. Na região próxima à Praça Tiradentes (Marco Zero)
as vias estreitas, como as do Setor Histórico, são resultado das primeiras ocupações.
Para a preservação da Área Central como espaço de encontro da população, foi
estabelecido a partir de 1970 um Anel Perimetral do Centro denominado Anel Central de
Tráfego Lento. Para a área interna a este anel foram regulamentadas proibições de usos
como o de estacionamento comercial. Também nesta década foram criadas as áreas de
circulação preferencial de pedestres, os “calçadões”, no Centro Histórico e Rua XV de
Novembro com algumas vias adjacentes.
Como marca da Área Central o “calçadão” da Rua XV de Novembro, via interditada ao
tráfego de veículos e equipada com mobiliário urbano moderno e funcional, segundo
pesquisa da Associação Comercial do Paraná de novembro de 2006, circulam por ela
cerca de 140 mil pessoas por dia.
Por sua natureza e pela convergência de muitas linhas de ônibus, a área Central atrai
expressivo número de pessoas com destino aos seus trabalhos, à oferta de serviços,
expectativa de trabalho formal ou informal ou mesmo para mendicância. O intenso trânsito
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de pedestres e de veículos, no horário comercial, propicia a prática de atos ilícitos como
assaltos, da mesma forma que passado o horário comercial o esvaziamento das ruas
também oferecem insegurança para os usuários.
Com as proibições de instalação de novos estacionamentos no interior do Anel Central de
Tráfego Lento, diagnosticou-se um processo de estagnação urbana e deteriorização das
atividades comerciais, de serviço e de lazer. Objetivando a recuperação do Centro, sem
prejuízo às áreas de pedestres conquistadas, no ano de 2000 foi regulamentada a
redução da área do Anel Central de Tráfego Lento e um novo traçado.
As vias internas da zona central não recebem classificação quanto ao zoneamento, face o
grande potencial construtivo permitido pela legislação para toda a zona.
Tangenciando o Bairro Centro têm-se os Setores Especiais Estruturais, eixos de
expansão do Centro Tradicional.
A atração de grande volume de tráfego, seja por uso do transporte coletivo quanto pelo
transporte individual, de uma cidade que tem como índice de motorização (relação
habitantes / veículos) a marca de 1.81 habitantes por veículos (medida em agosto de
2007), a população não residente, a frota de outros locais e as restrições de circulação de
veículos em determinadas vias, tem-se uma situação de tráfego lento, demanda por
estacionamento nas vias públicas por veículos particulares, caminhões, motocicletas, etc.
Para minimizar estes problemas a circulação na área central é controlada por uma série
de regulamentações como: sentidos únicos de circulação; estacionamento rotativo
(ESTAR); estacionamentos para motocicleta, carga e descarga, deficientes físicos, etc;
ponto para táxi; áreas para embarque/desembarque; proibição de estacionamento; área
para ambulante; acesso de veículos especiais aos calçadões; horários para acesso de
veículos de porte para carga / descarga; horários para travessia de veículos de porte;
faixa exclusiva para o transporte coletivo, etc.
A circulação sentido norte/sul é a que apresenta maior volume de tráfego, considerando
expressivo uso e ocupação habitacional e de pólos geradores de tráfego na região sul.
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A demanda para a parte sul da cidade que utiliza o conjunto de vias radiais ao centro
encontra, nas vias ao sul da área central, grande volume de tráfego de circulação sentido
leste/oeste. Esta combinação de altos volumes de tráfego em direções opostas acarreta
situações de tráfego lento em extensa área nos horários de pico.
A utilização de sentidos únicos de circulação nas vias e de binários de tráfego, são
recursos que promovem melhores condições de fluidez e aproveitamento da capacidade
das vias. A proibição, integral ou de determinados horários, de estacionamento nas vias
ou em trechos destas, é medida cada vez mais utilizada para enfrentamento dos
problemas do excessivo volume de veículos que transita nos horários de pico, tanto na
área central como nos demais bairros.
As praças centrais utilizadas como terminais de transporte público estão sob impacto da
poluição ambiental gerada pela intensa circulação de ônibus, com perda da função
primordial de lazer. A exceção é a praça General Osório que tem como continuidade a av.
Luiz Xavier também conhecida com rua das flores, calçadão que se estende até a praça
Santos Andrade.
Por ser região de alta atratividade por seus equipamentos, comércio e serviços, pela
conquista de áreas para a circulação exclusiva ou preferencial para pedestres, pelas
referências históricas e simbólicas da cidade, a Área Central necessita de melhorias e
manutenção das condições de acessibilidade.
A intensa utilização das vias que compõem a área central para circulação de veículos em
especial de ônibus, exige um constante trabalho de manutenção dos pavimentos, bem
como de manutenção da sinalização viária.
A prática de comércio ambulante está concentrada na Área Central, dos 525 ambulantes
cadastrados na cidade, 283 atuam nesta região. Este uso do espaço público reflete em
perda de vagas para estacionamento e de áreas de circulação em calçadas.
Grandes equipamentos e atividades com maior poder de geração de tráfego de pedestres
e veículos pode-se citar: Catedral Basílica Menor de Curitiba, N. Senhora de Guadalupe,
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Colégio Bom Jesus, Terminal do Guadalupe, praças com concentração de paradas de
ônibus, Clube Círculo Militar e Teatro Guaíra entre outros.
Conclusão – Área central
Considerando as formas de regulamentação e monitoramento da circulação na Área
Central, a prioridade para circulação de pedestres, as situações extremas de usos dos
espaços públicos (intensa nos horários comerciais e de esvaziamento no restante do
tempo) e as questões de segurança pública que afetam a mobilidade levam à conclusão
da necessidade de um processo de revitalização seja implantado, para plena utilização da
infra - estrutura instalada nesta região.
Aliada à revitalização deve-se considerar a devolução das áreas das praças para suas
funções precípuas de lazer, ponto de encontro e de “respiro” na área urbana densamente
construída.
A existência de um perímetro de restrição para acesso de veículos de porte ou para carga
e descarga tem sido benéfica para trânsito. Deve-se considerar uma ampliação daquele,
objetivando afastar mais da Área Central a influência que este tipo de tráfego/atividade
provoca no tráfego.
A prioridade para a circulação de pedestres tem sido assegurada, sendo agora necessária
a manutenção ou análise de melhorias nas condições de trafegabilidade de acordo com
as normas estabelecidas de acessibilidade.
Foram desenvolvidos no IPPUC estudos e propostas para a área Central dentro do
Programa de Governo denominado Marco Zero.
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