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TRANSPORTE COLETIVO - Conclusão do Transporte Coletivo

4.2 TRANSPORTE COLETIVO E COMERCIAL DE PASSAGEIROS
4.2.1 Transporte Coletivo
4.2.1.1 Dados referenciais
O quadro abaixo apresenta os marcos referenciais dos primórdios do transporte
coletivo em Curitiba.
EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1887 A 1965.

Ano

Ação
1887
1912
1928
1930
1938
1951
1955

1965

A Empreza Curitybana, disponibiliza o primeiro bonde com tração animal, ligando a
Boulevard 2 de Julho ao bairro do Batel.
Introdução dos bondes elétricos
Começam a circular os primeiros ônibus da Companhia Força e Luz Paraná, a nova
responsável pelo transporte coletivo.
Começam a aparecer as linhas particulares de ônibus.
10,9 milhões de pessoas utilizam bondes e somente 2,6 milhões andavam de ônibus
Saíram de circulação os últimos bondes, dando lugar às auto-lotações
Regulamentação do serviço de transporte coletivo pelo Decreto 503/55, que deu origem à
concessão para 13 empresas em 18 áreas seletivas. A cidade era atendida por 50 ônibus e
80 lotações.
Foi editado o Plano Diretor de Transporte de Curitiba, estabelecendo as vias estruturais que
serviram como Eixos base para movimentação urbana.

Aspectos dos primórdios do transporte coletivo de Curitiba

Em 1974 inicia-se a transformação do sistema de transporte coletivo de Curitiba com
a implantação de um sistema integrado.
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1974

Implantação de 2 linhas expressas e 8 linhas alimentadoras, 2 terminais de integração
com integração física, com 19,8 km de canaletas, criando os Eixos Norte e Sul.
Operação de ônibus especial: capacidade para 100 passageiros, lay-out com bancos
paralelos às janelas, comunicação visual específica.
Adoção de cor para cada tipo de serviço: vermelho para as linhas expressas, laranja
para as linhas alimentadoras.
Ampliação para 12 linhas alimentadoras.
Ampliação para 4 linhas expressas (Boa Vista/Rui Barbosa e Pinheirinho/Rui Barbosa)
e 19 linhas alimentadoras, inauguração do Terminal Boa Vista.
Implantação de 1 linha seletiva (Batel/Jardim Social), operando com micro ônibus, com
lay-out especial, como opção ao usuário do automóvel.

1975
1976

Aspectos da implantação do sistema integrado em 1974

% SISTEMA
INTEGRADO
9,43

14,37
17,53
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1977

Implantação do Eixo Boqueirão, com 10,6 Km de canaletas, com os terminais
Carmo e Hauer.
Ampliação para 6 linhas expressas (Carmo/Rui Barbosa, Hauer/Rui Barbosa) e
26 linhas alimentadoras.
As linhas alimentadoras do terminal Boqueirão operavam gratuitamente.
Implantação do Controle de Tráfego em Área - CTA, para a sincronização de
semáforos na área central, e do Semáforos Atuados - SEMAT - semáforos
atuados por veículos, com prioridade para o ônibus.
Ampliação para 7 linhas expressas (CIC) e 31 linhas alimentadoras.
Ampliação para 3 linhas seletivas.
Implantação da linha Interbairros, para as viagens externas ao centro, com o
ônibus na cor verde, com um itinerário circular, conectando os terminais
Cabral, Capão Raso e Hauer.
Implantação da Linha do Estudante (convencional), operando com ônibus
pintados de azul, servindo para o atendimento da demanda dos estudantes
universitários, ligando o Centro Politécnico ao centro da cidade.
Implantação do terminal de ponta no Eixo Boqueirão e dos terminais Cabral no
Eixo Norte e Portão e CIC (funcionando provisoriamente) no Eixo Sul.
Implantação de um sistema de controle das integrações nos terminais,
consistindo na definição de áreas (delimitada por gradis), cujo acesso,
controlado pelos fiscais dos terminais, era permitido apenas aos passageiros
provenientes das linhas alimentadoras e demandavam às linhas expressas (e
vice versa).
Automatização do sistema de cobrança no Eixo Boqueirão, com a adoção de
bilhetes magnéticos.

1978

1979

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 1977/1979

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
36,17

35,60

37,93
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1980

Implantação do Eixo Leste, com 10,5 km de canaleta, com 3 linhas expressas:
Capão da Imbuia, Centenário e Oficinas e 4 terminais: Capão da Imbuia,
Centenário, Oficinas e Vila Nova.
Implantação do primeiro trecho do Eixo Oeste, com 5,5 km de canaleta, e o
terminal Campina do Siqueira, com 1 linha expressa (Campina do Siqueira/Rui
Barbosa).
Inauguração do novo terminal do Pinheirinho, no Eixo Sul.
Implantação da Rede Integrada de Transporte - RIT, permitindo a integração
físico-tarifária entre as linhas expressas, alimentadoras e interbairros nos
terminais de integração fechados, com a adoção da tarifa social única (Decreto
40/80) para todas as linhas de transporte coletivo, exceto as seletivas.
Criação da Câmara de Compensação, consistindo em um mecanismo de
controle, que garante o equilíbrio financeiro entre despesa/receita de todas as
empresas, sem prejuízo de sua remuneração.
Entrada em operação dos ônibus articulados, com capacidade para 160
passageiros, nas linhas expressas do Eixo Boqueirão.
Implantação de tacógrafo nos ônibus das linhas expressas para a redução do
índice de acidentes e controle da velocidade e do consumo de combustíveis.
Implantação de escalonamento dos horários de funcionamento das atividades
econômicas, das 7 h até às 10 h, para atenuar o pico de demanda do
transporte coletivo (Lei 6.181/80).
Ampliação para 13 linhas expressas (com a inclusão das linhas Centenário,
Oficinas, Capão da Imbuia, Campina do Siqueira e Portão)
A linha Interbairros passa a ser denominada Interbairros II (ligando os
terminais Cabral, Campina do Siqueira, Capão Raso, Hauer e Capão da
Imbuia) e implantação de mais 3 linhas Interbairros: Interbairros I (não
integrante da RIT, mais próximo à área central), Interbairros III (conectando os
terminais Oficinas e Capão Raso); o Interbairros IV (ligando os terminais
Boqueirão, Pinheirinho e CIC).
Campanha de redução do consumo de combustível, e estímulo ao uso do
ônibus, com o slogan "É com esse que eu vou",

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 1980

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
41,36
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1981

Integração físico-tarifária nos terminais Boqueirão e Pinheirinho.
Ampliação da RIT com a inauguração do terminal Campina do Siqueira, Capão
Raso e Hauer.
Entrada em operação da linha Circular Centro, com a utilização de micro-ônibus,
ligando diversos pontos da área central.
Implantação de 5 linhas de vizinhança: Portão, Xaxim, Bacacheri, Bom Retiro e
Santa Felicidade, adotando-se meia tarifa para retorno, atendendo ao bairro.
Inauguração dos terminais Cabral e Campo Comprido (ampliando o Eixo Oeste em
5 km).
Ampliação da RIT com as reforma nos terminais Capão da Imbuia, Portão, Oficinas
e Santa Cândida.
Iniciada a integração física entre Curitiba e São José dos Pinhais.
Inauguração do terminal fechado CIC Norte, Portão.
Alteração da designação das linhas seletivas, que passaram a ser denominadas
como linhas opcionais.
Adequação das 185 linhas de todo o sistema de transporte coletivo, com redução
para 14 linhas expressas (excluindo a linha CIC Norte), 54 alimentadoras e 3 de
vizinhança.
Campanha “Suba certo” para orientar os usuários para o embarque pela porta
dianteira, proporcionando um maior controle, segurança e redução da evasão
tarifária.
Implantação de 18 linhas de ensino especial, para o atendimento aos escolares
portadores de deficiência física ou mental, com local de transbordo no Centro
Cívico.
Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano - PMDU, propondo o
Plano Integrado para a Região Metropolitana de Curitiba, com a reestruturação da
gestão e da operação do transporte coletivo, sendo que a operação do sistema
ficaria afeto ao Departamento de Serviços de Utilização Pública - DSUP, e o
planejamento ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC.
Implantação de uma estação fechada na Praça Rui Barbosa, para as linhas
expressas do Eixo Boqueirão, com o término da cobrança automática por bilhete
magnético.
Transformação da Urbanização de Curitiba S.A. - URBS na empresa gerenciadora
do transporte coletivo, administrando o sistema, através do planejamento, operação
e fiscalização do transporte coletivo, com a adoção de diversos parâmetros como a
prioridade para o transporte coletivo sobre o individual, adequação ao uso do solo e
sistema viário, deslocamentos médio do usuário não superior a 500m. A URBS
passa a ser a única concessionária do serviço de transporte coletivo e as empresas
operadoras passam a ser permissionárias.
Redução para 13 linhas expressas (com a transformação de duas linhas radiais em
uma diametral, a Santa Cândida / Capão Raso), 57 alimentadoras e 2 opcionais,
com 203 linhas em todo o sistema.

1982

1983
1984

1985

1986

EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1987

Com o Decreto No 44/87 ficam declaradas nulas as concessões de serviço público
para as empresas operadoras do transporte coletivo.
O Decreto No 45/87 aprova o Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de
Passageiros, determinando que a Urbanização de Curitiba S.A. - URBS passa a
ser a única concessionária do sistema, com a extinção das áreas seletivas. O
decreto define ainda o estabelecimento da remuneração do serviço pela
quilometragem efetivamente percorrida, com a receita passando a ser pública,
determinando também a criação do Fundo Municipal para Aquisição da Frota, além
da implantação da cláusula de reversão e o estabelecimento de auditorias nas
empresas operadoras.
Implantação de pontos de aldeamento nas proximidades dos terminais Pinheirinho
e Boqueirão, para o retorno gratuito nas linhas alimentadoras. Os pontos de
aldeamento permitem a utilização das atividades (comércio e serviços) do entorno
dos terminais, descongestionando as linhas expressas.
Implantação de pontos de aldeamento nas proximidades dos terminais Pinheirinho
e Boqueirão, com retorno gratuito nas linhas alimentadoras, permitindo o uso de
comércio e serviços do entorno dos terminais, descongestionando as linhas
expressas.

1988

Construção do Terminal SITES, para o atendimento das linhas de ensino
especial para os alunos deficientes das escolas especiais, atendendo também

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
42,51

55,14

49,40
54,23

54,35

55,46

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
56,80

58,94
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1989

1990

às linhas convencionais Menonitas/Circular Bairros e Tarumã/Parque Barigui,
cujos ônibus foram equipados, com elevadores e locais para cadeiras de
rodas, para os portadores de deficiência física.
Implantação de ponto de aldeamento, para retorno gratuito nas linhas
alimentadoras, nos terminais Santa Cândida, Boa Vista e Cabral, no Eixo
norte.
Implantação da ficha metálica do vale-transporte, com a adoção de catracas
automáticas.
Implantação da linha Interbairros V, ligando o terminal Portão ao Centro
Politécnico; e do Interbairros VI, conectando o terminal Campo Comprido à
BR-116.
Aquisição da frota pública, composta por com 88 ônibus articulados, para
atenderem às linhas expressas, operados pelas empresas permissionárias do
sistema.
Remodelação dos terminais Carmo no Eixo Boqueirão, CIC no Eixo Sul, e
Guadalupe, para o atendimento das as linhas metropolitanas.
Implantação de um sistema de informações ao usuário, consistindo de mapa
do sistema de transporte coletivo.
Transformação da linha expressa radial Campina do Siqueira em uma linha
diamentral Campina do Siqueira / Capão da Imbuia, ligando o Eixo Leste ao
Oeste.
Ampliação da integração no Uberaba, com a criação do alimentador Salgado
Filho.
Criação da Linha do Trabalhador, operando como interbairros, mas
considerada como expressa, conectando os terminais Boqueirão e CIC.
o
Promulgação da Lei N 7.556/90 (Lei do Transporte Coletivo) estabelece a
URBS como única concessionária, podendo delegar sob regime de permissão
a empresas privadas a execução dos serviços.
Implantação aos domingos, das linhas Pró-parque: Parque Barigui e Parque
São Lourenço / Barreirinha, ligando o Passeio Público aos parques, com uma
frota de "jardineiras": ônibus especiais, com janelas panorâmicas e bancos de
madeira como os de praça e uma pintura mostrando os referenciais da cidade.

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 1988/1990

60,90

66,99
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1991

Criação das linhas diretas ("ligeirinho"): Boqueirão / Centro Cívico, Pinheirinho
/ Santa Cândida e Inter 2, com a implantação de 36 estações-tubo.
As linhas diretas, que funcionam como um metrô de superfície, têm como
paradas as estações-tubo, o que permite o pagamento antecipado da tarifa e o
embarque e desembarque em nível com o piso do ônibus. As linhas diretas
têm poucas paradas, nos terminais de integração e em alguns pontos de
demanda pontual, distanciadas de cerca de 3 km. Estes fatores determinam
um serviço rápido, econômico, eficiente e com conforto.
Utilização nas linhas diretas de ônibus especiais, tipo padron, com capacidade
para 110 passageiros, na cor prata, com piso elevado para permitir o
embarque e desembarque no nível da estação tubo.
Implantação dos elevadores nas estações-tubo, para o atendimento aos
deficientes físicos (cadeirantes) ou pessoas com carrinhos de bebê, etc.
Aprovação do novo Regulamento de Transporte Coletivo de Passageiros, pelo
Decreto No 210/91, que confirma a competência da URBS como gerenciadora
do sistema, com atribuição do planejamento e da programação operacional, o
gerenciamento da receita e do vale-transporte, a fixação de parâmetros e
índices da planilha de custos tarifários.
Utilização do ônibus biarticulado, com capacidade para até 270 passageiros,
25 m de extensão, na cor prata, com 5 portas, nas linhas expressas Boqueirão
e Hauer (apenas nas horas de pico).
Para o uso do ônibus biarticulado foi construído um miniterminal na Praça
Carlos Gomes, com a utilização de estações-tubo acopladas (com área de
desembarque independente da de embarque). Foram adaptados os terminais
Hauer, Carmo e Boqueirão para o embarque e desembarque em nível, com a
implantação de uma plataforma elevada, e implantadas 30 estações-tubo para
atender a 15 pontos de parada, com distanciamento de cerca de 550 m, ao
longo da Avenida Merechal Floriano Peixoto. Nos terminais o embarque e
desembarque são efetuados pelas 5 portas, nas estações tubo pelas portas 3
e 4, coincidentes com a estação tubo.
Construção dos terminais de integração do Bairro Alto, Barreirinha,
Fazendinha, Santa Felicidade e Sítio Cercado, com a operação de linhas
diretas, alimentadoras e convencionais (denominadas troncais, que ligam o
terminal à área central), fazendo parte da RIT.
Criação das linhas diretas ("ligeirinho") PUC, Centro Politécnico, Sítio Cercado,
Leste/Oeste, Santa Felicidade / Bairro Alto, Fazendinha e Barreirinha / São
José (na Região Metropolitana. de Curitiba)

1992

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 1991/1992

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
68,97

73,29
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO
1993

1994

1995

AÇÃO
Extensão das linhas diretas ("ligeirinho") Fazendinha - até o bairro do Caiuá,
Leste/Oeste até o município de Pinhais, na região metropolitana; e PUC - até a
estação-tubo Salgado Filho, no bairro Guabirotuba, integrando com a linha
Inter 2.
Melhoria nos terminais, com implantação de 5 estações-tubo: 2 no terminal de
integração Hauer, 1 no terminal de bairro Fazendinha, 1 no Caiuá e 1 em
Pinhais.
Realização de estudos para a implantação do ônibus biarticulado nas linhas
expressas dos Eixos Norte-Sul e Leste-Oeste.
Divulgação dos "folders" das linhas diretas, com a identificação de todas as
linhas diretas e estações-tubo.
Implantação das Linhas Madrugueiras, operando entre 0h e 6h.
Criação de nova ligação, com a linha Centenário/Boqueirão.
Criação da Linha Direta ("ligeirinho") Bairro Novo
Implantação da Linha Turismo com trajetos circulares ligando os principais
pontos turísticos da cidade, com tarifa diferenciada, permitindo o reembarque
três vezes. O ônibus, denominado “jardineira”, na cor branca e desenhos dos
pontos referenciais da cidade, tem janelas panorâmicas, sonorização para
descrição dos pontos turísticos.
Entrada em operação no Eixo Norte-Sul do ônibus biarticulado, na cor
vermelha, dotado de um sistema de informações sobre as paradas e sobre as
portas para o desembarque, com as linhas Santa Cândida/Capão Raso e
Pinheirinho/Rui Barbosa, com a implantação de estações tubo nas 34 paradas,
com distância média de 500 m, Nos terminais dos eixos, para o embarque e
desembarque em nível pelas 5 portas foi implantada uma plataforma elevada;
nas estações tubo de baixa demanda o embarque é efetuado pela porta
central na área coberta da estação tubo e o desembarque por duas portas
adjacentes à central é nas plataformas externas.
Remodelação da Praça Rui Barbosa com a implantação de estação tubo de
desembarque e estações tubo acopladas formando um miniterminal para
embarque da linha Pinheirinho/Rui Barbosa.
Implantação dos elevadores nas estações-tubo, para o atendimento aos
portadores de deficiência física ou pessoas com carrinhos de bebê, etc, nas
estações tubo dos Eixo Norte e Sul.
Criação da Linha Direta ("ligeirinho") CIC.
Criação da linha troncal Cabral/Osório.
Criação da linha madrugueira Pinheirinho.

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 1993/1995

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
80,63

82,46

83,13
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

1996

Convênio com a COMEC delegando à URBS o gerenciamento do transporte
coletivo metropolitano.
Criação da Linha Expressa Pinhais, linha troncal Pinhais/Alto da XV, atendendo ao
terminal Autódromo (reformado).
Inclusão na RIT (Rede Integrada de Transporte), dos municípios de Almirante
Tamandaré, Pinhais, Araucária e Colombo.
Reforma dos Terminais Cachoeira, Autódromo, Angélica, Central de Araucária e
Maracanã.
Criação das Linhas Diretas ("ligeirinho") Fazendinha/Tamandaré, Aeroporto,
Curitiba /Araucária, Colombo/CiC (ampliando a integração metropolitana).

1997

Criação da Linha Direta ("ligeirinho") Sítio Cercado/Boqueirão e Curitiba/
Fazenda Rio Grande (aumentando a integração metropolitana).
Criação da Linha Inter-Hospitais, com ônibus especial na cor branca, dotado
de elevadores para portadores de necessidades especiais, conectando os
principais hospitais, laboratórios e serviços de saúde.
Criação da Linha Intercidades Colombo/Pinhais.
Integração na RIT de Campo Largo e Campo Magro.
Ampliação da integração metropolitana com as Linha Direta ("ligeirinho") e
paradora Curitiba/Campo Largo, da linha Intercidades Quatro Barras/ Bocaiúva
e Agudos do Sul, e da linha Rio Branco/Cachoeira (terminal em Almirante
Tamandaré).
Implantação da Linha Circular Sul, operando com ônibus biarticulado, ligando
os terminais Boqueirão, Capão Raso, Carmo, Hauer, Pinheirinho e Portão,
com linhas no sentido horário e anti-horário, utilizando uma faixa exclusiva nas
vias de seu itinerário (Wenceslau Braz) ou as canaletas dos Eixos Boqueirão e
Sul.
Expansão das Linhas de Ensino Especial para o Município de Pinhais.
Construção do Terminal de Integração Caiuá, com a entrada em operação da
linha troncal Caiuá.
Implantação de micro-ônibus nas linhas convencionais, melhorando o intervalo
e atratividade das linhas.
Implantação de veículos articulados em linhas de grande demanda que não
utilizam vias exclusivas.

1998

1999

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 1997/1999

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
84,65

85,87

86,98

87,27
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO
2000

2001

AÇÃO
Entrada em operação do ônibus biarticulado, no Eixo Leste-Oeste, com 3
linhas expressas: Centenário/Campo Comprido, Centenário/Rui Barbosa e
Pinhais/Rui Barbosa (que levou à região metropolitana as linhas expressas)
com o embarque e desembarque em estações tubo.
Remodelação da Praça Rui Barbosa para a operação da linha Pinhais/Rui
Barbosa, com a implantação de estação tubo de desembarque e estações tubo
acopladas formando um miniterminal para embarque.
Implantação dos elevadores nas estações-tubo, para o atendimento aos
portadores de deficiência física ou pessoas com carrinhos de bebê, etc, nas
estações tubo dos Eixos Leste e Oeste.
Integração Metropolitana com Pinhais e Piraquara, através do Terminal
Pinhais, e com Fazenda Rio Grande.
Construção dos terminais Tamandaré, Vila Oficinas (Novo) e Pinhais.
Extensão da Linha Direta (“ligeirinho”) Tamandaré/Cabral, até o Terminal de
Integração Tamandaré (RMC).
Criação da Linha Intercidades Tamandaré/Colombo.
Criação da Linha Direta Centenário.
Reforma dos terminais Campo Comprido, Campina do Siqueira, Centenário,
Capão da Imbuia, Pinheirinho, Boqueirão e Santa Cândida.
Integração dos Eixos norte/sul e leste/oeste nas estações tubo Praça Eufrásio
Correia.
Integração entre os terminais Santa Cândida e Santa Felicidade, com nova
linha.
Implantação da linha expressa Presépios.
Ampliação dos terminais Barreirinha e Cabral.
Implantação de micro-ônibus em linhas de baixa demanda, melhorando a
atratividade das linhas.
Implantação de articulados em linhas de grande demanda sem utilizar
canaletas exclusivas.
Integração com a RIT do Município Bocaiúva do Sul.
Ampliação dos terminais Barreirinha e Cabral.
Ampliação da estação tubo Eufrásio Correia.

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 2000/2001

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
87,87

89,62
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EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA, DE 1974 A 2006.
ANO

AÇÃO

2002

Início da implantação da bilhetagem eletrônica, por meio do cartão eletrônico
SMART CARD.
Implantação do novo mobiliário urbano, com um novo modelo para os pontos
de parada.
Integração do bairro de Santa Quitéria, por meio da linha Uniandrade/Estação
Tubo Sta. Quitéria.
Integração do Linhão do Emprego na região do Uberaba, através da extensão
do alimentador Salgado Filho.
Implantação da Estação Tubo Barigüi.
Institucionalização da Comissão de Estudos Tarifários para analisar as
questões relativas à tarifa do sistema de transporte coletivo.
Implantação da tarifa Domingueira ao custo de R$1,00.
Redução da tarifa.
Início dos processos e pré-requisitos para a licitação dos serviços de
transporte coletivo, com o encaminhamento à Câmara Municipal do anteprojeto da Lei do Transporte Coletivo .
Estudos para a ampliação da capacidade do modal ônibus.
Estudos para o aperfeiçoamento do Eixo Boqueirão, com a ultrapassagem na
canaleta em função da criação da linha expressa direta (ligeirão).
Integração da Vista Alegre das Mercês no Terminal de Santa Felicidade,
através da linha convencional São Bernardo.
Início do Plano Diretor de mobilidade urbana.
Ampliação do SITES, com a inauguração da escola especial municipal Tomaz
Edison.
Início das obras da Linha Verde - o sexto corredor da RIT (com ônibus
utilizando um combustível menos poluente) e a maior avenida de Curitiba, com
um novo conceito de avenida urbana

2003
2004

2005

2006

2007

Aspectos da evolução do transporte coletivo, 2002/2007

continua
% SISTEMA
INTEGRADO
90,43
90,81
91,50

92,01

92,53
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As intervenções relevantes do sistema de transporte coletivo de Curitiba, entre 1974
e 2006 podem ser verificadas na figura a seguir.

Linha do tempo dos aspectos relevantes da evolução do transporte coletivo, 1974/2006
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4.2.1.2

Pesquisas Existentes

Avaliação do Perfil e Satisfação dos Usuários do Transporte Coletivo de
Curitiba – Instituto Bonilha – 2002
Esta Pesquisa teve o objetivo de caracterizar o perfil do usuário de transporte
coletivo em Curitiba, a acessibilidade do sistema, o grau de satisfação quanto à
qualidade dos serviços do transporte coletivo e a valorização urbanística. Seu
responsável foi o Instituto Bonilha, objetivou embasar o “Ex-post” do Programa de
Transporte Urbano de Curitiba – BID I e fundamentar as propostas do Programa de
Transporte Urbano de Curitiba II – BID II. O público-alvo é a população residente em
Curitiba, limitada a uma amostra aleatória e estratificada por bairro e aplicada em
diferentes horários e dias da semana, garantindo a aleatoriedade da amostra.
Os dados foram agrupados por Administração Regional a qual pertencem os bairros,
obedecendo ainda a cotas pré-definidas de sexo e faixa etária, sendo entrevistadas
1855 pessoas. O instrumento de coleta foram questionários semi-estruturados,
específicos para o target, com perguntas abertas e fechadas, inclusive itens de
filtragem e controle, com apoio de cartões-de-resposta com alternativas précodificadas para determinadas perguntas.
A abordagem aos entrevistados foi a técnica de entrevista pessoal, com os
entrevistados sendo acessados em seus domicílios.
A equipe foi constituída por staff do próprio Instituto, sem o concurso de outras
empresas, sendo a equipe responsável pela coleta dos dados assistida por um
supervisor. Foi efetuado treinamento específico para as pessoas qualificadas para a
execução do trabalho de campo - supervisores e entrevistadores, para o
entendimento do formulário e dos objetivos da pesquisa, bem como as orientações
para a correta localização dos respondentes.
Procedimentos com os dados: checados, criticados e processados em hardware do
próprio Instituto Bonilha, com utilização de softwares específicos para pesquisa.
Tratamento dos dados: agrupados por regional administrativa, sendo que 18% dos
entrevistados correspondendo à Regional Boa Vista, 18% ao Portão, 13% ao Cajuru,
13% à Matriz, 12% ao Boqueirão, 10% à Santa Felicidade, 9% ao Pinheirinho e 7%
ao Bairro Novo.
Resultado da amostra: caracterizada pela predominância de pessoas casadas que
residem com mais de três pessoas, permitindo pressupor que as opiniões emitidas
pelos entrevistados refletem, em alguma medida, não somente a sua situação
particular com relação aos aspectos relacionados ao transporte coletivo, mas reflete
as opiniões de outros membros da família.
O perfil do usuário foi individualizado pela análise dos dados, identificando diversos
aspectos dos usuários do transporte coletivo em Curitiba. A seguir alguns destes
aspectos:
A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (51%), casada (59%), seguido
dos solteiros (30%) e a faixa etária mais representativa situava-se entre 25 e 34
anos (28%), acompanhada dos entre 35 e 49 anos (27%), entre 50 e 69 anos
(24%) e entre 18 e 24 anos (21%), revelando um equilíbrio na composição com
relação às idades.
31% tinham renda mensal familiar entre 1 a 3 SM, 26% entre 3 a 5 SM e 12%
entre 5 a 7 SM, que corresponde, e segundo o critério de classificação social da
ABIPEME – Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Opinião e Mercado,
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a distribuição corresponde a 75% da classe C, 19% da classe A, 4% da classe D e
2% da classe B (ver gráfico abaixo)
O orçamento familiar era composto por 2 pessoas em 40% dos casos, seguido
por 1 pessoa em 35% e por 3 pessoas em 17% das famílias. As famílias eram
compostas de 4 pessoas em 30%, de 5 a 6 em 25% e de 3 em 23% dos
entrevistados; e a grande maioria, com 75%, é proprietária do imóvel onde mora e
19% paga aluguel.
A pesquisa revelou que nos deslocamentos o modo mais utilizado é de transporte
coletivo com 45%, carro próprio com 22%, a pé com 20%, motocicleta com 5%,
bicicleta com 5% e outros com 3% (ver gráfico abaixo)
Classe A
19%

Classe D Classe B
2%
4%

Classe C
75%

Motocicleta
5%

A pé
20%

Classificação social dos entrevistados

Bicicleta
5%

Outros
3%

Transporte coletivo
45%

Carro próprio
22%

Modo de deslocamento

Os aspectos considerados para avaliar o acesso ao sistema de transporte coletivo
foram: a identificação da distância percorrida até o ponto do ônibus, o tempo de
espera, as integrações efetuadas e o número de passagens pagas. Abaixo os
resultados:
A distância aproximada percorrida até o ponto de ônibus era de uma quadra para
39% dos entrevistados, de duas quadras para 23% e de 3 quadras para 16%,
sendo que 22% percorre mais que três quadras. Importante notar que, segundo a
legislação vigente, para o dimensionamento do sistema de transporte coletivo em
Curitiba é que o deslocamento máximo até uma linha de ônibus é de 500 m, o que
corresponde a aproximadamente 5 quadras.
O tempo de percurso até o ponto de ônibus girava em torno de 5 minutos de
caminhada para 74% dos inquiridos, de 10 minutos para 16% e de 15 minutos para
8%. Destaca-se que apenas 2% levava mais de 20 minutos caminhando até o
ponto de ônibus.
A percepção a respeito do tempo de espera do ônibus no ponto de parada era
variável, sendo que 29% afirmou que esperou de 5 a 10 minutos, 26% de 10 a 15
minutos, 18% até 5 minutos e 11% de 15 a 20 minutos, o compreende 84%
esperando menos de 20 minutos pelo ônibus.
Com relação ao tempo de deslocamento até o destino final, depois de pegar o
primeiro ônibus, verificou-se que 19% levou de 15 a 20 minutos, 14% de 20 a 25
minutos, 10% de 10 a 15 minutos e 10% de 25 a 30 minutos, abrangendo 53% do
total. Observou-se também que 11% teve como tempo de viagem 60 minutos e que
36% levou entre 30 e 60 minutos.
Dentre os usuários que realizaram alguma integração em terminal ou estaçãotubo, 55% fizeram 1 integração, 30% efetuaram 2 integrações, 12% efetivaram 3
integrações e 3% realizaram 4 integrações (ver gráfico a seguir)
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O cruzamento dos dados entre as integrações efetuadas e o tipo de linhas que
foram utilizadas permitiu caracterizar como foi a utilização do sistema integrado.
Nota-se que a maioria das integrações foram efetuadas entre as linhas expressas
dos biarticulados (38%), os alimentadores (30%) e linhas diretas (28%) (ver gráfico
a seguir)
A ampla maioria dos usuários, com 89%, pagava apenas uma passagem nos
deslocamento com transporte coletivo, para a realização de atividades diversas.
Na análise dos resultados da acessibilidade ao sistema de transporte coletivo
permitiu concluir que a distância percorrida até o ponto do ônibus era de 2 quadras
(39%), o tempo de percurso até o ponto do ônibus era de 5 minutos (74%%), o
tempo de espera pelo ônibus estava entre 5/10 minutos (29%), o tempo de
deslocamento era entre 15/20 minutos (19%), com 1 integração (55%), e com 1
passagem paga (80%).
3 integrações
12%

2 integrações
30%

Metropolitano
3%
Interbairros
Não lembra
Biarticulado
6%
1%
Linha Direta
38%
28%

4 integrações
3%

1 integração
55%

Integração em terminal ou estação tubo
primeira integração

Alimentador
30%

Integrações realizadas por tipo de linha, para a

A ampla maioria dos usuários, com 89%, pagava apenas uma passagem nos
deslocamento com transporte coletivo, para a realização de atividades diversas.
Na análise dos resultados da acessibilidade ao sistema de transporte coletivo
permitiu concluir que a distância percorrida até o ponto do ônibus era de 2 quadras
(39%), o tempo de percurso até o ponto do ônibus era de 5 minutos (74%%), o
tempo de espera pelo ônibus estava entre 5/10 minutos (29%), o tempo de
deslocamento era entre 15/20 minutos (19%), com 1 integração (55%), e com 1
passagem paga (80%).

Considerando a diversidade dos atributos do sistema de transporte coletivo, a
qualidade dos serviços, em sua maioria foram positivamente avaliados.
Os itens avaliados de maneira satisfatória foram, por ordem decrescente: aparência
e conservação da frota com 74% de satisfação, roteiro com 73%, limpeza com 72%,
atendimento dos motoristas e cobradores com 68%, facilidade de embarque e
desembarque com 65%, tempo de deslocamento com 64%, conforto com 55%,
pontualidade no cumprimento de tabela de horário com 52%, quantidade de linhas
disponíveis com 51%, condições dos pontos de parada com 51%, nível de ruído com
50%, atendimento da URBS / DIRETRAN com os usuários com 46% e fiscalização
com 41%.
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Aparência e conservação da frota - 74%
Roteiro - 73%
Limpeza - 72%
Atendimento dos motorista e cobradores - 68%
Facilidade de embarque e desembarque - 65%
Tempo de deslocamento - 64%
Conforto - 55%
Condições das paradas - 54%
Pontualidade no cumprimento de tabelas horárias - 52%
Quantidade de linhas disponíveis- 51%
Nível de ruídos- 50%
Atendimento da URBS/DIRETRAN aos usuários - 46%
Fiscalização - 41%

%

Grau de satisfação quanto à qualidade dos serviços do transporte coletivo, considerando os
satisfeitos

É importante salientar que muito embora a maioria dos usuários tenha se mostrado
satisfeito com estes itens, é bastante reduzido o número de usuários que se
mostraram muito satisfeitos.
Da mesma forma, não é desprezível o percentual de usuários que se consideraram
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com estes aspectos do transporte coletivo de
Curitiba. As avaliações negativas concentraram-se, sobretudo, nos itens quantidade
de ônibus com 41%, tarifa com 38% de muita insatisfação e com 36% de
insatisfação, e lotação com 38% de insatisfação e 32% de muita insatisfação.

As informações obtidas por meio da pesquisa mostraram tendências, problemas e
oportunidades a serem considerados no aprimoramento dos serviços de transporte
coletivo. Cabe observar que a pesquisa apresentou um panorama a respeito do
transporte coletivo da cidade de Curitiba, partindo da visão dos usuários de
diferentes estratos sócio-econômicos. A seguir os aspectos mais importantes do
resultado da pesquisa:
O perfil dos usuários é bastante variado, não sendo possível atribuir, a priori, a
nenhuma categoria sócio-econômico a preferência pelo transporte coletivo, ou uma
maior incidência de uso em determinado estrato social.
A percepção dos usuários de transporte coletivo a respeito do sistema de
transporte coletivo. De acordo com os entrevistados, o sistema estava sendo
satisfatório para as suas demandas.
A maioria dos atributos foi avaliada positivamente – exceto a quantidade de
ônibus, tarifa e lotação. Com relação a este último item, a insatisfação
possivelmente decorreu do fato de esses usuários utilizarem os ônibus, na maior
parte das vezes, nos horários de pico.
De acordo com parte dos usuários, o transporte coletivo seria por eles utilizados
sobretudo pela ausência de outras possibilidades de locomoção. Este dado apontou
para um desejo de substituição do transporte coletivo pelo particular, em razão de
vantagens não explicitadas pelos respondentes, porém dedutíveis: a noção de
conforto e privacidade que são associadas ao transporte através de veículo próprio.
É esta mesma noção que parece orientar a escolha de alguns entrevistados por esta
modalidade de transporte.
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Muito embora existisse um percentual não desprezível de pessoas que,
eventualmente, substituam o transporte privado pelo coletivo, este não era um hábito
generalizado. Também esta parece ser uma hipótese que pode ser considerada
para explicar a razão pela qual muitos não usuários de transporte coletivo
recusavam, inicialmente, a possibilidade de dividir outros tipos de transporte
coletivos, como as vans, por exemplo. Trata-se, portanto, de um traço não apenas
psicológico, mas também cultural que deve ser levado em consideração no
planejamento de alternativas ao transporte coletivo, senão do próprio transporte
coletivo.
Poder-se-ia argumentar que o tempo de espera de ônibus e o tempo de
deslocamento constituíam-se em outras razões para a preferência pelo transporte
privado em detrimento do público – tema que deve ser aprofundado em outras
pesquisas. No entanto, a pesquisa demonstrou que a percepção que os usuários
tinham a respeito do tempo de deslocamento era a de que o mesmo não era
excessivo.
Pesquisa de Avaliação do Transporte Coletivo, 2005
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o sistema de transporte coletivo de
Curitiba, considerando os usuários e não usuários do transporte coletivo. O
responsável pela sua elaboração foi o Paraná Pesquisa e o público alvo foram os
usuários maiores de 16 anos, segundo uma amostra de 1019 pessoas, estratificada
segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade e posição geográfica.
O levantamento dos dados resultou de entrevistas pessoais e domiciliares durante
os dias 31 de maio a 05 de junho de 2005.
A amostra atingiu um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de
erro de 3,0% para os resultados gerais. Nas análises das questões por localidade, o
grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro variando de 7,0% a
11,0%.
Os hábitos dos entrevistados podem ser resumidos da seguinte forma::
o
Freqüência - 28% dos entrevistados usava o transporte coletivo
esporadicamente, 27% usava de 2 a 3 vezes por semana, 16% de segunda a
sábado e 14% uma vez durante a semana, não sendo significativos os
demais quesitos.
o
Quantidade – 44% pegava 1 ônibus, 42% pegava 2 ônibus, 10% usava
3 ônibus, sendo irrelevantes quem pegava 4, mais de 4 ou não respondeu.
o
Tempo gasto no deslocamento notou-se que 38% gastava de 31 a 60
minutos, 35% de 15 a 30 minutos e 15% até 15 minutos, não sendo
expressivo os outros itens.
o
Localização - a questão de quantas quadras o ponto de ônibus ficava
de sua casa, as respostas revelaram que 48% ficava a 1 quadra e 46% de 2 a
4 quadras, não sendo representativo os outros
Não
Mais de respondeu
quesitos.
1,5
h
0,1%
De 1 h a 1,5 h
Até 15 min
9%

De 31 a 60 min
38%

3%

15%

De 16 a 30 min
35%
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Esporadicamente
28%

2ª a Domingo
2ª a Sábado
7%
7%
2ª a 6ª
16%

Só aos
domingos
1%
1 vez durante a semana
14%

2 a 3 vezes por semana
27%

Freqüência de utilização do transporte coletivo

3 ônibus
10%

4 ônibus
3%

Tempo de deslocamento

Mais de
Não
4 ônibus respondeu
0,3%
0,3%
1 ônibus
44%

de 5 a 7
quadras
5%

Mais de
7 quadras
1%

de 2 a 4
quadras
46%

1 quadra
47%

2 ônibus
42%

Quantidade de ônibus utilizados

Localização do ponto de ônibus

Em termos de questões relativas a passagem, tem-se:
o
Preço da passagem - 59% achava cara, seguida pelo preço justo, com
36%, e apenas 5% achava barata.
o
Representatividade do custo da tarifa no salário mensal - 34% gastava
até 5%, 23% não tem salário fixo, 16% gastava de 6 a 10%, 10% não sabia,
7% não pagava e 10% tinhas incidência variada entre 11 e mais de 30%.
demais itens não foram expressivos.
o
Pagamento da passagem - 71%, pagava em dinheiro, sendo que com o
cartão transporte representava 18%, com o cartão transporte de isento era
10% e com o cartão transporte de estudante era menos de 1%.
o
Origem do cartão - 38% recebia o cartão transporte da empresa ou
empregador, 23% não recebia, 28% não trabalhava e 12% possuía cartão de
isento.
o
Responsável pelo pagamento da passagem - 65% era a própria
pessoa, 21% era a família, 7% tinha o cartão de isento e apenas 4% provinha
da empresa, não sendo significativos os demais itens.
o
Benefício do cartão transporte - 32% consideraram a rapidez no
embarque, 29% a facilidade de manuseio e 29% achou que era mais seguro,
desconsiderando os outros quesitos.
Outras incidê ncias (v ariação
Cartão
Cartão
Transporte Transporte
Cartão
Isento
Estudante
Transporte
10%
0,4%
18%

Não paga
7%

Dinheiro
71%

Até 5%
34%

Não
sabe
10%

de 6% a 10 %
16%

Pagamento da passagem
no salário

de11% a m ais de 30%)
1 0%

Não tem s alário fixo
2 3%

Incidência do custo do transporte coletivo
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Justa
36%

Barata
5%

Cara
59%

Mais se gurança
29 %

Cartão Outras
Não
isento citaçõe s sabe Nenhum
1%
3%
1%
4%
Ra pidez no
em barque
32%

Fa cilidade de manuseio
2 9%

Avaliação do preço da passagem

Benefícios do

cartão transporte

Sistema de transporte coletivo, seja em seus elementos como estações tubo, pontos
de ônibus e terminais ou o sistema como um todo, a maioria dos entrevistados
considerou bom, com percentuais em torno de 50%. Respostas como Ruim ou
Péssimo são insignificantes em todo tipo de elemento de transporte analisado.
Quanto às linhas e horários de ônibus, 57% dos entrevistados considerou que era
fácil, 28% respondeu que era difícil, 9% que era razoável e 6% não sabia (ver gráfico
a seguir)
Comparação com sistemas de transporte coletivo de outros municípios, 81% dos
entrevistados, observou que o sistema de Curitiba é melhor, 10% de igual, 8% de
pior e 1% que não sabia.
Difícil
28%

Não sabe
6%

Pior
8%

Fácil
57%

Igual
10%

Não sabe
1%

Melhor
81%

Razoável
9%

Informações sobre linhas e horários de ônibus
outros municípios

Comparação com sistemas de transporte coletivo de

Reclamações, o quadro abaixo demonstra como os entrevistados consideraram as
questões relativas aos meios para as reclamações ou sugestões, o local da
reclamação e o órgão responsável pela administração do transporte coletivo.
ASPECTOS RELATIVOS ÀS RECLAMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO
Saberia dizer quais são os meios
através dos quais se pode fazer
reclamações ou dar sugestões (%)

Aonde fez a
reclamação (%)

Sabe dizer qual órgão é o
responsável pela administração do
transporte coletivo (%)

Não sabe/ Não lembra

49,54

0,39

32,58

156

17,15

5,50

URBS

12,17

1,57

Telefone

9,85

0,20

Prefeitura

3,47

0,29

Internet/ e-mail

3,01

Falar com os fiscais nos terminais

0,82

0,30

Nas empresas de ônibus

0,73

0,40

0800 que tem no ônibus

0,55

Outros meios citados

2,70

59,86

4,42

0,20

1,58
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Para o motorista

0,10

Tentou ninguém atendeu

0,10

4,42

IPPUC

0,79

Diretran

0,49

ITEM

Em termos de motivo de utilização do transporte coletivo, a grande maioria
respondeu “por não ter outro meio de locomoção” com 55%, seguido por
“simplesmente opção” com 14%, “porque sai mais barato” com 8% e “para ir
trabalhar” com 4%, não sendo expressivas as outras respostas, com percentuais
muito baixos, como demonstrado no gráfico apresentado na seqüência.

Por não ter outro meio de locomoção - 55,45%
Simplesmente por opção - 14,33%
Porque sai mais barato - 7,65%
Para ir trabalhar - 4,02%
Por não ter estacionamento para colocar o carro/para não pagar estacionamento - 3,34%
Para pagar contas / ir ao banco / fazer compras / afazeres / negócios - 2,85%
Para ir ao médico / hospital / posto de saúde / aompanhar pessoas ao médico - 2,45%
Outras citações - 2,25%
Por praticidade / fica mais fácil - 1,96%
Para passear / lazer - 1,86%
Porque o sistema é muito bom - 1,77%
Para ir ao centro - 1,77%
Quando fica temporariamente sem outro meio de locomoção - 1,57%- 41%
Não sabe - 1,18%
Por não ter carteira - 1,08%
Para procurar enmprego - 0,59%

%

Motivo de utilização do transporte coletivo

ITEM

Contudo quando a pergunta foi: “O Sr(a) na maioria das vezes utiliza o transporte
coletivo para ir trabalhar, passear ou outro?”, os resultados diferiram da indagação
sobre o motivo de viagem, sendo que ir trabalhar teve 38% das respostas,
passear/lazer registrou 30%, pagar contas/ir ao banco 18%, ir ao
médico/hospital/posto de saúde com 14% e estudar 14%, não tendo
representatividade os demais quesitos, como pede ser analisado no gráfico a seguir.

Ir trabalhar - 37,69%
Passear / lazer -30,03%
Pagar contas / ir ao banco - 18,35%
Ir ao médico / hospital / posto de saúde - 13,74%
Estudar - 7,56%
Ir ao centro - 3,34%
Procurar emprego - 1,87%
Ir à igreja - 1,28%
Outras citações - 1,08%

Motivos de utilização do transporte coletivo

%
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Enquete Realizada Pela Rede Paranaense De Televisão, 2003
O objetivo desta enquete foi o de identificar os melhores e piores serviços da
administração pública municipal. O responsável pela realização foi a Rede
Paranaense de Televisão – RPC.
Os procedimentos da enquete foram realizados por meio da disponibilização de um
terminal de computador em dez locais públicos, em terminais de integração da RIT,
Ruas da Cidadania e praças, para que a população informasse quais eram os dois
melhores e piores serviços ofertados pela administração pública municipal, visando
contribuir para identificar os setores com maiores níveis de aprovação e aqueles que
não eram aprovados pela população.
Participaram da enquete 28.165 pessoas, com cada uma com direito a quatro votos,
os dois melhores e os dois piores serviços, sendo que o Centro e a Fazendinha
corresponderam a 14% cada, Boqueirão a 13%, Sítio Cercado e Pinheirinho a 12%,
Boa Vista a 10%, Cajuru a 8%, Santa Felicidade a 7%, Barreirinha a 6% e Campina
do Siqueira a 5%.
Resultados revelaram que no quesito de melhores serviços, o destaque foi para o
transporte coletivo, considerado como o melhor, contando com 60% da aprovação
pela população. Com relação aos piores serviços destacaram-se a segurança com
79% e posto de saúde / hospital com 46%, observando-se que o transporte foi
definido como pior por apenas 9% da população.
Os resultados revelaram que o transporte coletivo é o mais apreciado pela
população, alcançando 60% de aprovação como o melhor serviço, e não é
classificado entre os piores serviços, sendo identificado na sexta colocação, como
demonstrado nos gráficos a seguir
Calçadas
Menores
Segurança
2%
abandonados
6%
Iluminação Escolas /creches menos de 1%
6%
5%
Esgoto
Creches Trânsito 2%
Asfalto
4%
1%
8%
Limpeza
8%
Posto
de saúde
hospital
14%

Transportes
60%

Escolas
11%
Lazer
19%

Coleta de lixo
54%

Melhores serviços
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Escolas
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Creches
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Transportes
9%
Lazer
11%

Coleta de lixo Trânsito Iluminação
4%
2%
1%
Esgoto Calçadas Limpeza
2%
6%
1%
Escolas /creches
5%

Segurança
79%

Menores
abandonados
10%
Asfalto
16%
Posto de saúde /hospital
46%

Piores serviços

4.2.1.3
Estudos e Projetos
Diversos estudos e projetos estão em andamento, substanciando o aperfeiçoamento
do transporte coletivo em Curitiba. Com isso, prevê-se:
Aumentar a capacidade da RIT, suportando as demandas dos próximos 20 anos,
otimizando as canaletas exclusivas do Transporte e criando alternativas para
novos eixos de crescimento, para Curitiba e sua Região Metropolitana,
Recuperar a prioridade para o transporte coletivo em relação ao individual,
Implantar linhas diretas nas canaletas, com a ultrapassagem;
Estabelecer o equilíbrio dos custos do sistema, especialmente em relação à tarifa;
Melhorar, ampliar e implantar novos terminais;
Revisar a integração metropolitana.
Com os objetivos acima, o Programa BID II já considera:
Alteração do projeto de transporte para o Eixo Metropolitano / Linha Verde;
Alteração da proposta das Linhas Expressas e tamanho do veículo que irão operar
em cada estação do Eixo Metropolitano / Linha Verde;
Alteração da concepção arquitetônica das estações do Eixo Metropolitano;
Alteração da concepção arquitetônica das estações do Eixo Metropolitano / Linha
Verde;
Alteração do conjunto arquitetônico e traçado geométrico em cada estação do
Eixo Metropolitano / Linha Verde;
Alteração do local, conjunto arquitetônico e traçado geométrico da parada final da
Linha Sul do Eixo Metropolitano / Linha Verde na área central;
Alteração da concepção arquitetônica e do projeto de terminais de integração da
RIT;
Alteração do projeto de transporte dos terminais de Integração da RIT: Cabral,
Capão da Imbuia, Campina do Siqueira e Hauer;
Alteração do conjunto arquitetônico e traçado geométrico e revisão operacional
dos terminais Cabral, Capão da Imbuia, Campina do Siqueira e Hauer;
Desenvolvimento do projeto arquitetônico, da reforma e ampliação do Terminal
Pinheirinho para a implantação da Linha Sul do Eixo Metropolitano;
Inclusão do Eixo Boqueirão no BID II.
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Do mesmo modo, o Programa BID III também prevê:
Estudos para inclusão de projetos para o BID III;
Revitalização do eixo Boqueirão;
Projeto de ultrapassagem nas canaletas;
Implantação do Sistema Trinário do Eixo Boqueirão;
Projeto de transporte para o Eixo Boqueirão com criação de Linha Expressa
Direta;
Projeto de adequação dos Terminais Boqueirão e Carmo para a nova Linha
Expressa Direta.
4.2.1.4
Políticas Urbanas
As políticas urbanas que condicionam os aspectos relativos ao transporte coletivo
são referenciadas em diversos instrumentos, destacando-se o Plano Diretor de
Curitiba, a Lei do Transporte Coletivo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a
Legislação de Mobilidade e outros, como o Programa de Meio Ambiente das Nações
Unidas / Acordos Urbanos Ambientais e a Carta de Curitiba.
Plano Diretor
A Lei nº 11.266/04 dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba às
diretrizes e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade, complementando as
diretrizes estabelecidas no Plano Preliminar de Urbanismo e no Plano Diretor de
Curitiba, instituído pela Lei nº 2828, de 10 de agosto de 1.966, incorporando as
políticas e diretrizes propostas e sucessivamente implantadas no Município, em
conformidade com as orientações estabelecidas para o desenvolvimento das etapas
de implantação do Plano Diretor de Curitiba.
Os aspectos relativos ao transporte coletivo na Lei do Plano Diretor são
contemplados em diversos tópicos, Título II Da Política de Desenvolvimento Urbano
e Título III Da Política Urbanístico–Ambiental (Capítulo I Da Estruturação Urbana Seção I Do Macrozoneamento / Seção III Dos Eixos de Estruturação Viária/ Seção
IV Dos Eixos de Estruturação do Transporte Coletivo, no Capítulo II Da Mobilidade
Urbana e Transporte - Seção I Do Transporte de Passageiros).
Lei do Transporte Coletivo
A Lei 7.556, de 17 de outubro de 1990, dispõe sobre como é a gestão do transporte
coletivo de passageiros em Curitiba, aspectos mais importantes:
Competência da operação, gerenciamento, planejamento operacional e
fiscalização do sistema de transporte de passageiros em Curitiba é da Urbanização
de Curitiba S.A. – URBS, sendo também a única concessionária, podendo delegar
a empresas privadas a execução da operação dos serviços de transporte coletivo
como permissionárias.
Planejamento do sistema de transporte será adequado às alternativas
tecnológicas aplicadas ao atendimento do interesse público, obedecendo as
diretrizes gerais do planejamento, especialmente ao uso e ocupação do solo e ao
sistema viário básico, com o transporte coletivo tendo prioridade sobre o individual
e o comercial, com o atendimento à população segundo um princípio de
deslocamento médio não superior a 500 metros.
Serviços de transporte coletivo de passageiros delegados às empresas privadas
são sob o regime de permissão, devendo operar com imóveis, equipamentos,
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máquinas, peças, acessórios, móveis, oficinas, manutenção e pessoal com
exclusividade.
Estabelece as competências da gerenciadora.
Estabelece as questões referentes à tarifa - definido que a tarifa constitui-se
como arrecadação pública, recolhida pelas permissionárias e gerenciada pela
URBS, a qual estabelece, através de portaria, o sistema de conferência, controle e
fiscalização da arrecadação, assim como os itens da planilha para efeito de
remuneração de permissionárias, definindo a composição do custo operacional,
custo de capital, custo de administração e custo tributário. Todas as quantias
arrecadadas serão depositadas no Fundo de Urbanização de Curitiba, conforme
Lei nº 7.481, de 29 de junho de 1990.
Define as isenções do pagamento da tarifa
Remuneração das permissionárias é definida segundo diversos aspectos, entre
outros, que a remuneração será pela quilometragem, prazo de até 10 dias, a multa
diária de 1% sobre o valor do débito na falta de pagamento.
Serviços somente poderão serão executados por empresas registradas na
URBS.
Operação dos serviços será executada segundo padrão técnico e operacional
estabelecidos pela URBS, em nível compatível com a remuneração das
permissionárias, sendo que estas devem cumprir exigências definidas na lei.
Infrações e penalidades por inobservância de qualquer das disposições da lei
serão aplicadas à empresa infratora a penalidade cabível, sendo estabelecidas na
lei.
Conselho Municipal de Transporte tem a competência definida para apreciar,
discutir e apresentar sugestões relativas a temas ligados ao transporte coletivo, e a
sua composição é estabelecida pela lei.
Os direitos dos usuários são determinados segundo diversos aspectos.
O processo de desistência da operação pela permissionária é fixado, assim como
outros procedimentos que regulamentam a ação.
Nas disposições gerais e transitórias são equacionadas diversas questões relativas
à frota pública, a incorporação do Fundo de aquisição da Frota Pública ao Fundo
Municipal de Transporte Coletivo e outras questões.
Política Nacional De Mobilidade Urbana Sustentável
A formulação e implementação da política de mobilidade urbana sustentável é
atribuição da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana SEMOB,
integrante da estrutura do Ministério das Cidades, que tem por finalidade
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os
modos de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma segura, socialmente
inclusiva e sustentável.
A atuação da SEMOB, para fazer frente às atuais condições de mobilidade e dos
serviços de transporte público no Brasil, está direcionada segundo três eixos
estratégicos que agrupam as questões a serem enfrentadas: Promover a cidadania
e a inclusão social por meio da universalização do acesso aos serviços públicos de
transporte coletivo e do aumento da mobilidade urbana;
Promover o
aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão no setor; e Coordenar ações
para a integração das políticas da mobilidade e destas com as demais políticas de
desenvolvimento urbano e de proteção ao meio ambiente.
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Os Programas Estratégicos e as Ações da SEMOB, integrados com as demais
Políticas Urbanas, visam mudar radicalmente a atuação do Governo Federal,
aliando-o aos Estados e Municípios para desenvolver e implementar uma Política
Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, centrada no desenvolvimento
sustentável das cidades e na priorização dos investimentos federais nos modos
coletivos e nos meios não motorizados de transporte.
Legislação da Mobilidade
O Decreto n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta as leis n°
10.098/2000 e 10.048/2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providencias.
A acessibilidade nos espaços públicos urbanos e na infra-estrutura e serviços de
transporte coletivo com o conceito do desenho universal, remete ao governo local a
responsabilidade na implantação de sistemas de mobilidade urbana acessível, com
as regras e prazos estabelecidos no decreto. Incluir este conceito de acessibilidade
no, Plano Diretor, Legislações específicas, Código de Obras ou de Posturas e o
Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, constitui um conjunto de instrumentos
municipais, complementares ao Decreto Federal, fundamentais para a construção da
Cidade Acessível a todos.
PRINCIPAIS AÇÕES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 5296/ 2004
Principais
abordagen
s do
decreto
Acessibilida
-de
no
Trans-porte
Rodovi-ário
urbano,
intermunici
palinteresta
dual
e
metropolitano

Onde se
aplica

Empresas
concessionárias e permissionárias e as
instâncias públicas responsáveis, veículos, equipamentos e infra-estrutura.

Aplicação*
imediata

(INMETRO/
ABNT)

Prazo para elaboração
da norma

Prazo para implantação

ADAP

FAB

ADAP

FAB

12
meses
após decreto
02/12/ 2005

12
meses
após decreto
02/12/ 2005

120 meses
após
o
decreto
02/12/ 2014
renovação da
frota

24 meses
após
a
norma
02/12/
2007

Outros
Acordos Urbanos Ambientais:
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas
Declaração das Cidades Verdes - Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de Junho de
2005
Compromisso assumido no Dia Mundial do Meio Ambiente 2005, em San
Francisco, em promover uma plataforma colaborativa e em construir um
mundo ecologicamente sustentável, economicamente dinâmico e socialmente
eqüitativo para nossos cidadãos urbanos.
O compromisso foi substanciado na implementação de Acordos Ambientais
Urbanos, colocando assuntos vitais de sustentabilidade no topo das agendas
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legislativas, devendo-se trabalhar para implementar nos próximos sete anos
as 21 ações contidas nesses Acordos, segundo temas urbanos ambientais.
As ações que têm relação com o transporte coletivo são:
Energia - Reduzir o consumo de energia, Redução de Congestionamento e
proposta de adoção de amplo plano para reduzir em 25%, até 2030, a emissão de
gases tóxicos, com a inclusão de um sistema para contabilizar e controlar a emissão
de gases.
Design - Adotar princípios e práticas de planejamento urbano que promovam
densidade mais alta, uso misto, onde seja possível caminhar e andar de bicicleta, e
vizinhanças acessíveis a deficientes físicos, que coordenem o uso da terra e do
transporte com sistemas de espaços abertos para recreação e reconstrução
ecológica.
Transporte
Desenvolver e implementar uma política que expanda a cobertura de transporte
público acessível dentro de meio quilômetro para todos os residentes em dez anos.
Aprovar lei ou implementar programa que elimine a gasolina aditivada com chumbo
tetraetila (onde ainda é usada); reduzir o nível de enxofre no diesel e na gasolina e
simultaneamente usar controle avançado de emissão em todos os ônibus, táxis e
frota pública, para reduzir partículas sólidas e a formação de névoa pesada nas
emissões dessas frotas em 50% em sete anos.
Implementar uma política para reduzir a porcentagem de viagens diárias por
veículos ocupados por apenas uma pessoa em 10% em sete anos.
Carta de Curitiba
Os prefeitos de capitais e grandes cidades brasileiras, reunidos em março de 2006
em Curitiba, analisaram assuntos de interesse comum aos municípios,
especialmente questões sobre transporte coletivo, saúde pública e situação
tributária., destacam-se:
Em termos de Desoneração de Tributos sobre o Transporte Coletivo, sugeriu-se:
Constituir comissão representativa para aprofundar a discussão deste assunto na
reunião da Frente Nacional de Prefeitos, em Salvador (BA), nos próximos dias 14 e
15 de abril, e levar ao Presidente da República, ao Congresso Nacional, ao
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e a autoridades federais a
reivindicação de redução de contribuições sociais e da carga tributária que incidem
direta e indiretamente sobre os insumos do transporte coletivo, onerando
significativamente as tarifas do transporte público urbano.
A desoneração é indispensável para reequilibrar o sistema de transporte público
urbano, assim como a reorganização do setor, levando-se em conta necessidade
de modernização dos modelos de gestão públicos e privados e a remuneração das
empresas operadoras do sistema.
A redução da carga tributária pode resultar em queda expressiva nas tarifas do
transporte coletivo, beneficiando diretamente milhões de cidadãos brasileiros – em
boa parte por falta de condições financeiras para custear o transporte, 35% dos
brasileiros se deslocam a pé, segundo estudo da Associação Nacional de
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Transportes Públicos e do Ministério das Cidades. Uma família com renda de até
cinco salários mínimos compromete hoje até 22% de seus ganhos com transporte
coletivo, contra 16% de gastos com alimentação.
Proposta de eliminar os tributos incidentes sobre os custos e sobre o óleo diesel
destinado às empresas de ônibus, com o objetivo de reduzir as tarifas do
transporte público urbano.
Tratamento especial ao setor de transporte coletivo urbano, tal qual é definido
para a área de saneamento, no que se refere à garantia de capacidade de
financiamento ao setor, para que estes valores não interfiram no cálculo do
superávit fiscal, conforme termos dos acordos com o Fundo Monetário
Internacional.
O acesso ao transporte é um direito básico, que precisa ser garantido à
população brasileira. Mas a proposta só será bem-sucedida se puder contar com o
apoio da União, dos Estados e dos Municípios. A recuperação da capacidade de
investimento passa pela correta utilização de recursos como a CIDE.
Revisão e o aperfeiçoamento das gratuidades existentes no transporte público
urbano, para que a responsabilidade sobre o seu custeio não recaia unicamente
sobre os passageiros pagantes. É imperioso o controle sobre eventuais propostas
de ampliação de benefícios.
Incentivo pelo setor público e pela iniciativa privada de pesquisa de novas
matrizes energéticas para o transporte coletivo com o objetivo de melhorar o
desempenho e reduzir custos e a poluição do ar. Para isso, é necessário ampliar
as iniciativas de cooperação técnica entre os Municípios, os Estados e a União.
Busca de tarifas mais justas e a modernização do sistema de transporte público
urbano exigem ações federais. As decisões e resoluções não podem prescindir do
respaldo nacional.
Redução da carga tributária sobre o transporte coletivo representa uma perda
fiscal mínima diante dos ganhos de qualidade do sistema e qualidade de vida para
as pessoas.
Em termos de medidas propostas com relação aos Tributos, tem-se:
Tributos Municipais: contribuição das prefeituras para o pacto anti-imposto sobre
transporte; redução e eliminação do ISS sobre transporte urbano, onde ele ainda
é cobrado e alternativamente, poder-se-ia fixar uma alíquota máxima nacional
reduzida, como 2% ou 1% (o que exige lei complementar aprovada pelo
Congresso Nacional).
Tributos Estaduais - redução da carga tributária do ICMS, direta e indireta, sobre
os insumos do transporte público urbano; unicamente sobre os passageiros
pagantes. É imperioso o controle sobre eventuais propostas de ampliação de
benefícios.
Tributos Federais - isenção da cobrança de CIDE, Cofins e PIS na venda de óleo
diesel e outros insumos para empresas de transporte urbano local, a exemplo do
proposto para o ICMS.
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4.2.1.5
Financiamentos e Investimentos
Financiamentos e Investimentos de 1974 a 2002
Os investimentos para o transporte coletivo ocorreram desde a implantação do
sistema integrado, oriundo de diversas fontes, conforme demonstrado no quadro a
seguir.
INVESTIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO
ANO
1974

1977

1979

1980

1991

1992

1995

INTERVENÇÃO
Eixo Norte e Sul
Implantação da canaleta e paradas
Implantação de canaletas e vias rápidas
Frota (20 ônibus)
Total 1
Eixo Boqueirão
Implantação da canaleta e paradas

RECURSOS
(US$1.000,00)

FONTE

5.455,2
23.170,0
4.820,0
33.445,2

Banco do Brasil
PMC
Iniciativa Privada

2.890,6
9.906,0
6.604,0
3.960,0
23.360,6
460,6
275,4
1.963,8
5.420,0
7.500,0
15.619,8

Banco do Brasil
EBTU
PMC
Iniciativa Privada

1.504,2
3.319,1
7.649,9

BIRD I
BIRD I
BIRD I

Eixo Oeste: Terminal Campinha do Siqueira, canaleta
e paradas
Obras
Frota (65 ônibus)
Total 4
Implantação de estação tubo
Implantação de cobertura de pontos de ônibus
Frota (36 ligeirinhos - Padron)
Total 5

21.879,2

BIRD I

619,0
6.500,0
41.471,4

PMC
Iniciativa Privada

961,2
164,5
5.040,0
6.165,7

PMC
PMC
FINAME

Eixo Boqueirão – reforma dos terminais Boqueirão,
Carmo e Hauer, recape da canaleta
Implantação de estação tubo
Cobertura de ponto de ônibus

1.339,0

PMC

2.816,6
112,9

PMC
PMC

Terminais Bairro Alto, Barreirinha, Fazendinha,Santa
Felicidade e Sítio Cercado
Frota (33 biarticulados, 65 articulados, 400 padron)

1.310,5

PMC

14.950,0
47.376,0
12.836,0
80.741,0

FINAME
FINAME ESPECIAL
Iniciativa Privada

918,0
1.893,0
4.491,0

BID I
PMC
PMC

Frota (36 ônibus)
Total 2
Eixo Norte: Terminal Cabral
Eixo Sul: Terminal CIC Sul
Eixo Boqueirão: Terminal Boqueirão
Obras
Frota (70 ônibus)
Total 3
Eixo Norte: Terminal Boa Vista, Cabral
Eixo Sul: Terminal Capão Raso, Pinheirinho
Eixo Leste: canaleta e paradas

Total 6
Eixo Norte e Sul: repavimentação da canaleta
Eixo Norte e Sul: implantação de estação tubo

EBTU/BIRD I
EBTU/BIRD I
EBTU/BIRD I
PMC
Iniciativa Privada
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Melhoria nos terminais Boa Vista, Cabral, Capão
Raso, Pinheirinho, Portão e Santa Cândida),
reforma e ampliação do Boqueirão, Campinha do
Siqueira, Capão da Imbuia e Centenário
Cobertura de ponto de ônibus
Frota (66 biarticulados)

Total 7
Melhoramento vias alimentadoras
Terminal Caiuá
Ampliação do terminal Sítio Cercado

1999

Reforma dos terminais Capão Raso, Pinheirinho
e Portão
Implantação de estação tubo
Cobertura de ponto de ônibus
Frota (6 biarticulados, 253 padron)

Total 8
Melhoramento vias alimentadoras

2000

Terminal Oficinas
Reforma dos terminais Boqueirão, Capão da Imbuia,
Campo Comprido, Campina do Siqueira, Centenário,
Pinheirinho e Santa Cândida
Implantação de estação tubo
Cobertura de ponto de ônibus
Frota (6 biarticulados, 253 padron)

Total 9
Bilhetagem eletrônica
Ampliação dos terminais Barreirinha e Cabral
Implantação de estação tubo
Cobertura de ponto de ônibus
Total 10

2002

2.813,0
1.442,0

BID I
PMC

135,0
3.888,0
26.908,2
13.881,8
52.115,0
33.018,6
443,2
379,0

PMC
FINAME
FINAME ESPECIAL
Iniciativa Privada

752,8

BID I
BID I
BID I
BID I

1.115,9
19,8
4.620,2
1.775,2
3.523,9
45.648,6
9.402,7
440,0
1.444,5

PMC
PMC
FINAME
FINAME ESPECIAL
Iniciativa Privada

3.036,4

BID

2.483,8
63,4
4.661,6
8.707,9
4.075,3
34.315,6
8.700,0
15,2
53,4
13,3
8.781,9

PMC
PMC
FINAME
FINAME ESPECIAL
Iniciativa Privada

BID
PMC
BID

PMC
PMC
PMC
PMC

Origem dos Investimentos no Transporte Coletivo

Os recursos investidos em 44,7% foram originados do setor público e 55,3% do
setor privado, conforme o quadro e gráfico a seguir.
FINAME
Prefeitura
Municipal
de Curitiba

Banco do Brasil
1974/1977
2,9%

1974/2001
44,6%

PME EBTU
0,1%

1977
4,4%

1990/2001
23,0%

BID l
1995/2000
39,9%

EBTU/BIRD l
1979/1982
7,3%

BNDES

EBTU/BIRD Vl

1989
0,1%

1988/1989
0,8%

Fonte de recursos dos investimentos públicos
privados

Inciativa Privada

FINAME ESPECIAL

1974/2001
46,6%

1990/2001
46,6%

Fonte de recursos dos investimentos
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Financiamentos e Investimentos em curso e em negociação
Programa BID - II
Encontra-se em andamento a execução do Programa de Transporte Urbano de
Curitiba, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, programa que
é referenciado como BID II, foi contratado em 2004, com recursos definidos para
Engenharia e Administração, Componente de Investimentos e Outros Gastos. O
Componente de Investimentos abrange três áreas: Implantação do Eixo
Metropolitano de Transporte; Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de
Transporte – RIT; e Melhoramento da Segurança Viária.
FINANCIAMENTO BID II
FONTE
BID
PMC
Iniciativa privada
Total

RECURSOS
(US$1.000,00)
80.040,0
30.360,0
23.000,0
133.400,0

%
60,00
22,76
17,24
100,00

A URBS tem uma participação ativa nos Componentes de Investimentos, pois
diversas ações são de sua competência, especialmente na questão da
semaforização da Implantação do Eixo Metropolitano de Transporte; na adequação
da Linha Inter 2 e da semaforização semafórica na Ampliação da Capacidade da
RIT; e no sistema de controle de trânsito, sistema de informação de acidentes e
outras medidas de segurança viária no Melhoramento da Segurança Viária, além da
aquisição de ônibus na Implantação do Eixo Metropolitano de Transporte e
Ampliação da Capacidade da RIT, pois é a URBS que define as especificações da
frota de transporte coletivo em Curitiba.
Pró-Mob
O Programa de Infra-estrutura para a Mobilidade Urbana – Pró-Mob, com recursos
do Ministério das Cidades, visa oferecer recursos à implementação de sistemas de
transporte coletivo, no valor de R$ 8.274.200,00, sendo previstos R$ 6.345.336,00
para os terminais de integração (Eixo Sul - Capão Raso, Portão e Pinheirinho; Eixo
Norte - Boa Vista, Santa Cândida; Eixo Leste - Centenário; Eixo Oeste - Campo
Comprido; Eixo Boqueirão - Boqueirão e Carmo; Terminais de bairros: Bairro Alto,
Barreirinha, Cauiá, CIC, Fazendinha, Santa Felicidade e Sítio Cercado) e R$
1.928.864,00 para estações tubo (Carlos Gomes, Central, Eufrásio Correia, Rui
Barbosa (Pinheirinho) e Rui Barbosa (Pinhais)).
.
O total dos recursos é de R$ 8.274.200,00, sendo R$ 7.522.000,00 originados do
Pró-Mob e R$ 752.220,00 de contrapartida do Município de Curitiba
O gráfico a seguir identificam os recursos para os terminais e estações tubo.
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INVESTIMENTOS PARA AS OBRAS DO PRÓ-MOB
ESTAÇÕES TUBO
23,3%

TERMINAIS
76,7%

Global Environment Facility - GEF
Curitiba foi contemplada com recursos a fundo perdido do Global Environment
Facility – GEF, através do Projeto Regional GEF de Transporte Sustentável e
Qualidade do Ar, que visa financiar projetos para transporte sustentável e qualidade
do ar.
Os componentes da solicitação de Curitiba referem-se à melhoria da rede não
motorizada através do aumento de calçadas na área central e do aumento da
velocidade do transporte público de passageiros no eixo Boqueirão.
Componente de melhoria da rede não motorizada através do aumento de
calçadas na área central refere-se ao Projeto de Revitalização e Ampliação de
Passeios na Região Central, enquadrado no Programa Marco Zero, que visa a
revitalização do centro da cidade, com recursos de US$ 662.000 provenientes do
GEF e US$ 464.000 da contrapartida da Prefeitura Municipal de Curitiba,
perfazendo US$ 1.126.000.
Aumento da velocidade do transporte público de passageiros no eixo Boqueirão,
caracterizado como outro componente, objetiva a melhoria do serviço de transporte
coletivo no Eixo Boqueirão, permitindo a implantação de uma linha direta
circulando na canaleta, com a sua adequação para possibilitar a ultrapassagem,
aumentando o número de passageiros transportados, reduzindo o tempo de
viagem e a redução de pontos críticos. Os recursos destinados aos componentes
são de US$ 1.500.000 do GEF e US$ 3.646.000 da contrapartida da Prefeitura
Municipal de Curitiba, totalizando US$ 5.146.000.
O total de recursos para os dois componentes é de US$ 6.272.000, sendo US$
2.162.000 do GEF e US$ 4.110.000 de contrapartida da Prefeitura Municipal de
Curitiba, como demonstrado no gráficos a seguir.
Eixo Boqueirão
82%

Calçadas
18%

Destinação dos recursos do GEF

PMC
65,5%

Financiamento do GEF

GEF
34,5%
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BID III
A Prefeitura Municipal de Curitiba negocia com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento um programa de financiamento denominado BID III, com recursos
para a área social e para o transporte coletivo. O BID III terá quatro componentes:
Reurbanização de favelas: contemplando as áreas de ocupação irregulares,
com um projeto piloto para o Jardim Acrópole ou Vila Parolin;
Revitalização da área central: com ações para a Praça Tiradentes, tendo
como projeto piloto o bonde turístico;
Transporte e Mobilidade: priorizando a implantação do trinário no Eixo
Boqueirão, com adequação da canaleta para permitir a ultrapassagem e a
estruturação das ruas Anne Frank e Ten Francisco Ferreira de Souza; a
recuperação do pavimento da Fredolin Wolf, Waldemiro Pedroso, Eduardo P.
Rocha e Des. Antônio de Paula, sendo que os projetos piloto abrangem a
adequação e os semáforos inteligentes da canaleta do Boqueirão e a
pavimentação da Fredolin Wolf.
Desenvolvimento social: com a implantação de Centros de Assistência Social
CRAS, tendo como projeto piloto um Centro de Convivência.
AFD
Atualmente estão em curso negociações entre a Agência Francesa de
Desenvolvimento - AFD e a Prefeitura Municipal de Curitiba para a ampliação da
capacidade do eixo Norte-Sul, com a implantação de uma linha direta circulando na
canaleta, melhoria na ligação entre os terminais Cabral e Capão da Imbuia, melhoria
do sistema semafórico, além da recuperação da Bacia do Rio Barigui, o que implica
na relocação de famílias em situação de risco.
4.2.1.6

Estrutura do Sistema de Transporte Coletivo

Formatação do Sistema de Transporte Coletivo
O sistema de transporte coletivo de Curitiba fundamenta-se segundo conceitos
básicos que estão em harmonia com o planejamento da cidade.
As principais características podem ser identificadas como:
- Integração com o uso do solo e sistema viário, configurando uma cidade com
crescimento linear, segundo os preceitos do Plano Diretor;
- Ampla acessibilidade com o pagamento de uma única tarifa; Prioridade do
transporte coletivo sobre o individual;
- Caracterização de corredores de transporte, com 72km de canaletas, vias ou faixas
exclusivas;
- Caracterização de uma rede integrada, pois os terminais de integração e algumas
estações tubo facultam ao passageiro o uso de outras linhas sem o pagamento de
uma nova tarifa;
- Tipologia dos serviços definidos por ônibus com cores distintas;
- Terminais de integração fechados;
- Terminais de integração nos bairros, fora dos eixos estruturantes ampliam a
integração; e
- Abrangência metropolitana.
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Esquema básico da estrutura do transporte coletivo

Linhas do Transporte Coletivo
O Sistema de Transporte Coletivo é composto por linhas urbanas e metropolitanas.
As linhas do sistema de transporte coletivo são caracterizadas e hierarquizadas de
acordo com a sua função, denominadas como categorias, com as Expressas,
Alimentadoras, Interbairros, Diretas, Troncais e Intercidades compondo a RIT e
demais, Convencionais, Circular Centro, Interhospitais, Turismo, Aeroporto,
Madrugueiro e o SITES, complementando o sistema. Abaixo características de cada
categoria
Expressa
A linha expressa formata a estrutura básica do transporte de massa, pois transitam
em sítio próprio, definido por canaletas, faixas exclusivas ou vias exclusivas, que
proporcionam uma circulação livre do trânsito em geral, ou com o tráfego
compartilhado. As linhas expressas são radiais quando ligam os terminais de
integração à área central; diamentrais quando ligam bairros opostos, com prioridade
no cruzamento do centro; ou circular como no caso da Circular Sul que promove a
ligação entre diversos bairros no setor sul da cidade.
Veículos tipo biarticulados com capacidade de 270 passageiros e eventualmente
por articulados para 160 ou 180 (os novos) passageiros, cor vermelha.
Paradas são definidas por estações tubo, que possibilitam o embarque e
desembarque em nível, proporcionando também o pagamento antecipado da tarifa.
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Linha expressa

Alimentadora
As linhas alimentadoras ligam os terminais de integração aos bairros de uma região,
tanto em Curitiba como em municípios metropolitanos integrados.
Veículos são na cor laranja. Linhas com alta demanda são utilizados veículos
articulados com capacidade para 160 passageiros; para as de demanda média os
veículos são comuns para 80 passageiros e para os de demanda reduzida são
usados os micro especiais para 70 passageiros e micro ônibus com capacidade para
40 passageiros.

Linha Alimetadora

Interbairros
As linhas interbairros qualificam a RIT, permitindo a capilaridade entre os principais
corredores, conectando diversos bairros e terminais de integração com itinerários
que não passam pelo centro da cidade.
Veículos são sempre na cor verde e dependendo do itinerário e horários de maior
carregamento os veículos podem ser padron com capacidade para 110 passageiros
ou articulado para 160 passageiros.

Linha Interbairros
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Direta
As linhas diretas, conhecidas como ligeirinho, consideradas como linhas “auxiliares”
das expressas e interbairros, atendem as demandas pontuais de longa distância,
pois os itinerários pendulares ou diametrais têm poucas paradas, com distância
média de 3 km, promovendo ligações dos bairros e terminais de integração com a
área central e com municípios metropolitanos da Grande Curitiba.
Paradas são nas estações tubo, possibilitando o pagamento antecipado da tarifa e o
embarque e desembarque em nível.
Veículos que operam as linhas diretas são padron, com capacidade para 110
passageiros, na cor prata, tendo como particularidade as portas de embarque e
desembarque localizadas do lado esquerdo. Há uma previsão para a utilização de
veículos articulados.
As linhas diretas não utilizam as vias segregadas dos eixos de transporte de massa,
circulando pelas vias do sistema viário básico, apresentando carregamentos
significativos.

Linha direta

Troncal
As linhas troncais ligam os terminais de bairros e o centro, compartilhando a
circulação com os demais veículos pelas vias do sistema viário básico, que
particularizam corredores de tráfego.
Veículos que operam as troncais são padron com capacidade para 96 passageiros
ou articulados para 160 passageiros, sendo que todos os veículos são cor amarela,
característica das linhas convencionais.

Linha troncal
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Intercidades
As linhas intercidades promovem a ligação entre municípios metropolitanos da
Grande Curitiba, conectando terminais de integração de Almirante Tamandaré,
Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais.
Veículos que utilizam os terminais integrados à RIT são na cor laranja, do tipo
comum para 94 passageiros.
Convencionais
As linhas convencionais fazem a ligação entre o centro da cidade e os bairros e
regiões da cidade não atendidos pela RIT.
Itinerários são radiais para as ligações bairro-centro ou diametrais para as ligações
bairro-centro-bairro.
Veículos, na cor amarela, são micro-ônibus com capacidade para 40 passageiros e
micro especial para 70 passageiros que atende as baixas demandas; padron para
96 passageiros ou comum para 94 passageiros para as demandas médias; e
articulado para 160 passageiros para as maiores demandas.

Linha Convencional

Circular Centro
A linha Circular Centro atende viagens na área do centro expandido, conectando
diversos pontos de interesse da área central.
Dois itinerários, em sentido horário e anti-horário, com a utilização de veículos tipo
micro, na cor branca, com um lay-out especial, pois não dispõe de bancos, com os
passageiros apoiando-se em elementos fixados nas laterais do veículo.
Veículo não tem cobrador, com a cobrança da tarifa sendo feita pelo motorista.
Tarifa diferenciada, geralmente custa a metade da tarifa social, em função de seu
itinerário ser mais curto

Linha Circular Centro
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Interhospitais
A Interhospitais visa atender aos usuários que precisam se deslocar para hospitais,
laboratórios, clínicas especializadas localizados em um raio de 5,0 km de área
central.
Veículo na cor branca, com lay-out especial, com capacidade para 22 passageiros
sentados, equipado com elevadores de modo a facilitar o acesso ao veículo e
espaços reservados para cadeiras de rodas.
Tarifa é a mesma para os outros serviços do sistema de transporte coletivo.

Linha Interhospitais

Linha Turismo
A linha Turismo conecta os principais pontos turísticos de Curitiba, com um itinerário
circular de 44 km, com tempo de viagem de duas horas e meia. O horário de
funcionamento da linha é de terça-feira a domingo, entre 9h e 17h30min, quando a
primeira viagem sai da Praça Tiradentes, com intervalo de meia hora entre as
viagens.
Veículos especiais, tipo jardineira que tem painéis laterais diferenciados e
panorâmicos, com um lay-out especial, com bancos confortáveis. Os veículos são
equipados com sistema de som que fornece informações gravadas sobre os locais
visitados em três idiomas – português, inglês e espanhol.
Tarifa é diferenciada, custando atualmente R$15,00, com o usuário recebendo um
tíquete que dá direito ao primeiro embarque e a quarto reembarques, permitindo que
o passageiro dimensione os deslocamentos conforme seus interesses.
Cada uma das 25 paradas é identificada por um conjunto formado por poste e placa
que indica o itinerário e os horários dos ônibus.

Foto: http://www.viaje.curitiba.pr.gov.br/

Linha Turismo
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Madrugueiro
As linhas do Madrugueiro objetivam atender aos usuários que tenham atividades
noturnas.
A operação é realizada entre 01h e 05 h, com intervalo de uma hora, com os
itinerários guardando um distanciamento aproximado de 1 km.
SITES
As linhas exclusivas do Sistema Integrado de Ensino Especial – SITES atende a
rede de escolas especializadas para portadores de deficiência física e/ou mental,
com o ônibus buscando os alunos em casa, levando-os até o terminal SITES onde
há o transbordo para o ônibus que atende as escolas especiais.
veículos comuns são transformados, adaptados com elevadores para cadeirantes e
com a colocação de bancos equipados com cinto de segurança.
São linhas atendem a cerca de 3000 alunos do SITES, sem custo para o usuário,
com o sistema sendo remunerado pela Secretaria Municipal de Educação.

2
Linha SITES

Linha Aeroporto (executivo)
A Linha Aeroporto (executivo) faz a ligação entre o Aeroporto Internacional Afonso
Pena, localizado no município de São José dos Pinhais e a área central de Curitiba,
operada por um micro-ônibus especial, tipo executivo, na cor prata.
Itinerário tem paradas em pontos específicos, como a Rodoferroviária, que são
identificadas por placas que indicam os horários da linha para cada ponto

Linha Aeroporto
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Infra-Estrutura
Características das Vias das Linhas Expressas
As linhas expressas circulam por diversos tipos de vias, identificando os corredores
de transporte de massa de Curitiba.
VIA EXCLUSIVA - localiza-se no centro da cidade, sendo constituída pela Travessa
da Lapa, com cinco quadras de extensão, entre as avenidas Sete de Setembro e
Marechal Deodoro. Excepcionalmente é permitido o acesso às garagens existentes
na via.

Esquema da via exclusiva

Aspectos da via exclusiva

CANALETA EXCLUSIVA - é o segmento da via central do sistema trinário destinado
à circulação das linhas expressas. A canaleta com 7,00 m de largura, define os
corredores de transporte de massa.
A canaleta exclusiva é definida pelas vias:
Eixo Norte – Avenida Paraná, Avenida João Gualberto, Rua Pres. Faria;
Eixo Sul – Avenida Winston Churchill, Avenida República Argentina, Avenida Sete
de Setembro (trecho entre a Praça do Japão e Travessa da Lapa);
Eixo Leste – Rua Eng. Costa Barros, Rua Des. Mercer Jr., Rua Toufic Raad,
Avenida Pres. Affonso Camargo, Avenida Sete de Setembro (trecho entre a
Avenida Pres. Affonso Camargo e a Rua Lourenço Pinto);
Eixo Oeste – Rua Dep. Heitor Alencar Furtado, Rua Pe. Anchieta, Rua Prof.
Fernando Moreira, Rua Visconde de Nácar (trecho entre a Rua Prof. Fernando
Moreira e Praça Rui Barbosa);
Eixo Boqueirão – Avenida Mal. Floriano Peixoto (trecho entre a Rua Wilson
Dacheux Pereira e Avenida Sete de Setembro).
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Esquema da canaleta

Aspectos da canaleta

FAIXA EXCLUSIVA - é o segmento da faixa carroçável de determinadas vias,
destinada à circulação dos ônibus da linha expressa Circular Sul, definida por
tachões.
As vias com faixa exclusiva no segmento sul do itinerário a linha são a Rua Wilson
Dacheux Pereira, Rua dos Pioneiros e Rua Ricardo Gasparian Machado; e no
segmento norte são a Avenida Santa Bernadethe, Avenida Wenceslau Braz, Rua
Luiz Gaspari, Rua Daisy Luci Berno.

Esquema da faixa exclusiva

Aspectos da faixa exclusiva

VIA COMPARTILHADA - Em alguns segmentos dos eixos, especialmente na área
central e em trechos do eixo oeste, a circulação das linhas expressas é
compartilhada com os demais veículos.
Tais segmentos são:
Área central – Rua Lourenço Pinto, Rua Pedro Ivo (trecho entre a Rua Lourenço
Pinto e Praça Rui Barbosa);
Eixo Leste – Rua Filipinas (trecho entre as ruas Sebastião Marcos Luiz e Manoel
Máximo dos Santos) e no Município de Pinhais a Avenida Irai (trecho entre a
divisa com Curitiba e o Terminal de Integração Pinhais).
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Via compartilhada

Aspectos da via compartilhada

Vias das linhas expressas

Terminais de Integração
Contam com a função de:
o Permitir a integração entre as diversas linhas que formam a RIT:
expressas, interbairros, alimentadoras, diretas, troncais e intercidades
(para terminais metropolitanos)
o Possibilitar a implantação de linhas alimentadoras mais curtas, com
melhor atendimento aos bairros, porque aumenta o número de viagens
com a diminuição do tempo de viagem;
o Concentrar a demanda;
o Estruturar os bairros, com a concentração de atividades diversas;
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A distribuição das linhas de ônibus nestes terminais buscam garantir a prioridade de
circulação para as linhas expressas e as linhas diretas. As demais linhas –
alimentadoras e interbairros, distribuem-se pelas plataformas que definem as áreas
de integração.
Tais terminais são implantados em seis tipologias diferentes, as quais estão
caracterizadas a seguir.

Esquema da estrutura dos terminais de integração

Terminais de Ponta
Implantados nos finais dos eixos de transporte Boqueirão – Terminal de Integração
Boqueirão (com alimentadoras para o município de São José dos Pinhais); norte Terminal de Integração Santa Cândida (com alimentadoras para o município de
Colombo); e sul - Terminal de Integração - Pinheirinho (com alimentadoras para o
município de Fazenda Rio Grande).
Maior dimensão, abrigando um maior número de linhas, com plataformas amplas,
distribuição de fluxos de usuários por passagens subterrâneas ou em nível, espaços
para atividades comerciais e serviços definido por cobertura estruturada por
vigamento treliçado e telhas metálicas, e com estações tubo.

Terminais de integração de ponta
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Terminais Intermediários
Implantados em todos os eixos, definido por plataformas de embarque e
desembarque, cobertura em dômus de vibra de vidro, com pilares e vigas treliçadas,
com distribuição de fluxos de usuários por passagens subterrâneas ou em nível, e
com estações tubo.
No eixo Boqueirão os terminais intermediários são Carmo e Hauer; no eixo leste são
Capão da Imbuia, Centenário e Oficinas; no eixo norte são Cabral (com
alimentadora e direta para o município de Almirante Tamandaré) e Boa Vista, no
eixo oeste são Campina do Siqueira e Campo Comprido; e no eixo sul são Capão
Raso e Pinheirinho.

Terminais de integração intermediários

Terminais de Bairros
Inseridos em bairros cujas demandas para a área central implicavam em muitas
linhas convencionais. Com a implantação do terminal de bairro houve um ganho
operacional, com a transformação das linhas convencionais em alimentadoras e
implantação de linhas troncais e diretas, nesse caso a integração à RIT é propiciada
pelas linhas interbairros.
Possuem a mesma estruturação dos intermediários.
Bairro Alto (com alimentadoras para o município de Pinhais), Barreirinha (com
alimentadoras para o município de Almirante Tamandaré), CIC (com alimentadoras
para o município de Araucária), Fazendinha, Santa Felicidade (com alimentadoras
que atendem o município de Campo Magro) e Sítio Cercado.

Terminais de integração de bairros

Terminais na Área Central
Na área central existem três locais que são caracterizados como terminais:
Praça Rui Barbosa: abriga conjuntos de estações tubo destinadas aos pontos
finais das linhas Pinheirinho (integrante do Eixo Sul) e Pinhais (Eixo Leste) e uma
estação intermediária da linha Centenário – Campo Comprido (Eixos Leste e
Oeste. Os pontos finais são definidos por uma estação tubo simples e longa para
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o desembarque dos passageiros; e ao lado um conjunto de três estações tubo
longas, acopladas, para a espera e embarque de passageiros.
Praça Carlos Gomes: para o ponto final da linha Boqueirão (Eixo Boqueirão),
composto por uma estação tubo simples e longa para o desembarque dos
passageiros; e ao lado um conjunto de três estações tubo longas, acopladas, para
a espera e embarque de passageiros.
Terminal Guadalupe: terminal destinado às linhas metropolitanas não integradas à
RIT, que atendem aos municípios de Almirante Tamandaré, Campina Grande do
Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Quatro Barras.

Terminais na área central

Terminais Metropolitanos
Atendem as demandas dos municípios da Grande Curitiba integrados à RIT, servido
por linhas diretas, troncais, alimentadoras e intercidades.
Em Almirante Tamandaré os terminais são Almirante Tamandaré na sede (com
alimentadoras para Itaperuçu e Rio Branco do Sul) e Cachoeira, próximo à divisa
com Curitiba. Araucária tem dois terminais, o Araucária na sede e o Angélica
próximo à divisa com Curitiba. O terminal Maracanã atende aos municípios de
Bocaiúva do Sul e Colombo . Em Fazenda Rio Grande o terminal é Fazenda Rio
Grande. Em Pinhais o terminal é Pinhais, (com alimentadoras para Piraquara). O
terminal Piraquara é na sede do município, sendo que a integração à RIT é efetuada
através de linha alimentadora do terminal Pinhais. Em São José dos Pinhais a
integração é no terminal Afonso Pena através de linha alimentadora do terminal
Boqueirão.

Terminais metropolitanos
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Tipologia dos Terminais

Paradas
As paradas das linhas do transporte coletivo têm diversas tipologias: estação tubo,
parada tipo NBS, dômus, chapéu chinês e definida por placa de sinalização.
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Estação tubo - destinam-se ao embarque e desembarque de passageiros em nível,
com pagamento antecipado de tarifa, atendendo as linhas expressas e as linhas
diretas da RIT.
A composição destas paradas é feita por plataforma elevada, modulada, com área
coberta e fechada para espera, controlada pelo cobrador, com catraca de controle
de acesso com validador do cartão da bilhetagem eletrônica e portinhola para
cadeirante, e saída com catraca.
As suas formatações físicas são definidas por sistema estrutural metálico, com
fechamento em chapas de aço e vidro temperado, formando um conjunto harmônico
que se distingue na paisagem urbana pelo design e materiais.
Contam com 5 tipologias, em função do número de passageiros previsto em cada
local.

Tipologia das estações tubo

Acessadas por escada, elevador ou rampa, para as pessoas com dificuldade de
locomoção. Algumas estações tubo têm plataformas externas, destinadas ao
desembarque de passageiros. O espaço interno é dimensionado para a espera,
embarque e desembarque de passageiros.

Aspectos gerais das estações tubo
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Novo Mobiliário Urbano
Caracterizado por elementos metálicos que compõem a estrutura (pilar e viga), a
cobertura e suportes para a vedação em vidro e painéis de informação e
publicidade.
A parada é identificada por um painel luminoso que indica a via e o número
correspondente.
Painel de informações mostra em um mapa com arruamento as linhas, pontos de
parada, estações tubo, terminais e pontos finais que atendem a região; os itinerários
dos ônibus; os equipamentos que dispõem de recursos de acessibilidade (ônibus
com elevador em horário integral e alternativo); os equipamentos de educação e
saúde municipais e estaduais; indica a composição da frota por tipo de linha e a
capacidade dos ônibus; mapa das regionais e a localização de todos os parques.
No seu painel de publicidade, as peças publicitárias são substituídas
regularmente.
Parada

O critério básico para instalação
dos abrigos de parada refere-se à
via, que deve ter uma estrutura
viária definitiva e deve integrar
corredores de ligação viária entre
bairros e vias do sistema viário
básico.
A tipologia dos abrigos de parada
abrange dois padrões: com teto
cinza, destinado aos itinerários das
linhas convencionas, interbairros e
alimentadores; e com teto verde,
destinados aos pontos da LINHA
TURISMO.
Os modelos abrangem diversos arranjos, dependendo dos equipamentos:
Dômus
Definida por cobertura em dômus de vibra de vidro, sustentados por pilares e vigas
treliçadas, sendo utilizada em áreas periféricas.
Chapéu chinês
Caracterizada por cobertura em vibra de vidro, definido por um prisma com base
quadrada, sustentados por tubo metálico, utilizada em áreas periféricas.
Placa de sinalização
Identificada por placa de sinalização, com formato octogonal, fixada em poste de
iluminação pública ou em tubo metálico, utilizada em áreas periféricas.
Frota
Modal ônibus urbanos a diesel, considerando diferentes sistemas conforme filosofia
atualmente adotada e também as peculiaridades das linhas a serem operadas.
Especificações da frota foram definidas para cada tipo de serviço visando indicar a
utilização de veículos com características compatíveis com as necessidades
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específicas de cada sistema, função, nível de serviço desejado e perfil operacional
considerado.
Subdivisão em classes dentro de categoria foi feita devido à existência de várias
linhas de características operacionais diferentes dentro do sistema.
Especificações obedecem ao disposto na legislação pertinente
O dimensionamento da frota tem como requisitos básicos o conforto, segurança e
velocidade de embarque/desembarque segundo características e específicidades de
cada sistema, variando segundo a modalidade, objetivando otimizar a operação.
Os veículos da frota são identificados segundo as categorias: Biarticulado (Classe
B-1); Articulado expresso (Classe A1); Articulado (Classe A1); Linha Direta; Padron,
semipadron e comum; Micro-especial (Classe CA-1 e CV-1); Micro (Classe CC-1);
Especial (Classe E-1 e E-2). No Manual de Especificações da Frota (ver Anexos),
são detalhados os itens específicos de cada categoria.
A tipologia da frota pode ser analisada na figura a seguir.

Composição da Frota

Tipo de Linha

Capacidade

Circular Centro

30

Convencional / Micro Especial 40/70
Convencional / Troncal

80

Troncal Articulado

160

Alimentador / Micro Especial

80/70

Alimentador Articulado

160

Interbairros Padron

110

Interbairros Articulado

160

Linha Direta

110

Expresso Biarticulado

270

Esquema da tipologia da frota

Sistema de Transporte do Ensino Especial - SITES
Atende a 2.265 cerca de estudantes Portadores de Necessidades Especiais - PNEs
que estudam na rede de 35 instituições especializadas, sem custo para o usuário.
Linhas exclusivas que buscam o aluno em sua residência levando-os até o terminal
SITES e deste para as escolas especiais com retorno no mesmo esquema, ou por
linhas diretas que seguem direto do lar para a escola e vice-versa, sem passar pelo
terminal. Todas as linhas são operadas por ônibus especiais, contando com
atendentes especializados.
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O Terminal Ângelo Antônio Dallegrave, situado no bairro Cristo Rei, na Av.
Visconde de Guarapuava entre as ruas Pe. Germano Mayer e Schiller, é o único
terminal exclusivo para atendimento a PNEs do Brasil, sendo dotado de
equipamentos especiais para dar conforto e segurança aos usuários, atendendo os
diversos tipos de PNEs, com idade variando de 3 meses a 50 anos, permitindo que o
tempo máximo de permanência de um usuário no ônibus, seja de 2 horas e o tempo
médio seja de 1 hora (sem o terminal esse tempo mudaria para 3 horas).
O Terminal atende a aproximadamente 1.100 alunos, tem área de 2.580,00m²; com
área coberta de plataforma embarque/ desembarque de 830,00m², com dois
acessos nas pontas (ruas Schiller e Pe. Germano Mayer) dotados de rampas
adaptadas. O espaço útil é totalmente fechado por gradil metálico com altura de
1,20m, sendo que na plataforma de embarque e desembarque existem portões que
são abertos pelos funcionários da sede administrativa, sendo dotado ainda de
sanitário com chuveiro, bem como sanitários feminino e masculino adaptados
conforme normas brasileiras, sala de primeiros socorros, provido de cadeiras de
rodas que auxiliam no transbordo dos usuários.
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Terminal SITES

Os custos do sistema são pagos pela Secretaria Municipal da Educação (SME), que
em agosto de 2005 firmou convênio com a URBS, com o gerenciamento do sistema
sendo realizado em conjunto.
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A sede administrativa, localizada vizinha ao Terminal, trabalham 6 pessoas
atendendo diretamente ao sistema, com o cadastramento dos alunos, com a
organização e orientação do fluxo de ônibus e alunos que circulam no terminal.
O sistema compõe-se de 48 linhas com 53 ônibus para o atendimento a 2.259
alunos, sendo que 20 linhas com 20 veículos utilizam o terminal, atendendo a 1094
alunos; e 28 linhas com 33 veículos, atendendo a 1.165 alunos vão direto para as
escolas. Operado por 9 empresas, que percorrem 162.529km por mês, contando
com 184 motoristas e 104 atendentes, geralmente duas em cada ônibus

Quadro síntese - gráfico

Os veículos têm características especiais, destacando-se:
o Porta central do lado direito, com um elevador para cadeira de rodas e
com degraus escamoteáveis para o uso normal de passageiros;
o Assentos cintos de segurança de 5 pontos;
o Bancos acolchoados, com “pega-mão” acolchoados, em tecido
plastificado anti chama de alta resistência;
o Bancos afastados no mínimo 30 mm da lateral do veículo;
o Os veículos possuem no mínimo 2 espaços para cadeiras de rodas,
com a medida máxima de 700 mm no sentido transversal e 850 mm no
sentido longitudinal, e em cada módulo são instalados cintos de segurança
no mínimo abdominais e travas manuais para cadeiras de rodas;
o Capacidade mínima de 33 passageiros e 2 cadeiras de rodas;
o Apresenta itinerário frontal;
o Os ônibus apresentam dispositivo de segurança de bloqueio de portas
de desembarque para evitar a movimentação do mesmo com as portas
abertas.
4.2.1.7 Planejamento
O planejamento do sistema de transporte coletivo em Curitiba está fundamentado na
legislação vigente e na atuação de órgãos públicos.
Legislação
O processo de planejamento do transporte coletivo está baseado em instrumentos
legais em vigor, à época da elaboração deste relatório, com data base de dezembro
de 2007:
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Lei do Plano Diretor
A definição dos objetivos gerais da política de desenvolvimento urbano, para o
pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade e da propriedade urbana,
destaca a universalização da mobilidade e acessibilidade, a prioridade ao transporte
coletivo público na mobilidade urbana e a preservação e recuperação do ambiente
natural e cultural.
Na política de estruturação destaca-se como diretriz do objetivo geral a consolidação
da conformação linear de crescimento e adensamento da Cidade com a integração
do uso do solo, sistema viário e transportes, respeitando as restrições ambientais e
estimulando os aspectos sociais e econômicos.
A estruturação urbana, identificada por diretrizes e objetivos para orientar, ordenar e
disciplinar o crescimento da cidade, é definida através do macro zoneamento, que
estabelece as diretrizes de crescimento, da mobilidade urbana, das características
ambientais e locacionais, identificando áreas como os eixos estruturantes e eixos de
adensamento, que formatam a estrutura básica do sistema de transporte coletivo.
A orientação do crescimento e adensamento da Cidade, integrada ao uso do solo e
sistema de transporte, caracteriza-se pela malha viária, com uma macro-hierarquia
que constitui o suporte físico da circulação, para induzir uma estrutura urbana
linearizada, constituída pelos eixos de estruturação viária:
Eixos estruturais - principais eixos viários de crescimento e adensamento da
cidade, constituído preferencialmente por um sistema trinário de vias para o
sistema de transporte coletivo, o tráfego de fluxo contínuo e o trafego local;
Eixo metropolitano - eixo viário de integração da região metropolitana constituído
por um sistema com linha de transporte coletivo em pista exclusiva, vias locais de
acesso às atividades e ciclovia;
Eixos viários principais – eixos viários que constituem o suporte físico da
circulação urbana da Cidade, equilibram a distribuição de fluxos na malha viária e
otimizam o potencial das diversas áreas urbanas.
Os Eixos de Estruturação do Transporte Coletivo, que foram definidos para atender
a demanda da mobilidade da população, integrada ao uso do solo e sistema de
circulação urbana, ao sistema de transporte coletivo da Cidade, configura uma
macro-hierarquia determinada por:
Eixos estruturais - principais corredores de transporte coletivo urbano,
com pistas exclusivas para o sistema de transporte;
Eixo metropolitano - corredor de transporte coletivo de caráter urbano e de
integração metropolitana;
Eixos de ligação – eixos de transporte coletivo que interligam os eixos estruturais;
Eixos tronco integrados - principais eixos de transporte coletivo de integração
urbana e metropolitana;
Eixos interbairros – eixos de transporte coletivo, circulares ou pendulares, que
integram diversos bairros ao eixo estrutural.
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Nos aspectos relativos à mobilidade urbana e transporte de passageiros realçam-se,
entre outros:
A prioridade no espaço viário para o transporte coletivo em relação ao transporte
individual;
A melhoria e ampliação da integração do transporte público coletivo em Curitiba e
a busca da consolidação da integração metropolitana;
A instituição do Plano Municipal de Mobilidade e Transporte Urbano Integrado; a
articulação dos meios de transporte coletivo em uma rede única, de alcance
metropolitano, integrada física e operacionalmente;
O estabelecimento de critérios de planejamento e operação de forma integrada
aos sistemas estadual e interestadual, atendendo aos interesses e necessidades
da população e características locais;
A adoção de tecnologias apropriadas de baixa, média e alta capacidade, de
acordo com as necessidades de cada demanda;
A adequação da oferta de transportes à demanda, compatibilizando seus efeitos
indutores com os objetivos e diretrizes de uso e ocupação do solo e da circulação
viária.
Lei do Transporte Coletivo
A Lei do Transporte Coletivo, que dispõe sobre a gestão do transporte coletivo de
passageiros em Curitiba, define que a Urbanização de Curitiba S.A. – URBS é o
órgão competente para a operação, gerenciamento, planejamento operacional e
fiscalização do sistema de transporte de passageiros em Curitiba.
A mesma lei estabelece que o planejamento do sistema de transporte deverá:
Ser adequado às alternativas tecnológicas aplicadas ao atendimento do interesse
público;
Obedecer às diretrizes gerais do planejamento, especialmente ao uso e ocupação
do solo e ao sistema viário básico;
Prioridade para o transporte coletivo sobre o individual e o comercial;
Atendimento à população segundo um princípio de deslocamento médio não
superior a 500 metros.
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Nos últimos anos os processos de planejamento do sistema de transporte coletivo
têm sido efetuados por meio do acompanhamento da demanda, da implantação de
projetos integrantes de programas de financiamentos, da expansão da RIT para os
municípios metropolitanos.
Atualmente, a retomada do planejamento do transporte coletivo é realizada por uma
equipe composta por técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba – IPPUC e da Urbanização de Curitiba S.A. – URBS, que analisam, avaliam
e desenvolvem os projetos relativos aos diversos aspectos do transporte coletivo.
4.2.1.8
Operação
A operação do transporte coletivo em Curitiba e na Região Metropolitana Integrada à
RIT visa o cumprimento efetivo das reais competências pelo município com relação
à qualidade do serviço, pontualidade, regularidade, conforto, segurança, rapidez e
custo acessível.
Entre as atividades pertinentes à operação destacam-se o planejamento operacional
do transporte coletivo urbano e metropolitano, estudos de viabilidade operacional
para implantação de corredores e alteração de modal do transporte, estudos de
alternativas de controle e programação operacional, avaliação de necessidades e
tendências, estabelecimento de diretrizes de qualidade dos serviços, definição das
linhas de transporte coletivo, controle da demanda, dimensionamento da frota, da
operação, da fiscalização, elaboração de metodologia tarifária e definição da tarifa e
remuneração das operadoras, elaboração de regulamentos e normas operacionais,
monitoramento, relatórios informatizados e a adequação do sistema viário, além do
atendimento às demandas da comunidade.
Procedimentos
A operação do transporte coletivo em Curitiba e na Região Metropolitana integrada à
RIT é efetuada pela Gerência de Operação do Transporte Coletivo – GOC, que faz
parte da Diretoria de Transporte da URBS, sendo estruturada pelos setores de Setor
de Programação Operacional – SPO e Setor de Controle e Estatística – SCE.
A formulação dos procedimentos para a operação considera o transporte coletivo um
serviço público de caráter essencial, face a dependência que garante a mobilidade
urbana, do lazer às atividades produtivas, sendo de vital importância na missão de
melhorar a vida urbana.
As competências do executivo abrangem:
Entre as atividades do gerenciamento operacional destacam-se a definição das
linhas de transporte coletivo, o controle da demanda, o dimensionamento da frota, a
operação, a fiscalização, a tarifa e remuneração das operadoras, o monitoramento,
relatórios informatizados e a adequação do sistema viário.
Definição das Linhas de Transporte Coletivo
Itinerários - Considera a densidade demográfica, cobertura espacial com
deslocamentos médios, a pé, de no máximo 500 m até os itinerários de transporte
coletivo, infra-estrutura das vias, priorização de investimentos e racionalidade de
deslocamento.
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Extensão - Distância equivalente a ida e volta exceto para linhas circulares que se
considera a distância de uma volta (uma viagem).
Pontos de Parada - Distribuídos com distância de acordo com os intervalos e
extensão da linha, variando de 300 m a 600 m. No caso de linhas diretas, poderão
ser utilizadas distâncias médias de 3.000 m. Adequação da infra-estrutura dos
pontos de parada, de acordo com o padrão de cada município (abrigos, publicidade,
recuos, avanços).
Tempo de Viagem - Considera os tempos de deslocamentos, paradas em semáforos
e pontos, velocidades permitidas nas vias, congestionamentos e descanso dos
operadores. As velocidades médias operacionais poderão variar por faixa horária de
acordo com os descansos e situação do trânsito. Observamos na RIT (Rede
Integrada de Transporte), velocidades operacionais médias variando de 12 a 30
Km/h.
Controle de Demanda
Passageiros Pagantes - Controle de passageiros pagantes total e equivalente
através de equipamentos ou pesquisas, considerando médias históricas para
definição da tarifa.
Passageiros Transportados - Controle de passageiros transportados por faixas
horárias através de pesquisas periódicas considerando o índice de rotatividade e o
ponto de maior carga para cada linha para dias úteis, sábados e domingos, definindo
o perfil para dimensionamento.
Dimensionamento da Frota
Veículo - Definição do tipo e lay-out do veículo a ser utilizado em cada linha
considerando sua capacidade em função da demanda a ser transportada.
Adequação da Oferta à Demanda - Definição do número de viagens hora
necessárias em cada período, para uma determinada demanda (carga máxima)
considerando o tipo de veículo a ser utilizado e a qualidade de serviço pretendida.
Frota Operante - Obtida através da oferta necessária considerando o tempo de
viagem da linha. Para linhas com tempo de viagem superior a uma hora, com perfil
de demanda concentrada em um período inferior ao tempo de viagem é possível
uma otimização da frota.
Frota Reserva - Para substituição da frota operante em manutenção, utiliza-se um
percentual variando de 10% a 20% da frota operante.
Tabelas - Elaboradas a partir dos intervalos desejados em cada período para dias
úteis, sábados e domingos.
Viagens e Horários por Veículo - Considera-se uma viagem o Ciclo Ida + Volta ou
um giro completo para linhas circulares. O número de tabelas será equivalente a
frota operante necessária no período de maior demanda.
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Quilometragem Programada - Equivalente ao número de viagens programadas
multiplicadas pela extensão de cada linha. Acrescenta-se os quilômetros
equivalentes às entradas e recolhidas de cada linha, considerando as distâncias
entre a garagem ou ponto de espera até o local de início de cada linha.
Operação
Ordens de Serviço - Para um controle mais aprimorado, é emitida pelo órgão
gerenciador, por dia de operação, para cada tabela ou veículo com os dados
programados e espaços para preenchimento da situação real (FCV’s).
Equipamentos de Controle do Veículo - Catracas lacradas, tacógrafos ou
equipamentos informatizados que fornecem, principalmente, dados de passageiros e
quilometragem.
Fiscalização - Controle das atividades programadas conforme legislação (será visto
em descrição específica).
Escala de Pessoal - A partir das tabelas programadas, associadas ao regime CLT e
acordo coletivo da categoria, elaboramos a escala de pessoal.
Tarifa e Remuneração das Operadoras
Custo Quilometro - Obtido através da metodologia de cálculo tarifário utilizado,
considerando todos os componentes de custo do transporte coletivo.
IPK - Índice de passageiros por quilometro obtido pela divisão do número de
passageiros pela quilometragem percorrida em um determinado período.
Tarifa - Em um sistema sem subsídios é determinada pela divisão de todos os
custos do sistema pelo número de usuários pagantes ou o custo quilometro dividido
pelo IPK.
Remuneração das Operadoras - Através da tarifa determinada pelo serviço, para as
linhas fora da RIT (Rede Integrada de Transporte), ou por quilometro rodado de
acordo com a legislação, para as linhas inclusas na RIT (Rede Integrada de
Transporte).
Monitoramento
Readequação da Oferta - São realizadas periodicamente pesquisas de demanda
para readequação do número de viagens necessárias por faixa horária em cada
linha. Consideramos as oscilações de demanda para períodos úteis e de férias, com
uma revisão mínima de duas vezes ao ano, ou para cada situação atípica.
Salientamos que, para entre picos, considera-se um intervalo mínimo, adequado em
função do intervalo de pico (aproximadamente 50%).
Quilometragem Realizada - Por meio de dispositivos de controle, realizamos
monitoramento da quilometragem efetivamente realizada, aplicando se necessário,
penalidades de acordo com a legislação.
Crescimento do Sistema - São mantidos estudos constantes para atendimento
quanto as necessidades de expansão e controle do sistema, considerando o sistema
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viário e as novas alternativas tecnológicas.
Qualidade dos Serviços Prestados - É definida por meio de indicadores de qualidade
dos serviços pretendidos pelo município, considerando a adequação dos custos
deste serviço.
Informatização
A evolução tecnológica dos softwares e hardwares, permite controles operacionais,
desenvolvimentos de metodologias, atividades e padrão de qualidade mais
sofisticados e confiáveis em um tempo otimizado.
Sistema Viário
Vias - Afinidade de vinculação no planejamento do sistema viário e operação do
transporte coletivo, priorizando os investimentos e dimensionando apropriadamente
o tipo de pavimento.
Definição de prioridades para: Priorização da circulação do transporte coletivo sobre
o individual;
Investimento em infra-estrutura; Implantação de semaforização
inteligente; Implantação de faixas, canaletas ou vias exclusivas; e Operações
especiais em áreas de congestionamentos.
Outras Atribuições
A operação do transporte coletivo, competências estritamente técnicas,
necessidades de ordem burocrática, social e política, cujas principais
responsabilidades seguem abaixo:
Manter contato direto com comunidades, vereadores, administrações regionais,
municípios da Região Metropolitana, órgãos municipais e estaduais e afins, para
tratar de assuntos relacionados ao planejamento e operação do transporte
coletivo urbano e metropolitano.
Elaborar pareceres em processos relativos à operação do transporte coletivo
urbano e metropolitano.
Coordenar processos decisórios relativos à operação do transporte coletivo
urbano e metropolitano.
Auxiliar na operacionalização de processos de financiamento de projetos e obras
relativas ao transporte coletivo.
Planejar, organizar, controlar e avaliar a execução das atividades e o desempenho
dos recursos humanos internos.
Analisar projetos de vias exclusivas, terminais de integração, estações tubo, entre
outros, relativos ao transporte coletivo.
Programar o deslocamento com transporte coletivo, de escolares portadores de
necessidades especiais (SITES).
Programar o deslocamento com transporte coletivo em eventos especiais (reforço,
fretamento e linhas especiais).
Elaborar planos, estudos e avaliações técnicas na malha do transporte coletivo,
objetivando dimensionar e alterar as linhas, levando em consideração a relação
custo x receita, adequação e equilíbrio da oferta x demanda e condições.
Manter banco de dados de interesse do sistema para gerenciamento, estudo e
planejamento.
Proporcionar retorno às demandas dos usuários, clientes do serviço de transporte
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coletivo.
Planejar e analisar pesquisas, tabulações e cálculos estatísticos.
Elaborar relatórios estatísticos de informações operacionais do sistema.
Elaborar relatórios inerentes ao desenvolvimento das atividades.
Estabelecer logística para prestar informações aos usuários do transporte coletivo.
Demandas
Em termos de demandas, segundo Pesquisa Bonilha de 2002, tem-se:
Motivos de viagem têm no trabalho os maiores índices com 60% das viagens,
outros com 30% e educação com 10%.
Modo de deslocamento - transporte coletivo com 45%, deslocamentos a pé com
20% e carro com 22%.
Média de número de ônibus nos deslocamentos pesquisado é de 1,6
ônibus/integração por deslocamento, demonstrando que 44% efetuava 1
deslocamento, 43% realizava 2 deslocamentos, 10% faziam 3 deslocamentos e
3% com 4 deslocamentos.
As demandas são analisadas através do controle de passageiros pagantes e
transportados por faixas horárias
Outros
30%

Trabalho
60%

Estudo
10%

Bicicleta Outros
Motocicleta 5%
3% Transporte coletivo
5%
45%

A pé
20%

Motivos de Viagem

Carro próprio
22%

3 deslocamento 4 deslocamento
10%
3%

2 deslocamento
43%

Modo de deslocamento

1 deslocamento
44%

No. de ônibus/ integração por
deslocamento

Os dados definem o dimensionamento da frota operante e total, a quilometragem e
viagens, de acordo com o dia e a hora, considerando o tipo de linha e de sistema –
urbano (integrado e não integrado) e metropolitano (integrado e não integrado).
RESUMO OPERACIONAL DE 2007
ITEM

Frota Operante
Frota Total
Passag. Pagantes D.U.
Passag. Transportados
D.U.
Linhas
Terminais
Estações tubo
Km D.U.
Viagens D.U.
Vida Média (anos)
Empresas

URBANO

1.350
1.570
900.000
1.930.000
245
21
332
340.000
15.050
6,00
10

METROP.
INTEGRADO

550
650
205.000
450.000
110
7
19
140.000
5.800
6,00
12

SUB-TOTAL

1.875
2.220
1.105.000
2.380.000
355
28
351
480.000
20.850
6,00
22

METROP. NÃO
INTEGRADO

335
400
130.000
130000
75
5
0
92.000
2.040
6,00
6

TOTAL

2.210
2.620
1.235.000
2.510.000
430
33
351
572.000
22.890
6,00
28

Excluso dados dos sistemas locais. Base: agosto-2007. Passageiros pagantes: excluso isenções.
Passageiros total: incluso com integrações e isenções. SITES: 1 terminal exclusivo, 50 ônibus, 48
linhas, 37 entidades, 2.400 alunos/dia.

Passageiros transportados, por tipo de serviço, a RIT abrangendo 92% do total.
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Linhas de transporte coletivo, o número de linhas da RIT representam 67% do
total.
Frota operante no dia útil os ônibus da RIT correspondem a 82% da frota total.
Quilometragem, segundo os tipos de serviço, são apresentados na seqüência,
podendo-se observar que a quilometragem de RIT equivale a 82% do total
OUTROS
8% Circular
Turismo,
Centro

OUTROS
SITES Expressa
Turismo,
33% Circular
Centro
2%
10%

- de 1%

Convencional
8%

Troncal
6%

- de 1%
Convencional
23%

Expressa
23%

Direta
21%
Interbairros
8%

RIT
92%

Troncal
5% Direta Interbairros
5%
2%

Alimentador
34%

RIT
67%

Passageiros Transportados por tipos de serviço
OUTROS Turismo, SITES
Centro
18% Circular
- de 1% 3%
Convencional
15%

Linhas de ônibus por tipo de serviço
OUTROS Turismo, SITES
Centro
18% Circular
- de 1% 1%

Expressa
9%

Convencional
17%

Alimentador
39%

Direta
21%

RIT
82%

Expressa
8%

Alimentador
39%

Troncal
7%

Troncal
7%

Direta
20%

Alimentador
54%

RIT
82%

Interbairros
7%

Frota operante por tipo de serviço

Interbairros
7%

Quilometragem por tipo de serviço

DEMANDA DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO
TERMINAIS
PASS DU
EIXO BOQUEIRÃO
BOQUEIRÃO
74.186
CARMO
27.730
HAUER
68.070
EIXO LESTE
CAPÃO DA IMBUIA
CENTENÁRIO
OFICINAS
EIXO NORTE
BOA VISTA
CABRAL
SANTA CANDIDA
EIXO OESTE
CAMP. DO SIQUEIRA
CAMPO COMPRIDO
EIXO SUL
CAPÃO RASO
PINHEIRINHO
PORTÃO
CENTRO
RUI BARBOSA

39.110
19.046
16.314
25.800
85.130
35.568
46.422
38.496
112.956
114.380
59.690
190.148

TERMINAIS

PASS DU
BAIRROS

BAIRRO ALTO
BARREIRINHA
CAIUÁ
CIC
FAZENDINHA
SANTA FELICIDADE
SÍTIO CERCADO
METROPOLITANOS
AFONSO PENA (SJP)
ANGÉLICA (AR)
ARAUCÁRIA
CACHOEIRA (AT)
CAMPINA GRANDE DO SUL
CAMPO LARGO
FAZ. RIO GRANDE
MARACANÃ
PINHAIS
PIRAQUARA
QUATRO BARRAS
ROÇA GRANDE
SÃO JOSÉ (CENTRAL)
TAMANDARÉ

16.708
22.596
8.050
53.868
45.944
35.224
47.042
35.000
12.000
20.000
30.000
8.000
10.000
35.000
55.000
75.000
5.000
6.000
10.000
25.000
15.000
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Demanda dos terminais
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CARREGAMENTO DAS LINHAS DA RIT

Considerando os carregamentos, apresentados no mapa abaixo, verifica-se que as
linhas expressas e diretas que trafegam próximo às canaletas, formatam corredores
com significância para o estudo de demandas, como pode verificado na figura a
seguir.

COLOMBO

ALMIRANTE TAMANDARÉ

NORTE - 23 v/h
130.000 PASS/D.U.
20.000 PASS/PICO
11.000 C. MÁXIMA
85% RENOVAÇÃO

CAMPO MAGRO

SANTA CÂNDIDA

BOA VISTA

OESTE - 14 v/h
80.000 PASS/D.U. **
10.000 PASS/PICO
6.000 C. MÁXIMA
65% RENOVAÇÃO

LESTE - 35 v/h

5.000

6.000 115.000 PASS/D.U. *
CABRAL

2.500

3.000
CAMPO
COMPRIDO

CAMPINA

3.000 DO SIQUEIRA

CAMPO
LARGO

SUL - 67 v/h
260.000 PASS/D.U.
38.000 PASS/PICO
21.000 C. MÁXIMA
80% RENOVAÇÃO

9.000
4.000

7.000
PORTÃO
HAUER

CAPÃO

14.000 RASO 7.000

CARMO

17.000 PASS/PICO
11.500 C. MÁXIMA
55% RENOVAÇÃO
CAPÃO DA
IMBUIA

PINHAIS

OFICINAS

CENTENÁRIO

BOQUEIRÃO - 41v/h
125.000 PASS/D.U.
19.000 PASS/PICO
11.000 C. MÁXIMA
75% RENOVAÇÃO

BOQUEIRÃO

PINHEIRINHO

PINHAIS

SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS

DIAGRAMA DE
CARREGAMENTOS

ARAUCÁRIA

SÍTIO CERCADO
12 v/h

LEGENDA
BIARTICULADO
LINHA DIRETA

Carregamento dos eixos de transporte coletivo

Empresas Operadoras
As empresas que operam o sistema de transporte coletivo são 100% privadas,
caracterizando-se como permissionárias, sendo dez urbanas e dezoito
metropolitanas, com doze atuando na Rede Integrada de Transporte.
As normas para a exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros estão
estabelecidas na Lei 7556/90 – Lei do Transporte Coletivo, que define as condições
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da delegação às empresas privadas, sob o regime de permissão; e no Decreto
210/91 – Regulamento do Transporte Coletivo.
Entre as obrigações das empresas permissionárias destacam-se: Adquirir e manter a
frota de ônibus; Contratar e pagar pessoal de operação; Manutenção e limpeza dos
veículos; Executar as ordens de serviços da URBS; Receber a tarifa; Evitar a evasão
de passageiros; Repassar a arrecadação da tarifa à URBS.
Os serviços são executados por linha, compreendendo-se como tal o serviço de
transporte de passageiros entre pontos terminais e de parada, por itinerário e horário
definidos. As empresas operam segundo áreas de atuação, definidas segundo áreas
seletivas. Atualmente as empresas atuam em áreas preferenciais, atendendo a
regiões próximas às suas instalações administrativas e garagens, bem como em
bairros que são atendidos por linhas diametrais, muitas delas remanescentes dos
anos 50 ou 60.
A operação do sistema de transporte coletivo de Curitiba abrange empresas que
prestam serviço no âmbito municipal, com a maioria das linhas compondo a RIT,
além do serviço metropolitano integrado e do metropolitano não integrado.
O mapa a seguir espacializa as áreas de atuação das empresas.

Distribuição Empresas Operadoras
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Os quadros e gráficos apresentados na seqüência identificam as empresas de
acordo com a sua área de atuação, urbana ou metropolitana.
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO ATUANTES EM CURITIBA
URBANAS DE CURITIBA
AUTO VIAÇÃO ÁGUA VERDE LTDA

AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA

AUTO VIAÇÃO CURITIBA LTDA
AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA
AUTO VIAÇÃO MERCÊS
AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA
EMPRESA CRISTO REI LTDA
TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA
VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

METROPOLITANAS INTEGRADAS
ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

EXPRESSO AZUL LTDA

AUTO VIAÇÃO ANTONINA LTDA

LEBLON TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA

VIAÇÃO DO SUL LTDA

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

VIAÇÃO PIRAQUARA LTDA
VIACÃO TAMANDARÉ LTDA

EMPRESA DE ÔNIBUS CAMPO LARGO LTDA
EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BRÁZ LTDA

METROPOLITANAS NÃO INTEGRADAS
ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
AUTO VIAÇÃO ANTONINA LTDA
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
EMPRESA DE ÔNIBUS CAMPO LARGO LTDA

REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS

EMPRESA DE ÔNIBUS SÃO BRÁZ LTDA
EXPRESSO SÃO BENTO LTDA
MARUMBI LTDA

VIAÇÃO GRACIOSA LTDA
VIAÇÃO PIRAQUARA LTDA

VIAÇÃO CASTELO BRANCO LTDA
VIAÇÃO DO SUL LTDA
VIAÇÃO COLOMBO LTDA

A representatividade das empresas urbanas de Curitiba, considerando o número de
linhas e o de passageiros pagantes são apresentados a seguir.
Cidade Sorriso
15%

Cidade Sorriso
14%

Marechal
9%

Mercês
4%

Glória
15%

Mercês
6%

Marechal
6%

Glória
15%

Curitiba
9%

Luz
7%

Luz
8%

Curitiba
7%

Água Verde
7%

Água Verde
7%
Redentor
15%

Carmo
8%

Cristo Rei
10%

Linhas de ônibus por empresa de Curitiba
Viação do Sul Piraquara
5%
4%
Antonina
2%
Campo
Largo
9%

Nobel
8%

Leblon
3%

São José
3%
Araucária
4%

Santo Antônio
22%

Cristo Rei
11%

Passageiros pagantes por empresa de Curitiba

Tamandaré
13%

Expresso
Azul
22%

São Bráz
5%

Carmo
8%

Redentor
19%

Viação do Sul Piraqu ara
5%
3%
An tonina
2%
Cam po
Largo
8%

Nobel
7%

L eblon
3%

Tam andaré
20%

Expresso
Azul
16%

São Bráz
4%
São José
3%
Araucária
5%

Santo Antônio
24%

Linhas de ônibus por empresa metropolitana da RIT Passageiros pagantes por empresa
metropolitana da RIT
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A representatividade das empresas urbanas de Curitiba, considerando o número de
linhas e passageiros pagantes são apresentados a seguir. O quadro sintetiza os
dados operacionais, segundo as empresas que compõem a RIT, considerando a
atuação em Curitiba e na Região Metropolitana.
DADOS POR EMPRESA INTEGRANTE DA RIT, JANEIRO 2007
EMPRESA

LINHAS

MARECHAL
GLÓRIA
LUZ
CRISTO REI
CARMO
REDENTOR
Á.VERDE
CURITIBA
MERCÊS
C.SORRISO
URBANO
LEBLON
TAMANDARÉ
EXP. AZUL
S.ANTÔNIO
ARAUCÁRIA
SÃO JOSÉ
SÃO BRÁZ
C.LARGO
ANTONINA
VIAÇÃO DO SUL
PIRAQUARA
NOBEL
METROPOLITANO
TOTAL

4.2.1.9

39
66
38
43
35
67
34
31
29
67
449
5
21
34
35
7
4
8
14
3
6
7
13
157
606

FROTA

FROTA

OPERANTE TOTAL
92
106
189
238
107
130
108
129
118
137
247
310
103
121
83
96
55
68
199
244
1.301
1.579
49
60
93
110
121
140
117
133
61
72
14
17
21
24
41
50
6
8
22
27
31
36
34
38
610
715
1.911
2.294

KM MÉDIA
(D.U.)
24.477,39
45.895,77
28.704,02
29.652,77
29.738,18
59.345,97
24.922,26
21.062,54
13.211,60
49.012,44
326.022,94
15.285,77
21.670,57
26.511,07
28.452,36
17.951,90
3.406,05
5.361,34
14.544,59
1.460,37
7.339,37
8.504,06
6.755,91
157.243,36
483.266,30

VIAGENS
(D.U.)
1.034,18
2.194,26
1.182,83
1.695,31
1.693,94
2.262,43
1.153,32
1.072,02
645,07
1.937,70
14.871,06
304,34
825,49
1.145,45
1.110,81
299,06
75,83
233,51
235,05
53,14
112,93
263,34
585,97
5.244,92
20.115,98

PASS
PAG
(D.U.)
58.423
139.778
66.304
106.923
73.704
181.949
61.463
83.566
42.761
129.170
944.041
8.221
58.421
45.299
65.991
13.254
8.214
10.385
22.621
4.223
9.484
14.385
19.201
279.699
1.223.740

MOTORISTA
232
432
266
283
265
512
227
190
128
418
2.953
87
181
243
235
118
27
49
91
15
44
60
72
1.222
4.175

COBRADOR
182
483
205
345
255
510
171
296
99
456
3.002
47
164
185
208
65
22
46
78
15
44
60
74
1.008
4.010

Fiscalização e Controle do Transporte Coletivo

A fiscalização e controle do transporte coletivo em Curitiba e na Região
Metropolitana integrada à RIT, objetiva garantir que o transporte coletivo seja
operado dentro dos padrões planejados, atendendo a legislação em vigor,
proporcionando confiabilidade ao sistema através de alguns atributos de qualidade,
tais como a pontualidade, regularidade, conforto, segurança e outros, bem como o
bom atendimento dado aos usuários por parte dos motoristas e cobradores, além do
atendimento e o cadastramento dos usuários que utilizam do Cartão Transporte.
Controle dos Operadores do Sistema
Os procedimentos para o controle dos operadores do sistema visam priorizar
atividades, definir diretrizes básicas e aplicar punições no âmbito do controle e
fiscalização do transporte coletivo, conforme legislação específica, normas da
empresa e linhas de ações gerais definidas pela Diretoria de Transporte.
Todos os operadores que ingressam no Sistema, contratados por uma empresa, têm
que ser cadastrados na URBS, de acordo com a base legal para o cadastramento
dos operadores do Sistema, definido pela na Lei Municipal n.º 7556/90, bem como
no Regulamento da Lei aprovado pelo Decreto Municipal n.º 210/91.
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O cadastro é realizado no “Setor de Controle dos Operadores e Usuários Especiais”,
no seu posto de atendimento, localizado na Praça Rui Barbosa. Através desse
cadastro, o operador recebe seu “Cartão Transporte – Operador”, com o qual tem
isenção do pagamento da tarifa e para os cobradores e motoristas que operam os
micro ônibus, é também utilizado para abrir e fechar a sessão de trabalho no
validador, bem como para prestar contas das passagens recebidas na arrecadação
da sua empresa. Ainda com o cadastro, obtém-se a ficha funcional dos motoristas e
cobradores, onde são registradas todas as ocorrências,
Para todas as ocorrências, sob a responsabilidade dos operadores, são
encaminhadas às empresas que tomam as providências cabíveis tais como,
orientações, advertências escritas, suspensão ou mesmo afastamento das funções.
Tudo é registrado na ficha funcional, inclusive cursos para ingresso no Sistema ou
cursos de atualização.
Para as operadoras do Sistema Integrado, Urbano e Metropolitano, esse mesmo
cadastro proporciona o controle de anuênios pago pelo FUC – Fundo de
Urbanização de Curitiba, às empresas operadoras, conforme folha de pagamento de
seus empregados.

Outras funções (19%)

Cobrador (25%)

Outras funções (8%)

METROPOLITANO (64%)

Motorista (25%)
Cobrador (14%)

URBANO (36%)

Motorista (17%)

Os gráficos abaixo demonstram as características do sistema.

Distribuição das empresas

URBANO
61%
METROPOLITANO
39%
Distribuição dos trabalhadores urbanos e
metropolitanos

Atendimento A Usuários
Os usuários do Sistema de Transporte Coletivo para a emissão do “Cartão
Transporte – Usuário” são cadastrados no Setor de Controle dos Operadores e
Usuários Especiais. Os usuários estão sendo atendidos na URBS – Rodoferroviária
e nas Ruas da Cidadania da Matriz, Carmo, Pinheirinho, Fazendinha e Boa Vista,
tanto para a emissão do cartão, como para outras solicitações, sendo que
atualmente tem-se aproximadamente 770.000 Cartões Transporte - Usuário ativos,
que são utilizados no sistema de transporte coletivo
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Através desse cadastro, é possível ter um controle de tudo que ocorre com o uso do
cartão. Com o controle é possível a emissão de segunda via, sendo creditado ao
usuário os créditos remanescentes após 48 horas do seu bloqueio, via Central 156.
Para a emissão do Cartão Transporte - Usuário tem-se como base legal, a Lei
Municipal n.º10.333 de 11/12/01, que instituiu o Sistema de Automação, bem como o
Decreto Municipal n.º90 de 11/03/02, que regulamentou a Lei da Bilhetagem
Eletrônica.
O atendimento aos usuários isentos, de acordo com legislações específicas, é
realizado nos cinco postos já citados nas Ruas da Cidadania para a confecção do
“Cartão Transporte – Isento.. Os isentos são: 133.000 idosos com mais de 65 anos,
utilizando o cartão; 5.000 aposentados por invalidez com rendimento igual ou inferior
a dois salários mínimos; 25.000 pessoas com deficiência (mental, auditiva, visual e
física, bem como patologias crônicas em tratamento continuado em serviço dia),
salientando-se que dessas, 48% (12.000 pessoas) têm direito a se deslocar com um
acompanhante; 15.200 operadores do sistema (motoristas, cobradores, outras
funções, segundo acordo coletivo); 26.000 estudantes com direito ao Passe Escolar.
Estudante
Operadores Passe Escolar
12%
do sistema
7%
Acompanhante
do deficiente
6%
Deficiente
físico ou mental
Aposentado
11%
por invalidez
2%
Distribuição das isenções

Idoso
62%

A legislação Municipal que garante a isenção para os idosos acima de 65 anos de
idade, aposentados por invalidez com renda até 2 (dois) salários mínimos e pessoas
com deficiência, é a Lei Municipal n.º 7556/90. A ampliação do direito à isenção para
as pessoas com deficiência, tem-se a Lei Municipal n.º8623/95, regulamentada pelo
Decreto Municipal n.º 29/96.
Com o advento do Cartão Transporte, regulamentado por meio do Dec. Municipal
n.º90/02, ocorreu a necessidade de regulamentar o encaminhamento dos
beneficiários aos postos de atendimento da URBS para as providências necessárias
para a emissão do cartão, o que aconteceu com a regulamentação através do
Decreto Municipal n.º 232/03.
O atendimento ao usuário do Sistema com direito ao “Passe Escolar” é feito através
de cadastramento para a venda dos créditos pela metade do preço da tarifa vigente,
segundo o disposto na Lei Municipal n.º10.000 de 24/10/00, que garantiu o “Passe
Escolar” aos alunos, moradores de Curitiba, que freqüentam cursos de primeiro,
segundo e terceiro graus, desde que residam a mais de um quilômetro de distância
da escola, caracterizando assim a necessidade da utilização do transporte coletivo.
Ainda há restrição quanto à renda total da família, sendo que para um filho
cadastrado, esta pode ser de até 03 (três) salários mínimos, dois filhos cadastrados
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até 04 (quatro) salários mínimos e sendo três ou mais filhos cadastrados, a renda
familiar deverá ser igual ou inferior à 05 (cinco) salários mínimos.
De acordo com legislação específica diversas categorias são isentas, como
apresentado a seguir, com a indicação da média de utilização/mês: Carteiros: Lei
Municipal nº7390/89 e Decreto Municipal nº210/91, com 120.000 utilizações/mês;
Policiais fardados: Lei Municipal nº6892/86 e Decreto Municipal nº210/91, com
180.000 utilizações/mês; Oficiais de Justiça: Lei Federal nº5010/66 e Decreto
Municipal nº210/91, com 300 utilizações/mês;
Fiscalização do Transporte Coletivo
A Fiscalização do Transporte Coletivo é efetivada, com uma equipe de funcionários
administrativos, que desenvolvem trabalho interno, que é direcionado às equipes
externas, com base na programação da operação do Sistema.
Para o trabalho externo, em dezembro de 2006, contava-se com 204 funcionários,
sendo 156 da URBS e 48 da Prefeitura Municipal de Curitiba, (à disposição desde
que a URBS passou a gerenciar o Sistema). Desse total, 180 são fiscais e 24
supervisores. No trabalho externo, as equipes estão divididas em três turnos
(manhã, tarde e noite). O pessoal de cada turno está dividido em oito equipes de
sete fiscais, lideradas por um supervisor, sendo seis de postos fixos e duas fazendo
trabalhos volantes/itinerantes.
Equipes de postos fixos - trabalham basicamente nos terminais de integração e nos
terminais da área central, tendo como prioridade o controle da operação do Sistema.
Além disso, o fiscal dá informações aos usuários e desenvolve outras atividades
para garantir o bom funcionamento do Sistema.
Equipes volantes têm por objetivo fazer o acompanhamento da operação de
atendimento a eventos especiais. Também participam das implantações, extensões
e alterações de itinerários de linhas, orientando os operadores; e atuam também na
contenção de invasões sem o pagamento da tarifa, apoiando as equipes de posto
fixo.
Outro trabalho importantíssimo são as blitze realizadas na saída e recolhida da frota,
nas garagens, onde são verificadas as condições de limpeza dos ônibus, legendas e
equipamentos obrigatórios e principalmente as condições de funcionamento das
catracas dos ônibus.
Para os diversos trabalhos realizados pelos fiscais são emitidos relatórios com
observações e propostas de alterações.
Aplicação e controle de infrações do transporte coletivo
Uma equipe de funcionários tem por função fazer a análise e o controle dos registros
de ocorrência emitidos pelos fiscais, para então emitir os autos de infração para as
empresas permissionárias, ou para envio dos registros que se referem às
ocorrências de responsabilidade dos operadores, para que sejam tomadas as
providências administrativas.
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Após a emissão os Autos de Infração, as empresas permissionárias protocolam os
processos de defesa e de recursos de multas, os quais são controlados e nos quais
são dados pareceres sugerindo manutenção ou cancelamento.
A equipe de funcionários também controla as reclamações de motoristas e
cobradores, recebidas através de formulário próprio, vindos da fiscalização ou da
Central de Reclamação 156, e as encaminham às empresas para as providências
cabíveis, controlando o retorno das respostas, analisando e cadastrando na ficha
funcional de cada operador, sendo esta a mesma metodologia aplicada aos registros
de ocorrência emitidos pela fiscalização.
Com a implantação do Cartão Transporte, o controle de infrações passou também a
fazer o controle de possíveis utilizações indevidas feitas pelos operadores, com base
em análise de diversos relatórios de auditoria.
4.2.1.10 Gestão
Aspectos Institucionais
Suporte Institucional
A gestão do transporte coletivo está embasada em instrumentos legais
institucionalizados através de: Lei 7556/90: Decreto 210/91 e o Convênio, de 28 de
fevereiro de 1996: celebrado entre o Município e o Estado.
A determinação do executivo de realizar a primeira licitação dos serviços do
transporte coletivo urbano acarretará revisão de toda legislação. A nova proposta de
Lei já está tramitando na Câmara de Vereadores. Outros instrumentos legais
também são aplicados às atividades de gestão do sistema de transporte coletivo,
como o Decreto Nºs 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as leis n os
10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e
10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Estrutura administrativa da URBS
Para o desempenho das suas competências e atribuições a URBS formata-se em
assessorias, diretorias e núcleos, como esquematizado na figura a seguir.

Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado - PlanMob Curitiba

69

TRANSPORTE COLETIVO - Conclusão do Transporte Coletivo

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
DAF

DIRETORIA DE
NEGÓCIOS
DNG

DIRETORIA DE
TRANSPORTES
DPT

DI RETORI A
JURÍ DI CA

DIRE TORIA DE
TRÂNS ITO
DTR

NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO E
CIDADANIA
NEC

NÚCLEO DE
LICITAÇÕES
NLI

GERÊNCIA DE
INFORMÁTICA
GEI

GERÊNCIA DE
PATRIMÔNIO
GEP

GERÊNCIA DE FISC.
E CONTR. DO
TRANSP. COLETIVO
GFC

GERÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO
DO TRÂNSITO
GFT

GERÊNCIA
FINANCEIRA
GEF

GERÊNCIA DE
RELACIONAMENTO
INSTITUCIONAL
GRI

GERÊNCIA DE
OPERAÇÃO DO
TRANPS. COLETIVO
GOC

GERÊNCIA DE
OPERAÇÃO DO
TRÂNSITO
GOT

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
GEA

GERÊNCIA DE
NOVOS NEGÓCIOS
GNN

GERÊNCIA DOS
SERV. DE TÁXI E
TRANSP. COM.
GTX

GERÊNCIA DE
ENGENHARIA DO
TRÂNSITO
GET

GERÊNCIA DE
VISTORIA E
CADASTROS DO
TRANSP. COLETIVO
GVC

GERÊNCIA DE
INFRAÇÕES DO
TRÂNSITO
GIT

GERÊNCIA DE
MANUTENÇÃO
GEM

Organograma da URBS

As atividades desenvolvidas na URBS contam com um corpo funcional, em janeiro
de 2007, de 1.419 funcionários.
As atividades referentes ao transporte coletivo são estruturadas na Diretoria de
Transporte, que é composta conta por quatro gerências, sendo que as responsáveis
pelas ações e serviços do transporte coletivo são as de Operação do Transporte
Coletivo – GOC; de Fiscalização e Controle do Transporte Coletivo – GFC e a de
Vistoria e Cadastro do Transporte Coletivo – GVC.
A figura abaixo caracteriza as gerências e setores atinentes às atividades do
transporte coletivo de passageiros.
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ESTRUTURA PARA AO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
DIRETORIA DE TRANSPORTE

Gerência de
Operação
do Transporte
Coletivo
GOC

Gerência de
Fiscalização e
Controle do
Transporte Coletivo
GFC

Gerência de
Vistoria e Cadastro
do Transporte
Coletivo
GVC

Setor de
Programação
Operacional
SPO

Setor de Fiscalização
do Transporte
Coletivo
SFC

Setor de
Controle e
Estatística
SCE

Setor de Controle de
Infrações do Transporte
Coletivo
SIC

Setor de Transporte
Comercial
STC

Setor de Controle dos
Operadores e Usuários
Especiais
SEC

Setor de Fiscalização
de Táxi e Transporte
Comercial
SFI

Setor de Vistoria do
Transporte Coletivo
SVI

Gerência dos
Serviços de Táxi e
do Transporte
Comercial
GTX

Setor de Táxi
STX

Gerência de Operação do Transporte Coletivo – GOC - as atividades relativas
abrangem os procedimentos de operação, realizados pelo Setor de Programação
Operacional – SPO e Setor de Controle e Estatística – SCE.
Setor de Programação Operacional – SPO - Para o desenvolvimento
das atividades do planejamento operacional do sistema de transporte coletivo
urbano e metropolitano e sistema integrado de transporte de ensino especial –
SITES, o SPO tem diversos critérios para os processos.
Setor de Controle e Estatística – SCE - atua no controle de dados
estatísticos do sistema de transporte coletivo, com a manutenção de banco de
dados de interesse do sistema para estudo e planejamento.
Gerência de Fiscalização e Controle do Transporte Coletivo – GFC - compõe-se do
Setor de Fiscalização do Transporte Coletivo SFC, do Setor de Controle de
Infrações do Transporte Coletivo – SIC e do Setor de Controle dos Operadores e
Usuários Especiais – SEC.
Setor de Fiscalização do Transporte Coletivo – SFC - Os procedimentos de
fiscalização são efetuados pelos funcionários do setor no âmbito interno e externo.
Os procedimentos internos referem-se à adequação ao regulamento, no que é
aplicável ao descumprimento das normas, com ações específicas para fazer
cumprir o regulamento, normas e determinações referentes ao transporte coletivo.
Os trabalhos externos, realizados pelas equipes de fiscalização geram relatórios
com observações e propostas de alterações, que embasam medidas
administrativas. Quando são constatadas infrações ao regulamento ou às
determinações da URBS, emitem registro de ocorrência, caracterizando assim o
início do processo para a aplicação de auto de infração para as empresas
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permissionárias, quando a infração for pertinente. O encaminhamento do registro
de ocorrência à permissionária, para que o operador seja orientado e seja aplicada
uma medida administrativa, podendo ser advertência escrita, suspensão ou mesmo
o afastamento definitivo da função, dependendo da gravidade da falta cometida.
Setor de Controle de Infrações do Transporte Coletivo – SIC - Após a emissão e
encaminhamento dos Autos de Infração, as empresas permissionárias protocolam
os processos de defesa e de recursos de multas. As defesas e recursos de multas
são controlados e nos quais são dados pareceres sugerindo manutenção ou
cancelamento por parte do Diretor de Transporte, quando o processo é de 1ª
instância ou por parte do Presidente da URBS, quando o processo está em recurso
de 2ª instância.
Setor de Controle dos Operadores e Usuários Especiais – SEC - realiza o
cadastro do operador do sistema, o qual recebe seu “Cartão Transporte –
Operador”, que permite a isenção do pagamento da tarifa e para os cobradores e
motoristas que operam os micro ônibus, é também utilizado para abrir e fechar a
sessão de trabalho no validador, bem como para prestar contas das passagens
recebidas na arrecadação da sua empresa. O cadastro contém o histórico
funcional dos motoristas e cobradores
Gerência de Vistoria e Cadastro do Transporte Coletivo – GVC - dispõe do Setor de
Vistoria do Transporte Coletivo – SVI.
Setor de Vistoria do Transporte Coletivo – SVI - orienta, acompanha e avalia a
execução de plano de manutenção preventiva da frota de permissionárias,
verificando se os veículos estão dentro das normas definidas nas especificações
técnicas, que são definidas pelo setor. Faz pesquisas, análises e avaliação de
equipamentos, componentes e novos produtos evoluídos tecnicamente, a serem
usados nos veículos do transporte coletivo, bem como realiza estudos de
combustíveis alternativos, com aplicação nos veículos do transporte coletivo.
Remuneração do Sistema
A remuneração do sistema segue as normas estabelecidas na Lei nº 7556/90 e pelo
Decreto nº 210/91.
Metodologia de Cálculo Tarifário
O cálculo tarifário, de acordo com o determinado na Lei 7556/90 e no Decreto
210/91, obedece a uma metodologia segundo os custos operacionais, de
administração, de capital e tributário. A tarifa é definida pelo Poder executivo
mediante proposta da URBS embasada no resultado da metodologia de cálculo
tarifário.

Custos operacionais - Custos variáveis:
Combustíveis
A apropriação dos parâmetros da pesquisa realizada considerou a seguinte
metodologia:
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Para não haver prejuízos, bem como estímulos a ineficiência, as empresas foram
divididas em dois grupos, cujas regiões de atendimento e características
operacionais são semelhantes às médias obtidas foram por tipo de veículo. Através
da pesquisa, obteve-se média por categoria, empresa e geral, ponderada por tipo de
veículo, eliminando-se veículos fora de desvio padrão.
O preço unitário adotado é o valor médio, pesquisado pela ANP e de venda pela
distribuidora aos postos de Curitiba.
Multiplicando o índice de consumo de cada categoria de veículo pela sua
quilometragem mensal e pelo custo do litro de combustível, obtém-se a despesa
mensal de diesel.
Lubrificantes
Conforme parecer técnico e recomendações dos fabricantes de veículos, a partir de
março/98, foram adotados novos índices de consumo para lubrificantes:
Para óleo de motor foi considerado a capacidade do carter (variando de 10,00 a
34,50 litros), troca a cada 10.000 Km e reposição variando de 76,23% a 131,50%;
Para óleo de diferencial foi considerado troca a cada 80.000 Km (capacidade
variando de 3 a 36 litros);
Para óleo de caixa foi considerado troca a cada 40.000 Km (capacidade variando
de 4,5 a 17,00 litros);
Para fluido de freio foi considerado troca a cada 80.000 Km (capacidade variando
para óleo de direção entre 3,50 e 6,00 litros e para óleo de embreagem variando
entre 0,30 a 2,50 litros);
Para graxa foi considerado a utilização de 1,50 kg a cada 5.000 km.
Multiplicando o consumo por tipo de veículo por sua quilometragem mensal e pelo
seu preço unitário obtém-se o custo dos lubrificantes.
Rodagem
O cálculo para os índices de consumo de rodagem adotou o seguinte critério:
Levantamento do consumo das empresas operadoras no período de janeiro a
dezembro/1988;
Levantamento da quilometragem percorrida nesse mesmo período;
Cálculo das médias;
Cálculo do desvio padrão das médias, eliminando-se as médias fora do desvio
padrão.
Exclusão do pneu 900 X 20 do cálculo da planilha a partir de Março/98, visto que de
acordo com levantamento técnico, este tipo de pneu não é mais usado na frota.
Multiplicando o índice de consumo por tipo de veículo por sua quilometragem
mensal e pelo seu preço unitário obtém-se o custo da rodagem.
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Custos operacionais - Custos de manutenção:
Pessoal
A despesa mensal de pessoal é igual ao total de funcionários multiplicado pelo
salário médio, acrescido dos encargos.
Pessoal de manutenção preventiva - Dimensionado em função da frota operante
de cada empresa.
Pessoal de limpeza interna - Pessoal dimensionado para efetuar a varrição diária
dos veículos nos entre picos. O dimensionamento é feito em função da frota
operante e do tempo necessário para execução do serviço. Emprega-se um fator
de utilização por veículo de 0,1.
Pessoal de limpeza de estação tubo - Para esta categoria foi dimensionado
pessoal operando na limpeza no horário das 24:00 às 06:00 horas. É pago uma
pessoa para um ou mais tubos, dependendo da proximidade entre eles.
Peças e Acessórios
As autorizadas sugerem o parâmetro de 10% ao ano do valor do veículo novo, para
o programa proposto de manutenção preventiva. O GEIPOT / Ministério dos
Transportes, sugere um índice de consumo entre 4% e 10% do veículo por ano.
Como Curitiba possui uma boa topografia e boa malha viária, se adotou como
parâmetro 8% do veículo por ano.
Custos de Pessoal de Tráfego
Quantitativo dimensionado em função da escala elaborada pela URBS, com uma
média de até 36 horas semanais para motoristas e cobradores, contadas as horas
efetivamente trabalhadas e de pegada e recolhida. A despesa mensal de pessoal é
igual ao total de funcionários multiplicado pelo salário médio, acrescido dos
encargos.

Custos de administração - Percentual de 12% sobre o custo operacional
cuja origem tem base nos seguintes itens: Pessoal Administrativo e Diretoria,
Despesas Administrativas, Depreciação de Equipamentos, Remuneração de
Equipamentos, Remuneração de Almoxarifado, Depreciação de Instalações,
Remuneração de Instalações.
Custos de capital - Remuneração de Capital Privado e Depreciação De
Capital Privado
Custos tributários - CONFINS - Taxa sobre o total da receita, CPMF Imposto sobre movimentação financeira e ISS - Imposto Sobre Serviços.
Outros custos - Em decorrência do processo evolutivo do sistema, a planilha
tarifária, absorveu novos custos decorrentes de investimentos tecnológicos e
obrigatoriedades trabalhistas.
Remuneração Das Operadoras
A remuneração dos serviços prestados pelas empresas operadoras do Sistema
atende as normas estabelecidas pela Lei nº 7556/90 e pelo Decreto nº 210/91.
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Os procedimentos administrativos relativos à remuneração dos serviços prestados
pelas empresas operadoras têm como princípios básicos: OPERAÇÃO PRIVADA;
RECEITA PÚBLICA e PAGAMENTO POR QUILÔMETRO RODADO
Sistema de Informações
O sistema de informações relativo ao transporte coletivo abrange trâmites internos e
externos, de acordo com o tipo de comunicação que necessita ser efetuado.
A comunicação interna dos aspectos relativos ao transporte coletivo compreende as
informações, práticas e procedimentos administrativos pertinentes às atividades da
URBS, especialmente na Diretoria de Transporte, entre as suas gerências e setores,
assim como a interface com a Assessoria de Imprensa e com as outras diretorias,
gerências e setores, procurando aprimorar o desempenho do transporte coletivo.
A comunicação externa relativa ao transporte coletivo refere-se às permissionárias,
aos usuários, à Prefeitura Municipal de Curitiba, ao público e à mídia.
A comunicação com os usuários do sistema de transporte coletivo abrange os que
têm isenções e os passageiros em geral. A comunicação com os usuários isentos é
efetuada através de:
Central 156 - Os registros relacionados ao transporte coletivo, como denúncias ou
reclamações de empresas, motoristas e cobradores ou qualidade dos serviços são
encaminhados ao Setor de Fiscalização do Transporte Coletivo via internet e
impressos. Depois de passar por uma avaliação são enviados ás Chefias e
Gerências pertinentes aos assuntos, para providências. Os registros após serem
analisados pelas Chefias e Gerências são respondidos via Central 156 informando
sobre as providências adotadas, cadastrados e arquivados.
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INTERNA
URBS
Diretoria de Transporte
GFC
Gerência de
Fiscalização
e Controle do
Transporte Coletivo

GOC
Gerência de
Operação do
Transporte Coletivo

GVC
Gerência de
Vistoria e
Cadastro do
Transporte Coletivo

EXTERNA
Permissionárias
10 Permissionárias Urbanas
18 Permissionárias
Metropolitanas (12 na RIT)

Usuários
Isenções

- Maiores de 65 anos
- Deficientes com renda > 3SM
-Aposentado por invalidez com
renda > 2 SM
- Operadores do sistema
- Carteiros
- Policiais fardados
- Oficiais de justiça
- Estudantes (-50%) com renda >5 SM

Passageiros
Central 156

GTX
Gerência dos
Serviços de Táxi e
Transporte Comercial

Assessoria de
Imprensa

Prefeitura Municipal
de Curitiba
Administração direta e indireta

Público
Central 156

Ações operacionais
Sistema de informações geral:
mapas, horários

Outras diretorias,
gerências e setores

Mídia
Secretaria de Municipal de
Comunicação Social

Esquema do sistema de informações do transporte coletivo
Aspectos Ambientais
A questão ambiental tem se revelado como um dos novos paradigmas das
atividades do transporte coletivo, procurando-se o seu aperfeiçoamento por meio de
ações que priorizem o meio ambiente, com redução da poluição atmosférica Entre
as ações destacam-se: a realização dos testes de fumaça feitos nos ônibus e a
utilização de combustíveis alternativos na frota de transporte coletivo, além do
Projeto Respirar.
Realização de testes de fumaça
A Gerência de Vistoria e Cadastro do Transporte Coletivo – GVC, através do Setor
de Vistoria do Transporte Coletivo – SVI, realiza o teste de fumaça nos ônibus do
transporte coletivo urbano e metropolitano de Curitiba, equipamento opacímetro de
fluxo parcial.
Objetivo - melhor do estado de manutenção dos motores diesel, visando reduzir a
emissão de fumaça e outros poluentes, minimizando a poluição do ar.
O de teste de fumaça é efetuado diariamente em 10 a 12 veículos no dia útil de uma
empresa permissionária previamente escolhida e agendada, em veículos que
retornaram da operação, para constatar o excesso de fumaça dos escapamentos.
Os testes também são realizados para a verificação de veículos com excesso de
fumaça de escapamento, atendendo reclamações da Central de Atendimento e
Informações 156, intimações da Promotoria de Proteção do Meio Ambiente e
solicitações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Curitiba, segundo um agendamento.
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O teste é feito com um equipamento, instalado na unidade móvel do veículo da
URBS, com a verificação dos índices comparando valores da Legislação Ambiental
vigente, analisando os resultados, conforme uma tabela referencial, para aprovação
ou reprovação.
Após o teste feito, no caso de aprovação o veículo será liberado para operação na
frota. No caso de reprovação será exigido da permissionária ação corretiva no motor
do veículo, para melhorar o índice de emissão de fumaça dos gases do
escapamento do mesmo, no prazo máximo de sete dias úteis, com agendamento de
novo teste.
Realização do novo teste; no caso de novo índice abaixo do valor da legislação, o
veículo será aprovado, sendo liberado para operação; em caso contrário, com
índice acima do valor da legislação, o veículo é reprovado, sendo retirado o selo de
vistoria, sem direito à operação na frota. É feito um novo agendamento do veículo
reprovado para novo teste, sendo que só após ação corretiva no motor é que o
veículo é liberado.
A média mensal de testes realizados é de 170, sendo que desde junho de 2005
foram feitos 2.040 testes, com 87% veículos aprovados e 13% reprovados no
primeiro teste.
Utilização de combustíveis alternativos
Curitiba tem realizado, desde 1985, experimentos com a utilização de combustíveis
alternativos para a propulsão de ônibus integrantes da frota do transporte coletivo,
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS PARA A PROPULSÃO
DE ÔNIBUS
COMBUSTÍVEL
Álcool Hidratado

COMPOSIÇÃO
Álcool Hidratado 95% mais
Aditivo 5%
Álcool Hidratado
Álcool Hidratado 95% mais
Aditivo 5%
Bio-Diesel – B 20
Diesel Metropolitano 80%
mais éster de soja 20%
Álcool Anidro - MAD 8 Diesel Metropolitano 89,6%,
Álccol Anidor 8% e 2,6%
Aditivo Vegetal
Bio-Diesel – B-5-2006 Diesel Metropolitano 95%
mais éster de soja 5%

PERÍODO
1985/1988
1988 (3 meses)
1988/1989
1989/2004

FROTA
OBS.
5
ônibus
Mercedes Benz
2 ônibus Scania
(Suécia)
20 ônibus
Redução
opacidade: 35%
20 ônibus
Redução
opacidade: 32%

da
da

Evento COP8 20 ônibus
MOB3 (1 mês)

Projeto Respirar
O Projeto Respirar integra o Programa Nosso Ambiente, que visa a implementação
de fiscalização da poluição veicular, objetivando buscar e propor ações aplicadas a
emissões veiculares que levem a melhoria da qualidade do ar de Curitiba.
A coordenação do projeto será compartilhada entre a URBS e a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
O projeto justifica-se pela necessidade de dar sustentabilidade a Curitiba, migrando
de um conceito puramente ambiental para um entendimento mais amplo, que busca
a solução dos problemas das cidades como meio ambiente, atendimento das
necessidades humanas e mobilidade.
Curitiba possui em circulação mais de um milhão, sendo a capital brasileira que mais
possui veículos por total de habitantes.. A razão é de um veículo para menos de
dois habitantes. São muitos veículos circulando na cidade, sem considerar os
veículos das cidades da Região Metropolitana.
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No PROJETO RESPIRAR está previsto à implantação do controle da poluição
veicular, pelo entendimento de que a participação direta da Prefeitura Municipal de
Curitiba – PMC nesta ação, de forma articulada com o órgão de meio ambiente e de
trânsito do Estado e compartilhada entre o órgão de meio ambiente e de trânsito do
Município, vai concretizar este passo fundamental para construção de uma cidade
sustentável.
O projeto tem o propósito de cumprir através da legislação vigente, a implementação
de ações planejadas que permitam o controle, a fiscalização e a educação ambiental
no âmbito do município, por meio de ações preventivas e corretivas, bem como a
conscientização da população no que diz respeito à problemática de emissão de
poluentes por veículos que circulam na cidade. Assim o projeto propõe desenvolver
uma política de institucionalização, com a adoção de medidas para diminuição de
poluentes gerados por emissões veiculares, tendo por base a aplicação de normas
ambientais voltadas ao trânsito.
O PROJETO RESPIRAR visa dar uma contribuição na melhoria da qualidade de
vida, com ganhos na saúde da população com a redução da concentração dos
poluentes no ar, além da contribuição tecnológica através da avaliação das
emissões de poluentes veiculares, inventário de emissão veicular e intercâmbio de
conhecimentos, experiências técnico-científicas.
A longo prazo o projeto objetiva transformar Curitiba em uma efetiva referência de
boas práticas em políticas municipais de meio ambiente, contribuindo para melhoria
da qualidade do ar, reduzindo problemas de saúde relacionados à poluição
atmosférica.
A curto prazo o PROJETO RESPIRAR tem por fim o cumprimento do município à
legislação vigente (compartilhamento com o Estado), compartilhar informações e
experiências com outros estados sobre inspeção veicular, manter ações de controle
de poluição de veículos próprios da PMC e terceiros a seu serviço, Implantar nos
processos licitatórios da PMC com clausula contratual com previsão de
comprovação de atendimentos ao padrão de emissão veicular e criar mecanismos
de auto-monitoramento das emissões veiculares por parte de prestadores de
serviços contratados pela PMC.
4.2.1.11 Conclusão
Em termos de aspectos legais observa-se a existência de instrumentos legais
através da legislação pertinente como o Plano Diretor vigente, que contempla a
prioridade para o transporte coletivo, e outros instrumentos como a Lei do
Transporte Coletivo, Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, a
Legislação de Mobilidade, Acordos Urbanos Ambientais (Declaração das Cidades
Verdes), Carta de Curitiba, também priorizam o transporte coletivo.
Plano financeiro os planos, programas e projetos em andamento dispõem de
recursos para investimentos provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID II, Global Environment Facility - GEF/Banco Mundial,
Ministério das Cidades – Programa de Transporte - PRÓMOB. Verifica-se,
entretanto, que tais recursos não são suficientes para contemplar todas as
necessidades, sendo que existem planos, programas e projetos em negociação com
recursos do BID – BID III e da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD.
Esfera econômica observa-se que os custos de manutenção do sistema
metropolitano deveriam ser respaldados por uma legislação mais abrangente e
compartilhada, e não por convênios para a integração metropolitana, em virtude dos
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custos elevados para a manutenção do sistema, sendo imperativo estabelecer o
equilíbrio dos custos do sistema, especialmente em relação à tarifa.
Sinteticamente, os aspectos relevantes são:
Vinculação histórica do transporte coletivo ao planejamento da cidade através da
integração do uso do solo e do sistema viário, permeado pelo meio ambiente,
desenvolvimento social e econômico;
Sistema de transporte coletivo caracterizado pela Rede de Transporte Integrado RIT, em Curitiba e em treze municípios metropolitanos, é definida por terminais,
estações tubo e diversos tipos de serviço – alimentadoras, diretas, expressas,
interbairros e troncais, com a remuneração às empresas operadoras por
quilômetro;
Os serviços não integrados em Curitiba são formados pelas linhas circular centro,
convencionais, interhospitais e turismo, também com o pagamento por quilômetro
às empresas operadoras;
Os serviços não integrados na Região Metropolitana são definidos por linhas
convencionais que fazem a ligação entre as sedes ou áreas dos municípios com
Curitiba, com as empresas operadoras dos serviços sendo remuneradas por
passageiro;
A infra-estrutura, definida pelos terminais e estações tubo estão no limite,
verificando-se que os terminais, as estações tubo, os abrigos e a comunicação
visual apresenta-se problemas na manutenção;
A prioridade do transporte coletivo sobre o individual é definida pelos 72Km de
canaletas, vias ou faixas exclusivas, para a circulação das linhas expressas, que
estruturam o transporte de massa;
Conflito entre o transporte coletivo e o transporte individual, especialmente com
relação às linhas diretas que não dispõem de espaço viário reservado, competindo
com os veículos privados, resultando na redução da velocidade operacional;
Os congestionamentos que ocorrem em alguns bairros também estão interferindo
na velocidade operacional dos interbairros;
O planejamento do transporte coletivo é efetuado pelo IPPUC em conjunto com a
URBS, com a gestão, urbana e metropolitana sendo efetuada pela URBS,
observando-se uma concentração excessiva das responsabilidades e controles na
gerenciadora;
O atendimento à demanda orientado pelo conceito da oferta, proporciona ampla
acessibilidade, sendo o transporte um dos indutores de crescimento;
A definição de itinerários e cobertura espacial, obedecendo o princípio legal de
deslocamento médio não superior a 500m, proporciona ampla acessibilidade com o
pagamento de um único deslocamento;
A frota de ônibus é definida segundo o tipo de serviço, de acordo com critérios
técnicos (ocupação do veículo de 6,5 passageiros/m²), funcionais (para cada tipo
de serviço o veículo tem particularidades: biarticulado, articulado, padron, normal,
super micro e micro) e econômicos (vida útil, custo quilométrico);
A análise das demandas, em 2002, demonstra que os motivos de viagem
prioritários foram para trabalho em 60%, outros em 30% e estudo em 10%; o modo
de deslocamento em 45% foi por transporte coletivo, 22% em carro próprio, 20% a
pé, 5% de motocicleta, 5% de bicicleta e 3% de outros; e que o número de ônibus
ou integração por deslocamento foi em 44% com um, 43% com dois, 10% com três
e 3% com quatro;
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Observa-se que a RIT urbana abrange 92% da demanda total, sendo que na RIT
as linhas alimentadoras respondem por 26%, as expressas por 29%, as diretas por
23%, os interbairros por 9% e as troncais por 5%;
A demanda metropolitana está integrada à RIT em 70%;
O sistema transporta 2.500.000 passageiros no dia útil, com 1.235.000 de
passageiros pagantes;
O exame dos corredores de transporte, com as demandas definidas pelas linhas
expressas e diretas, demonstra que o corredor sul é o mais saturado – com
260.000 passageiros no dia útil, 38.000 passageiros no pico, 21.000 passageiros
de carga máxima e renovação de 80%; seguido pelo corredor norte - com 130.000
passageiros no dia útil, 20.000 passageiros no pico, 11.000 passageiros de carga
máxima e renovação de 85%; corredor Boqueirão - com 125.000 passageiros no
dia útil, 19.000 passageiros no pico, 11.000 passageiros de carga máxima e
renovação de 75%, corredor leste - com 115.000 passageiros no dia útil, 17.000
passageiros no pico, 11,5 passageiros de carga máxima e renovação de 55%; e
pelo corredor oeste - com 80.000 passageiros no dia útil, 10.000 passageiros no
pico, 6.000 passageiros de carga máxima e renovação de 65%. Nesses corredores
não estão incluídas as demandas de linhas metropolitanas não integradas;
A recuperação da curva da demanda, a partir de 2005, e o crescimento
populacional projetado para a região metropolitana requer ações imediatas de
curto e médio prazo;As vinte e oito empresas operadoras são permissionárias, com
dez urbanas e dezoito metropolitanas, sendo que destas doze atuam na RIT. A
operação é segundo áreas de atuação, definidas de acordo com áreas
preferenciais, atendendo a regiões próximas às suas instalações ou com linhas
diametrais;
O Fundo de Urbanização de Curitiba – FUC é responsável pela gestão dos
recursos provenientes do serviço de transporte coletivo, tendo como característica
a receita pública, a operação privada e remunera as empresas operadoras por
quilômetro para os serviços decorrentes de linhas que fazem parte da RIT (urbana
e metropolitana) e por passageiros nas linhas metropolitanas não integradas;
A fiscalização dos serviços atua no controle dos operadores e usuários especiais
é satisfatória, com ações de fiscalização para a aplicação e controle de infrações
cometidas pelas empresas operadoras;
A implantação da tarifa domingueira, em junho de 2005, acarretou um incremento
de demanda de 40%;
A redução da tarifa de R$ 1,90 para R$ 1,80, em junho de2005, ocasionou com
incremento médio de demanda de 11,2%, entre 2005 e 2007, resultando em uma
inversão da tendência histórica de queda, focando novamente o usuário, pagador
do negócio (se o preço é muito alto o usuário parte para compra do genérico);
Verifica-se um desequilíbrio financeiro e pressão para aumento da tarifa, que é a
24ª do país, sendo que na RIT com o pagamento de uma única tarifa pode-se
efetuar tantos deslocamentos quanto se necessita;
A determinação de processo licitatório para a prestação de serviços de transporte
coletivo, requerido e determinado pela atual gestão e pelo Ministério Público que
considera a lei desatualizada e incompatível com a gestão dos serviços públicos,
estabelecerá novas regras, a serem definidas pelo Regulamento do Transporte
Coletivo, que por sua vez será reflexo da nova Lei do Transporte Coletivo, em
tramitação na Câmara de Vereadores;
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Estudos e projetos em curso revelam intervenções em terminais e corredores
(incluso no BID II - Eixo Metropolitano / Linha Verde), adequando-os ao projeto de
ultrapassagem dos ônibus nas canaletas, mantendo as características da cidade,
além de reformas em terminais e estações tubo, com recursos provenientes do
Ministério das Cidades, através do PróMob;
O estudo de alterações de modal, com implantação de uma linha de metrô nos
corredores norte e sul;
Entre as ações pertinentes ao meio ambiente destacam-se a realização dos
testes de fumaça feitos nos ônibus, a utilização de combustíveis alternativos para a
propulsão da frota de transporte coletivo e a estruturação do Projeto Respirar que
visa implantar a fiscalização poluição veicular;
Finalizando, o transporte coletivo ainda tem uma boa avaliação, apesar da queda da
qualidade do serviço, com necessidade da recuperação do diferencial, da prioridade,
da eficiência, conforto, rapidez, custo acessível, da hegemonia, por meio da
elaboração de um plano de transporte para curto, médio e longo prazo.
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4.2.2 Transporte Comercial
O serviço de transporte comercial na cidade de Curitiba é distribuído em três
categorias distintas: táxi; fretamento e transporte escolar. De início, é apresentada a
estrutura gerencial que rege o transporte comercial, para então ser detalhado o
diagnóstico de cada categoria.
4.2.2.1
Gestão
Suporte Institucional
A gestão do serviço de táxi é regulamentada pela Lei Municipal n.º 3812, 09/10/90 e
pelo Decreto Municipal n.º 555, 24/11/89 que institui a Urbanização de Curitiba S. A.
- URBS como gerenciadora. (Anexo). Para o desempenho das suas competências e
atribuições a URBS formata-se em assessorias, diretorias e núcleos, como
esquematizado na figura a seguir.
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A figura abaixo caracteriza as gerências e setores integrantes das atividades do
transporte coletivo de passageiros.
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As atividades referentes ao serviço de táxi são estruturadas na Diretoria de
Transporte, que é composta por quatro gerências, sendo que as responsáveis pelas
ações e serviços de táxi é a Gerência dos Serviços de Táxi e Transporte Comercial GTX . Suas principais responsabilidades são:
Avaliar necessidades de clientes, o histórico de resultados e as expectativas
definidas pela Diretoria, e propor os objetivos e planos de ações para os períodos
considerados para a Gerência.
Desenvolver parcerias necessárias ao desenvolvimento das atividades para
atendimento aos clientes.
Coordenar e supervisionar as atividades dos setores subordinados, bem como
monitorar o processo de definição, acompanhamento e avaliação das metas
periódicas de trabalho.
Coordenar as ações que garantam os recursos necessários ao andamento das
atividades que compõem a Gerência, conforme programação orçamentária
definida.
Coordenar o processo de desenvolvimento de recursos humanos no âmbito da
Gerência, com base nas programações orçamentárias e na política de recursos
humanos.
Coordenar, programar e analisar os serviços de cadastramento do transporte
comercial (táxi, escolar, transporte de pessoas de natureza privada e outros), e a
fiscalização do sistema operacional desse transporte em Curitiba e Região
Metropolitana.
Coordenar e avaliar programas de implantação e manutenção de qualificação e
requalificação de condutores do transporte comercial.
Orientar a operacionalização de pesquisas e estudos de tarifa para o sistema, e
estudos voltados à criação de novos pontos para estacionamento da frota de
veículos, bem como sua manutenção.
Propor e participar da criação de normas para operacionalização do sistema de
transporte comercial.
4.2.2.2 Serviço de Táxi
O atendimento à população por um serviço de táxi em Curitiba foi estabelecido a
partir do ano de 1970, com o aperfeiçoamento ocorrendo ao longo dos anos.
O quadro abaixo apresenta os marcos referenciais do serviço de táxi.
Evolução do serviço de táxi em Curitiba, de 1970 a 2006
Ano
Antes
1970
1970
1971

Ação
de

Atividade
O serviço de táxi é administrado pelo Departamento de Trânsito do Paraná DETRAN

Lei 3.812

Municipalização do serviço que estabeleceu normas gerais para o serviço de
passageiros em veículos de automóveis de aluguel.
Padronização da frota de táxi (Laranja e o Xadrez)
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1976

Lei
Municipal Faculta ao permissionário do serviço de táxi a cessão de seu veículo, em regime
5.487
de colaboração, no máximo a dois outros profissionais sob sua responsabilidade.

1977

Lei 1.025

Permissão para dotar seu veículo com o sistema de rádio-comunicação

1982

Lei 6.335

Divulgação de suas marcas associando à qualidade do serviço prestado pelos
operadores

1989

Decreto 555

Atribui à URBS poderes para gerenciar, administrar e promover a efetivação de
diretrizes, condições e normas gerais relativas aos sistemas de transporte de
passageiros em táxis

1990

Decreto 18

Regulamenta a Lei 3.812/70

Decreto 148

Permite a exploração do serviço de Táxi Especial para Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais.

1993

Lei 8.323

Criação do CONTÀXI - Conselho Municipal dos Serviços de Táxi de Curitiba.

1994

Decreto 07
Portaria 95

Evita a proliferação de veículos clandestinos operando nos hotéis da cidade
INMETRO - Foi extinta a indexação e a tarifa do Serviço de Táxi que era em
Unidade Taximétrica, teve que ser transformada em Unidade Monetária.
Estabelecido o dia 30 de novembro como Dia do Taxista
Permite que o profissional trabalhe durante todo o mês de dezembro cobrando a
tarifa Bandeira 2, a título de 13º salário.

1995
Lei 8.794
1997

Instrução
Torna obrigatória a inclusão apenas de veículos quatro portas na frota da capital
Normativa P/01

2000
2004

Lei 9.813
Decreto 784

Aprova a utilização de gás natural na frota de táxi da cidade
Estabelece condições para concessão de alvará para atividade de rádio-táxi.
Novas normas, decisões atuais, modernas tecnologias.

Pesquisas existentes
Neste Diagnóstico foi utilizada uma pesquisa de opinião pública para avaliar o
sistema de táxi de Curitiba, considerando a opinião dos motoristas e dos usuários de
táxi, realizada pela Paraná Pesquisa, em julho de 2005. Uma vez que não há
sistematização de dados das cooperativas de táxis com a URBS, esta pesquisa
ajuda a sinalizar situação do serviço de táxis na cidade.
Em termos de análise sobre motoristas de táxis, tem-se:
O universo desta pesquisa abrange os motoristas de táxi do município de
Curitiba. Amostra de 321 motoristas de táxi. E estratificada segundo posição
geográfica.
Levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais durante os dias
21 a 31 de julho de 2005.
Grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 5,5% para
os resultados gerais.
Vinculo à alguma cooperativa de Rádio-táxi, 57% dos taxistas da cidade são
associados e 42% não são. Dentre as empresas, as que possuem o maior número
de associados é a Sereia com 22%, seguida pelas Ligue Táxi com 16%, Tele Táxi
com 14%, Capital com 13%,
Números de horas trabalhadas por dia, 59% diz trabalhar mais que doze horas
diárias, 38% trabalham de nove a doze e 3% trabalham no máximo até 8 horas no
dia.
Sobre as folgas durante a semana 33% não folga, 43% folga 1 dia por semana,
9% dois dias e 14% folga mais de 2 dias na semana.
Dias de folga na semana na semana - Curitiba e Faixa Vermelha 10% cada,
Paraná com 5%, Alternativa 2,8% e as outras associações com 1%.
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Mais de 12h
59%

De 9 a 12h
37%

Até 8h
-1%

Número de horas trabalhadas

2 dias
9%

Mais de 2 dias
14%

Sim
57%

Não
43%

Vinculação à Cooperativa de Rádio Táxi

Não folga
33%

AlternativaOutras
Paraná 3%
3%
9%
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Vermelha
10%
Curitiba
10%

1 dia
44%
Folgas durante a semana

Capital
13%

Sereia
22%
Ligue
Táxi
16%

Tele Táxi
14%

Folgas na semana

Gerenciamento do sistema de táxi de Curitiba foi considerado bom por 40% dos
entrevistados, regular por 29%, ótimo por 9% e péssimo por 10% dos motoristas.
Tarifa praticada pelo sistema é considera adequada para 65% dos motoristas,
15% acham a tarifa alta, 19% baixa e 1% não soube responder. Sobre o número
de táxis existentes em Curitiba, 54% acha que está adequado e 40% considera
que é excessivo, apenas 4% acham o número de táxis insuficiente. Já o número de
pontos de táxi, os que acham que está adequado sobe para 73%.

Péssimo Não sabe Ótimo
1%
11%
9%
Ruim
8%

Regular
30%

Bom
41%

Gerenciamento do sistema em Curitiba

Baixo
1 9%

Não sabe
-1%

Alto
15 %

Adeq uado
66 %
Preço da tarifa praticada em Curitiba

Plano de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado - PlanMob Curitiba

85

TRANSPORTE COLETIVO - Conclusão do Transporte Coletivo

Insuficiente
13%

Não sabe
-1%

Insuficiente Não sabe
4%
-1%

Excessivo
13%
Adequado
74%

Excessivo
40%

Número de pontos de táxis

Adequado
55%
Número de taxi

Serviços efetuados pela fiscalização de táxis, 58% dos motoristas julgaram o
serviço satisfatório, 33% acha que é muito rigoroso e 9% diz que é ineficiente. A
política de fiscalização utilizada pelos agentes de trânsito, segundo os
entrevistados está voltada somente para multar com 72% e depois orientar, educar
e auxiliar com 21%, e 6% dizem que os agentes fazem tanto multar quanto
orientar. Em uma pergunta de múltipla escolha: 61% dos motoristas concordam
que deve ser fiscalizados em relação as infrações de trânsito, contra apenas 37%
que não concordam e ainda 46% acham que as multas devem ser aplicadas.
Não sabe
Discorda
Concorda
2%
37%
61%

Ineficiente
9%

Não sabe
Rigoroso
-1%
33%

Satisfatório
58%

Fiscalização das infrações de trânsito
Menos
rigorosa Não sabe
3%
25%

Serviços de fiscalização

Mais
rigorosa
26%

Permanecer como está
46%
Aplicação de multas de trânsito

Região que apresenta carência de pontos de táxi na cidade, 48% dos motoristas
afirmaram não existir nenhuma região, 26% dizem não saber e 11% afirmou que
no Centro poderia haver mais pontos de taxi, sendo que os outros bairros, foram
citados por 1% dos motoristas cada bairro, o Sítio Cercado teve 2% de indicação.
Região da cidade onde há maior carência de pontos de táxi na opinião dos táxistas
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Nenhuma - 48%
Não sabe - 26%
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5
0

REGIÃO COM CARÊNCIA DE PONTOS DE TÁXI

Indagados sobre qual órgão é responsável pela administração do trânsito a
maioria respondeu ser a DIRETRAN com 60%, seguido da URBS com 17%, e
DETRAN com 7%, sendo que 16% citaram outros órgãos. Questionados onde
fazer reclamações 43% dos motoristas dizem não saber, 18% procuram a
DIRETRAN ou pela Central 156, 7% procuram a URBS, 5% o DETRAN, e outros
órgãos foram mencionados por menos de 2% dos motoristas.
Em termos de usuários de táxi, tem-se:
Universo desta pesquisa abrange os habitantes do município de Curitiba maiores
de 16 anos que utilizaram um táxi no município pelo menos uma vez nos últimos
quatro meses.
Amostra de 680 clientes de táxi. A amostra foi estratificada segundo sexo, faixa
etária, grau de escolaridade e posição geográfica. O levantamento dos dados foi
feito através de entrevistas pessoais e domiciliares.
Preço cobrado para se andar de táxi na cidade de Curitiba, 50% dos usuários
disseram que é caro, 47% acham ser um preço justo, 2% acham barato e 1% não
sabe. Sobre a freqüência que costumam andar de táxi, 18% dizem que andam de
táxi apenas 1 vez por mês, 11% andam a cada 15 dias, 10% dizem andar 1 ou 2
dias na semana, 6% apenas no final de semana, 4% 3 ou 4 dias na semana e
apenas 1% diz que anda de táxi todos os dias.
To dos os 3 ou 4 dia s
dias
n a se man a
3%
9%

Barato Não sabe
3%
-1%

1 o u 2 dias
na semana
20%

1 vez
ao mês
3 5%

Justo
47%

Valor da tarifa

Caro
49%

Ca da 1 5
d ias
2 1%

Fin al de
semana
1 2%

Freqüência que costuma andar de táxi

Localização dos pontos de táxi - 71% acham que os pontos de táxi estão bem
localizados, 22% dizem que são mal localizados e 7% não sabe opinar. Em relação
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o número de táxis operando na cidade, 70% diz ser adequado, 14% acham ser
insuficiente, 10% dizem ser excessivo e 6% não sabem opinar.
Não sabe
Mal localizados 7% Bem localizados
71%
22%

Localização dos pontos de táxi

Insuficiente
14%

Não sabe
6%

Excessivo
10%

Adequado
70%

Número de táxis
A preferência por usar táxi apenas de empresas de rádio táxi é de 69% dos
entrevistados, e 31% não se importa em pegar táxi que não estejam ligados as
empresas de rádio táxi. É importante ressaltar que 98% dos usuários nunca
apresentaram problemas com os serviços de táxi da cidade.

Não
30%

Sim
70%

Preferência por rádio táxi
Sim Não lembra
2%
2%

Não
96%
Problemas com serviços de táxis

Estrutura do serviço de táxi
O serviço de táxi de Curitiba, inicialmente administrado pelo Departamento de
Trânsito do Paraná – DETRAN, foi municipalizado em outubro de 1970 através da
Lei Municipal n.º 3.812 e em novembro de 1989 através do Decreto n.º 555 a URBS
- Urbanização de Curitiba S.A. passou a ter poderes para gerenciar, administrar e
promover a efetivação de diretrizes, estabelecer condições e normas gerais relativas
aos sistemas de transporte de passageiros em veículos automóveis de aluguel, ou
seja, os táxis.
O serviço de táxi é considerado um serviço de utilidade pública na cidade de
Curitiba e é definido da seguinte forma:
transporte individual de passageiros, mediante pagamento de tarifa;
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transporte de pessoas entre domicilio e aeroportos e vice-versa, pelo
sistema de lotação ou outra modalidade; e
transporte de pessoas pelo sistema de lotação ou outra modalidade, para
atender as necessidades ocasionais, tais como: greve no transporte
coletivo, reuniões cívicas, esportivas, religiosas, etc.
Os condutores devem ser motoristas profissionais, inscritos no Cadastro de
Condutores de Veículos/Táxi, que exerçam a atividade de condução de táxi, através
de autorização prévia. Todos os condutores devem possuir um registro de condutor
de veículo de Táxi e dos automóveis utilizados nos serviços de táxi, documento este
que autoriza determinado veículo, a servir de instrumento de transporte de
passageiros.
O serviço é prestado por pessoa física ou jurídica, denominado de condutor, a quem
é outorgada a permissão para exploração dos serviços de táxi. Os requisitos para a
outorga da permissão abrangem:
empresas legalmente constituídas, que disponham de sede e escritório na
cidade de Curitiba e que demonstrem ser proprietários de pelo menos um
veículo nas condições exigidas pelo Regulamento dos Serviços de Táxi,
sendo que as empresas com mais de dez veículos, deverão também estar
localizadas em área mínima de 400,00 m², com área coberta para
estacionamento de no mínimo 100,00 m²
motorista profissional autônomo, proprietário de veículos, devidamente
inscrito no Cadastro de Condutores de Táxi e no Cadastro Fiscal do
Município de Curitiba.
viúva ou na falta desta, aos herdeiros dependentes de motorista de táxi,
legalmente cadastrado, vítima de latrocínio ou de roubo que resulte em
morte ou invalidez permanente do condutor, no exercício de suas
atividades.
A licença para táxi, deverá seguir as exigências do CTB e legislação correlata, tendo
como requisitos:
encontrar-se em bom estado de conservação e funcionamento e ser de
fabricação não superior a oito anos
ter pintura padronizada de cor laranja, com faixa xadrez em quadrados,
estarem equipados com: extintor de incêndio; taxímetro ou aparelhos
registradores; caixa luminosa com a palavra “TÁXI” , sobre o teto, dotada
de dispositivo que apague sua luz interna automaticamente, quando do
acionamento do taxímetro; dispositivo que indique a situação; cintos de
segurança em perfeitas condições; luz de freio elevada, na parte inferior
interna; a identificação do proprietário e do condutor; o dístico “É
PROIBIDO FUMAR”; o número da placa de registro pintado nas portas
dianteiras e a parte externa do teto, logo acima do vidro traseiro e
internamente no painel; identificação externa da empresa proprietária,
através de siglas e símbolos previamente aprovados; licença para trafegar
em pleno vigor.
Infra-estrutura
A infra-estrutura para o serviço de táxi é identificada pelos pontos de
estacionamento de veículos de táxi, que só poderão se dar nos pontos
estabelecidos, observando-se as categorias:
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o Ponto Livre: aquele em que se permite o estacionamento de qualquer táxi;
o Ponto Semi-Privativo: aquele que pode ser utilizado por qualquer táxi,
desde que o número de carros estacionados no local seja inferior a 20%
(vinte por cento) do número de táxis licenciados para o ponto;
o Ponto Provisório: aquele criado para atender necessidades ocasionais,
cuja existência, terá duração limitada temporariamente.
Os 395 pontos existentes estão definidos em função do interesse público e
conveniência administrativa, com especificação de categoria, localização e número
de ordem, bem como, os tipos e quantidades máximas de veículos que neles
poderão estacionar e as eventuais condições especiais.
Não serão implantados novos pontos de categoria semi-privativo no anel central da
cidade e nos pontos comerciais de grande concentração de pessoas.
O quadro a seguir mostra com estão distribuídos os pontos conforme a categoria.
Distribuição dos pontos de por categoria
Item
Ponto Livre
Ponto Semi-Privativo
TOTAL

Quantidade
236
156
392

Ponto semi-privativo
39%

Ponto livre
61%

%
61
39
100

Categorias de pontos de táxis

O ponto de táxi, na grande maioria, é definido por um abrigo coberto e por placa de
sinalização vertical, que identifica o ponto e por sinalização horizontal, com legenda
táxi, que delimita a área do espaço viário destinado ao ponto.
A estrutura dos abrigos utilizados como pontos de táxi é constituída por um projeto
exclusivo para a cidade de Curitiba, elaborado segundo um padrão modular, com
dimensões de 2m de largura por 4m de comprimento, o que facilita a produção e a
manutenção.
O ponto de táxi é caracterizado por elementos metálicos que compõem a estrutura
(pilar e viga) e a cobertura em metal e suportes para a vedação em vidro, com
painéis de informação e publicidade.
Os abrigos de táxi são evidenciados pelo acabamento na cor laranja, amplo teto
para proteção contra sol e chuva, painéis posteriores em vidro temperado para
proteção do usuário, banco para acomodação de até 4 pessoas, acessibilidade para
deficientes físicos e visuais, e iluminação para maior segurança do usuário nos
períodos noturnos.
Compõe o conjunto a identificação do ponto de táxi na parte frontal do abrigo, painel
informativo com sistema de transporte de Curitiba.
Existem pontos de táxi que são identificados por placa de sinalização vertical .
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Ponto de táxi definido por placa de sinalização

Pontos de táxi com abrigo

Frota
O controle da frota operante do serviço de táxi é efetuado pela URBS, através da
Gerência de Táxi e Transporte Comercial - Setor de Táxi.
A frota atual é composta de 2252 veículos, com vida útil média de 2,6 anos, com
100% dos veículos de quatro portas, com pintura padronizada na cor laranja, com
faixa xadrez em quadrados laranja e preto pintada verticalmente nas suas laterais.
Os veículos operam em categorias, assim distribuídas:
Categoria Convencional: opera com a padronização de cor laranja e com a
faixa xadrez em preto e laranja. A frota operante é de 2.224 veículos.
Categoria Executivo: especialmente criada para atender a executivos de
Curitiba e aqueles que realizam o Turismo de Negócios em nossa capital. Os
veículos mantêm a sua cor original não possuindo caracterização de frota e
os operadores devem obrigatoriamente trajar-se de forma regulamentada, ou
seja, traje social. A tarifa desta categoria é 30% acima da tarifa praticada na
categoria convencional.
Categoria especial: criada para atender as pessoas portadoras de
necessidades especiais. Trata-se de uma frota de 4 veículos do modelo
Kombi, aparelhados com elevador para cadeira de rodas e capacidade para
transportar dois cadeirantes. A tarifa é a mesma da praticada na categoria
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convencional, porém só é vedado a este operador transportar pessoas que
não sejam portadoras de necessidades especiais.
O quadro abaixo demonstra a distribuição dos táxis em circulação na cidade, por
categoria.
Distribuição dos táxis por categoria
Iten
Convencional
Executivo
Especial
TOTAL

Quantidade
2224
24
04
2252

%
98
1,5
0,5
100

Exe cutivo
1 ,5%

Espe cial
0,5 %

Con ven ciona l
98%

Categorias de táxis

Convencional

Táxi Executivo

Operação
Demandas
As demandas do serviço de táxi são difíceis de serem computadas, em decorrência
da multiplicidade de veículos, de pontos e de condutores, e da não disponibilidade
de dados operacionais das cooperativas na URBS.
Um dos referenciais é a Rodoferroviária, que possui um grande fluxo de passageiros
de táxi, em seus dois pontos, um na ala estadual e outro na ala interestadual. No
ano de 2006 foram computadas 417.195 corridas, perfazendo uma média de 34.766
ao mês (Iran Rodrigues, funcionário da GTX/SFI).
As oito centrais de rádio-táxi - Alternativa, Capital, Curitiba, Faixa Vermelha, Ligue
Táxi, Tele Táxi, Paraná e Sereia atendem em média a 380.000 chamadas por mês.
Os condutores que operam sem a utilização do serviço auxiliar de rádio táxi
transportam em média 150.000 passageiros por mês.
Agentes Operadores: Cooperativas de Rádio-Táxi
A atividade de rádio-táxi é regulamentada pelo Decreto n.º 784/04, que estabelece
as condições para concessão de alvará para o serviço de rádio-táxi.
O serviço caracteriza-se pela associação de permissionários que atuam no sistema
de cooperativa, com o objetivo de atender solicitação de táxi através de chamada
telefônica.
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O sistema associativo permite a filiação de um taxista através da aquisição de cota,
pagando mensalmente o rateio das despesas. Participando da cooperativa ele opera
com rádio comunicador atendendo às chamadas telefônicas realizadas pela central,
o que lhe permite atender um número maior de usuários.
Verifica-se que do universo de taxistas da cidade, 56% são associados a alguma
das cooperativas.
Fiscalização
A fiscalização do serviço de táxi é ato da Diretoria de Transporte da URBS pela
Gerência dos Serviços de Táxi e Transporte Comercial, através do Setor de
Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial, que atua com 28 funcionários.
A fiscalização abrange a frota total dos 2.252 veículos, 4.900 condutores, 392 pontos
de táxi e 8 centrais de rádio-táxi.
Os procedimentos incluem a vistoria dos veículos realizada na URBS
semestralmente, quando são verificados a existência e estado de conservação de
equipamentos de segurança, a padronização dos veículos e a documentação.
Os condutores dos serviços devem ser cadastrados na URBS após apresentação de
documentação descrita no Decreto 18/90. A validade do certificado é de dois anos,
salvo se o CNH estiver vencido, sendo que se for o caso o condutor é autuado e
orientado a regularizar a situação.
Nos pontos de táxis fiscalização controla a operacionalização dos mesmos. As
solicitações de ampliação, relocação, extinção, manutenção de sinalização
horizontal e vertical destes equipamentos, implantação de abrigos, também é
analisada em princípio para depois ser encaminhada ordem de serviço ao setor
competente para execução da obra.
Junto às centrais de rádio-táxi o trabalho é cooperativo, e as centrais utilizam-se de
padrões de qualidade de atendimento similares aos exigidos pela URBS.
As desconformidades com o disposto no Decreto 18/90 referente às atividades
descritas ficam sujeitas a procedimentos administrativos com a lavratura, sempre
que possível, em formulários denominados registros de ocorrências, extraindo-se
cópia para anexação ao processo e entregando-se cópia à pessoa sob fiscalização.
Havendo descumprimento ao estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro os
infratores estarão sujeitos às penalidades e medidas administrativas indicadas em
cada artigo, sendo lavrados autos de infração para a devida notificação.
Dentro da Rodoferroviária a fiscalização visa o ordenamento do fluxo de veículos
táxi, das filas de passageiros, orientação e informações diversas, fiscalização quanto
a procedimentos adotados por condutores dos veículos. A permanente fiscalização
também inibe ação de vândalos e desocupados no interior da rodoviária.
Através de operações em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (COTAMOTRAN)
e fiscalização do DER, a amplitude do trabalho visando coibir irregularidades nos
diversos modais de transporte sobre a responsabilidade da URBS é aumentada.
São realizadas normalmente quatro operações semanais com o batalhão
COTAMOTRAN em diversos pontos da cidade, com uma abordagem média de trinta
veículos por operação.
Com o DER são realizadas operações quinzenais, sendo direcionado ao transporte
de fretamento, principalmente entre Curitiba e região metropolitana.
Registro de ocorrências / Termo de Reclamação
Após a emissão do registro de ocorrência pela Fiscalização ou termo de reclamação
por usuário, os mesmos são encaminhados à área administrativa, que efetua análise
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quanto ao preenchimento e os cadastra no respectivo sistema de táxi, Escolar ou
Fretamento.
Efetuado o lançamento dos documentos é emitido carta de convocação ao
responsável (permissionário ou autorizatário) para ciência da infração e
regularização da mesma dentro do respectivo prazo regulamentar.
O registro de ocorrência fica então em um arquivo provisório, aguardando a sua
regularização, que pode se dar por:
quitação: pagamento da multa,
recurso: operador (permissionário / condutor) apresenta impugnação que
após análise da Chefia e Gerência, pode ser revertida em uma penalidade
que não envolva valores, como advertência escrita, sendo ao mesma
regularizada com a assinatura do responsável,
processo administrativo: considerando a gravidade ou reincidência na
infração, ou ainda, por continuidade do recurso, o registro é encaminhada à
Procuradoria Jurídica, que inicia o processo administrativo. Após efetuado o
procedimento regulamentar pela Procuradoria, o processo é enviado à
Gerência, para aplicação de penalidade.
Em alguns casos, quando a emissão do registro de ocorrência resulta na apreensão
do veículo, logo após regularização do registro, o infrator é orientado quanto as
normas regulamentares e é emitido um Termo de Liberação, para que o proprietário
possa reaver o veículo.
Auto de Infração
Após o auto de infração ser emitido, os veículos são cadastrados nos sistemas ou
não, sendo encaminhado à área administrativa, que cadastra em um controle do
Setor de Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial. O auto é enviado à Chefia
que efetua análise quanto ao enquadramento. Se verificado erro no auto, no qual
não é possível a sua transferência para outro, é formulado solicitação à Gerência,
Diretoria de Trânsito e Presidência, para cancelamento do mesmo.
O auto segue então para à Gerência de Trânsito, mediante protocolo de entrega,
para cadastro e devidos procedimentos.
Como cabe defesa e recurso do auto, o mesmo poderá retornar à Gerência, pela
Defesa Prévia ou Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, para
informações ou esclarecimentos. Conforme o caso, são verificados relatórios
pertinentes ao auto ou solicitado relatório complementar do agente, remetendo o
processo ao Setor requerente.
Gestão da categoria Táxi
Setor de Táxi – STX - As atribuições da URBS específicas ao setor de Táxi – STX,
são:
Organizar e supervisionar o trâmite de processos administrativos referentes
aos serviços de táxi, e à orientação aos condutores e usuários do sistema.
Elaborar planilhas de cálculo tarifário.
Analisar e liberar licenças para tráfego dos veículos e certificados cadastrais
de condutores.
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Elaborar e ministrar palestras a condutores iniciantes e antigos.
Avaliar processos de inventário para identificação de titularidade de
responsabilidade de uso da permissão do município.
Elaborar pareceres quanto às solicitações de transferências de permissões.
Setor de Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial
Organizar e supervisionar as atividades de fiscalização de táxi, veículos de
transporte escolar, transporte de pessoas de natureza privada e outros.
Coordenar as atividades de vistoria dos veículos cadastrados e a implantação
de pontos de parada na cidade.
Coordenar atividades conjuntas com demais setores de fiscalização da
URBS, DIRETRAN E BPTRAN para fiscalização da frota credenciada e para
identificação e orientação relativa à apreensão de frota clandestina.
Emitir pareceres sobre recursos de infrações.
Acompanhar alteração na legislação e orientar permissionários e condutores
quanto às ações necessárias para adequação legal.
Remuneração do serviço de táxi
As tarifas a serem cobradas dos usuários do serviço de táxi serão fixadas por
Decreto Municipal 463/06 do Poder Executivo Municipal, precedidas de proposta da
URBS – Urbanização de Curitiba S.A., em conformidade com o prescrito na Portaria
n.º 095 de 10/07/95, do INMETRO.
Indicadores de Referência
A Planilha de Cálculo Tarifário do Serviço de Táxi leva em conta todos os itens que
geram custo ao desempenho do serviço. Este custo é totalmente dividido entre os
usuários.
Os componentes básicos desta tarifa são:
Bandeirada: Esta tarifa foi calculada com o intuito de cobrir os custos de
tempo não remunerado do condutor e a quilometragem sem ocupação.
Corresponde ao valor inicial da corrida, ou o preço mínimo do serviço.
Quilometro Rodado: Custo de deslocamento do veículo visando cobrir
parcelas dos custos fixos e custos variáveis e ainda o tempo remunerado do
condutor.
Bandeira II: Tarifa aplicada em horários noturnos e feriados, calculada na
base de 30% a mais do que o quilômetro rodado na Bandeira I, visando cobrir
o adicional noturno ou hora extra que um empregado receberia para trabalhar
nestes horários.
Hora Parada: Custo do tempo em que o condutor está a disposição do
usuário com o veículo parado e o taxímetro operando. A tarifa horária também
é aplicada a baixas velocidades. Quando o veículo está com velocidade
abaixo de 19 Km/h, o taxímetro opera com dispositivo de tempo e não de
distância, esta velocidade é chamada de Velocidade de Transição e
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determinada da seguinte forma.
Velocidade de Transição = Tarifa Horária / Tarifa Quilométrica, conforme
determinado na portaria no120 de 23 de agosto de 1995 do INMETRO: 24 /
1,60 = 15
Componentes da Planilha de Cálculo Tarifário
Os diversos componentes que compõem a planilha são referenciados a seguir :
bandeirada média dia; custo quilometro; extensão da corrida média; frações média
dia;taxa de remuneração de capital ; índice de aproveitamento;lavagem completa;
peças e acessórios; pessoal de manutenção; percurso médio anual; quilometro
aprovado; quilometro calculado; quilometragem média dia; quilometragem ocupada
média dia; quilometragem rodada média dia; saldo de vida; taxa de administração;
taxa de risco; valor do quilometro aprovado; valor do quilometro calculado; valor
residual; vida útil; vida total; valor do veículo novo;veículo novo + pintura; vnf – 04
pneus; veículo novo + taxímetro
Para o cálculo da tarifa consideram-se: dados Operacionais (obtidos através de
estatística pela leitura dos taxímetros multi informacionais que é feita a cada vistoria
realizada no veículo); quilometragem média; bandeirada média; frações médias;
frações média dia; quilometragem ocupada média; frota; índice de rendimento e
consumo; e pesquisa de preços: periodicamente são coletadas informações do custo
operacional do serviço.
Custos Variáveis
Combustível – Considera-se o consumo necessário para operação do serviço e
respectivo preço unitário. 36% da frota utiliza a gasolina e 35% álcool e o restante ou
é total flex (3,42%) ou gás natural veicular - GNV (19,62%).
Óleo de motor – Adotado o consumo médio de 9,5l para cada 10.500km rodados.
Rodagem – Considerando como referência o pneu radial 185x70x13 -Aplicado como
fator de utilização a razão de 60.000km por jogo de pneus. Foi excluído o cálculo da
recapagem uma vez que não é permitida a operação no sistema com este tipo de
pneu.
Manutenção – dividido em três itens: Peças e acessórios – corresponde a 12% do
veículo novo ao ano; Pessoal de manutenção – corresponde a 33% de peças e
acessórios; Lavagem completa – visa cobrir as despesas referentes a manutenção
da boa apresentação do veículo e condições de higiene. Por isto a Lavagem está
incluída como custo de manutenção.
Custos Fixos: - Remuneração e Depreciação de Capital
Utilização do valor do veículo novo mais a pintura e sem a rodagem e sem o
taxímetro. Isto se faz necessário porque a rodagem já é remunerada nos custos
variáveis e o taxímetro é remunerado nas peças e acessórios.
Depreciação – considera-se o veículo, com vida útil de 8 anos e valor residual
correspondente a 20% do veículo novo. Este custo representa o capital consumido
na operação do serviço com o desgaste dos equipamentos citados acima. Ao final
da vida útil considerada, o permissionário terá acumulado recursos suficientes para
substituir os equipamentos. D = (VNs – VR)/VU*PMA
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Custo de depreciação na tarifa - valor do veículo novo mais a pintura e sem a
rodagem menos o valor residual (20%) divididos pela vida útil (8) multiplicado
pelo percurso (quilometragem) médio anual.
Remuneração sobre o capital – considera-se 12% ao ano do valor do veículo
novo, com uma taxa de remuneração também de 12% ao ano e saldo de vida de
7,6 anos. Visa cobrir o lucro do permissionário sobre o capital investido, como se o
capital fosse investido em outras atividades de risco equivalente. RC =
i*VNs*SV/PMA
Remuneração na tarifa - a taxa de remuneração (12%) vezes o valor do
veículo novo mais a pintura e sem a rodagem vezes o saldo de vida divididos
pelo percurso (quilometragem) médio anual.
Taxa de risco – refere-se ao seguro obrigatório e facultativo do veículo, e
corresponde a 10% ao ano do veículo novo mais a pintura e sem a rodagem
conforme a remuneração e depreciação do capital. TR = 0,10*VN/PMA
Pessoal de Tráfego – refere-se ao valor do trabalho do condutor.
Salário – aplicado o valor de R$ 1.015,20 tendo como base o salário do
motorista do transporte coletivo.
Fator de utilização – neste item é considerado um motorista a mais por
veículo, uma vez que a legislação permite ao permissionário cadastrar
outro condutor para operar no veículo.
Leis Sociais – os encargos considerados são INSS (20%) e FGTS (8%)
nos quais foi aplicado 36,80% sobre dois salários mínimos e ainda férias
(3,33%) e 13° salário (8,33%) nos quais foram aplicados 20,40% sobre o
salário do motorista.
Na taxa de administração foi aplicado a razão de 10% sobre os custos fixos e
variáveis menos os de capital. No item de impostos foi considerado o Imposto Sobre
Serviços de qualquer natureza (ISS) o PIS e a COFINS na razão de 4% sobre o
faturamento bruto.
Modelo de Remuneração
A planilha de cálculo tarifário do serviço de táxi leva em conta todos os itens que
geram custo ao desempenho do serviço. Informa-se que todos os itens são
considerados tendo por base uma quilometragem média diária de 184,88 Km.
O total geral da planilha espelhe a arrecadação bruta de um veículo táxi
considerando salário fornecido pelo SINDIMOC - Sindicato dos Motoristas e
Cobradores nas Empresas de Transporte de Passageiros de Curitiba e Região
Metropolitana de R$1.015,20 para o condutor não é possível afirmar que na real
prática todo condutor do serviço de táxi afira tal importância posto que inexistem
controles efetivos que permitam a mensuração dos mesmos.
São várias as formas de remuneração no Serviço de Táxi. Os condutores
empregados pagam para as empresas por quilometro rodado. Alguns condutores
colaboradores pagam uma diária ao permissionário e outros ainda trabalham no
“racha”, ou seja, divide toda a receita e despesa com o permissionário.
Sistema de Informações
Além dos controles diários que se exige da área administrativa do Setor de
Fiscalização, o atendimento ao público denota grande parte das atividades
executadas pelos agentes administrativos. Quanto ao atendimento relacionado às
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atividades do táxi, efetuados tanto pessoalmente junto ao balcão de atendimento ou
via telefone, pode-se citar:
Aos operadores do sistema: esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos
regulamentares; orientação quanto a preenchimento de recursos; solicitação de
manutenção, relocação, implantação de ponto de táxi; pedido de vistoria em
veículo sinistrado; expedição de cópia de documentos diversos e certidão de
infração, etc; pedido de verificação em veículo irregular.
Ao público em geral: reclamação quanto ao atendimento dos operadores das
atividades fiscalizadas; busca de pertence esquecido em táxis; informações
pertinentes as atividades fiscalizadas, etc.; solicitação de relocação, extinção ou
orientação em ponto de táxi.; pedido de verificação em veículo irregular.
Ao cliente interno: informações quanto as atividades fiscalizadas; emissão de
documentos e relatório; esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos
regulamentares e comunicação via rádio com os fiscais.
Central 156 - Os registros relacionados a táxi como denúncias de veículos
clandestinos que efetuam transporte de passageiros, etc, são recebidos pelo
Setor de Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial via internet e impressos.
Os registros após passarem pelas devidas análises da Chefia e Gerência, são
respondidos via Central 156, cadastros junto ao Setor e arquivados.
Aspectos Ambientais
A frota operante utiliza a gasolina como combustível de seus veículos, sendo que
cerca de 20% utiliza gás natural veicular - GNV como combustível, reduzindo a
poluição atmosférica.
4.2.2.3 Serviço de Transporte Escolar
Estrutura do serviço
O Serviço de Transporte Escolar, considerado de utilidade pública, destina-se ao
transporte de alunos da pré-escola ao ensino médio, matriculados em
estabelecimento de ensino do Município de Curitiba, sendo regido pela Lei
11.328/2004.
Lei 7559/90 define o gerenciamento da atividade pela Urbanização de Curitiba
S.A. - URBS, através do Decreto 555/89 , sendo administrada pelo Setor de
Transporte Comercial, da Gerência dos Serviços de Táxi e Transporte Comercial.
Regulamentação da atividade, através do Decreto 361/91.
A licença para operar o Serviço de Transporte Escolar é conferida através de
processo licitatório, instituído pela Constituição” e pela Lei Orgânica do
Município.
Para atender aos dispositivos legais foram efetuadas quatro licitações públicas
para o transporte escolar. A primeira no ano de 1992, processo de licitação
GS/102/92 que liberou 158 permissões; a próxima em 1993, processo de
licitação GS/001/93 com 60 permissões; em 1998, processo de licitação
NL/GS/075/98 mais 271 permissões; e a última no ano de 1999, processo
NL/GS/045/99 que liberou 135 permissões, totalizando 624 permissões.
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As permissões para transporte escolar em Curitiba são de dois tipos: Físicas:
(profissionais autônomos que detêm a permissão para explorar a atividade no
Município). Jurídicas: (empresas individuais, estabelecimentos de ensino,
empresas limitadas ).
O quadro abaixo mostra a distribuição por tipo de permissão.
Tipos de Permissão
TIPO
QUANT
Físicas
641
Jurídicas
74
TOTAL
715

Pessoas Jurídicas
9%

Pessoas Físicas
91%

Empresas permissionárias do transporte escolar, que detinham mais uma licença,
puderam transferi-las a terceiros, criando novas permissões, sem alterar o número
de veículos, fato que vem explicar a diferença, para mais, no total de permissão da
época da última concorrência, de 624 permissões para as atuais 715.
Para que um condutor se habilite para atuar no transporte escolar é fundamental a
sua capacitação, que foi estabelecida pela Resolução nº 789/1994, que trata do
“Curso para treinamento de condutores de veículos de transporte de escolares”.
A grade curricular do curso, com carga horária de 40 horas, compõe-se de: Direção
Defensiva: 16 horas; Prevenção de Acidentes: 5 horas; Elementos Básicos sobre
Legislação: 3 horas e 30 minutos; regras Gerais de Circulação: 2 horas; Sinalização
de Trânsito: 2 horas; Psicologia e Segurança de Trânsito: 6 horas e 30 minutos
Para poder efetuar o curso de capacitação o interessado deve estar devidamente
habilitado na categoria (D ) ou superior.
A presença de acompanhante para crianças do ensino primário é exigida aos
transportadores.
Trajetos
A definição dos trajetos dos veículos do transporte escolar não é determinada pela
administração pública, sendo este trajeto de livre escolha do transportador.
Em função dos horários de entrada e saída dos colégios, os trajetos são
estabelecidos levando-se em conta a localização do colégio e uma abrangência de
três a quatro bairros, que faça divisa entre si, em torno da unidade de ensino, para
não que não existam trajetos extensos, prejudicando o cumprimento dos horários de
entradas e saídas dos colégios.
Frota
Os veículos devem seguir parâmetros de segurança específicos, onde são levados
em consideração diversos aspectos, com itens obrigatórios, tanto na parte interna
quanto na externa, conforme descrito no quadro apresentado na seqüência.
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Veículos do transporte escolar

A frota para o transporte escolar é composta por camionetes (kombis), micro-ônibus,
ônibus e vans, totalizando 882 veículos, distribuídos conforme o quadro que se
segue:
Distribuição de veículos do transporte escolar, por tipo
Camionetas Micro-ônibus
2%
15%

TIPO DE VEÍCULO
QUANT
Camionetes (kombis)
Microônibus
Ônibus
Vans
TOTAL

16
149
204
513
882

Vans
60%

Ônibus
23%

Tipologia dos veículos do transporte escola.

Operação do sistema
Demandas
As demandas do serviço de transporte escolar são caracterizadas pelos turnos da
manhã, tarde e noite, e pelas seguintes séries: Pré-escola: atendendo crianças a
partir de 3 anos; Ensino fundamental: abrangendo os escolares entre a 1º e a 8 º
série.; e Ensino médio: compreendendo alunos do 1º ano do ensino médio até a 4º
série dependendo do curso.
A identificação das demandas, seja por turno ou série não está disponível, uma vez
que não existem pesquisas com relação à quantidade de alunos transportados.
Operadores
Totalizam 928 condutores, são profissionais como motoristas colaboradores,
motoristas empregados, permissionários autônomos e sócio condutores.
Motoristas colaboradores - são contratados pelos permissionários autônomos, para
dirigir os seus veículos licenciados para o transportes, totalizando 171 profissionais.
Motoristas empregados – contratados das empresas permissionárias do sistema,
que operam com o veículo de seus empregadores, contando com 94 profissionais.
Permissionários autônomos - detentores de permissão em seu nome para explorar
os Serviços de Transporte Escolar em Curitiba, em um total de 641 profissionais.
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Sócio condutores – são os sócios de empresas permissionárias que também atuam
como motoristas de seus veículos licenciados, com 21 profissionais.
Tipos de profissionais que operam o transporte escolar
PROFISSIONAIS
QUANT
Permissionários Autônomos
Motoristas Colaboradores
Motoristas Empregados
Sócios Condutores
TOTAL

641
191
94
21
947

Motoristas
empregados
16%

Motorista
colaboradores
16%

Sócios
condutores
2%

Permissionários
autônomos
66%

Tipologia dos condutores

Fiscalização
A fiscalização aborda em especial fatores de segurança em operações diárias nas
escolas, com a finalidade de garantir a segurança dos passageiros (crianças e
adolescentes). Leva-se também em consideração a prática de direção preventiva
pelos transportadores, a existência e correto uso de equipamentos de segurança
necessários à prática da atividade, como cintos de segurança, tacógrafo, além do
constante monitoramento quanto à condução dos veículos, efetuada por pessoal
cadastrado junto à URBS, e que obrigatoriamente passam por curso de formação
profissional.
A presença de acompanhante para crianças do ensino primário também é
fiscalizada, face à exigência que é feita aos transportadores.
As desconformidades com o disposto na Lei 11.328/04, referente às atividades
descritas acima ficam sujeitas a procedimentos administrativos.
Gestão
As atividades relativas ao transporte escolar são pertinentes à Diretoria de
Transporte, que é estruturada em quatro gerências, sendo que as responsáveis
pelas ações e serviços de táxi e transporte comercial é a Gerência dos Serviços de
Táxi e de Transporte Comercial – GTX. Suas principais responsabilidades são:
Avaliar necessidades de clientes, o histórico de resultados e as expectativas
definidas pela Diretoria, e propor os objetivos e planos de ações para os períodos
considerados para a Gerência;
Desenvolver parcerias necessárias ao desenvolvimento das atividades para
atendimento aos clientes;
Coordenar e supervisionar as atividades dos setores subordinados, bem como
monitorar o processo de definição, acompanhamento e avaliação das metas
periódicas de trabalho;
Coordenar as ações que garantam os recursos necessários ao andamento das
atividades que compõem a Gerência, conforme programação orçamentária
definida;
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Coordenar o processo de desenvolvimento de recursos humanos no âmbito da
Gerência, com base nas programações orçamentárias e na política de recursos
humanos;
Coordenar, programar e analisar os serviços de cadastramento do transporte
comercial (táxi, escolares, transporte de pessoas de natureza privada e outros), e
a fiscalização do sistema operacional desse transporte em Curitiba e Região
Metropolitana;
Coordenar e avaliar programas de implantação e manutenção de qualificação e
requalificação de condutores do transporte comercial;
Orientar a operacionalização de pesquisas e estudos de tarifa para o sistema, e
estudos voltados à criação de novos pontos para estacionamento da frota de
veículos, bem como sua manutenção; e
Propor e participar da criação de normas para operacionalização do sistema de
transporte comercial.
As atividades relativas aos serviços de fretamento compreendem dois setores,
conforme a área de atuação:
Para o Setor de Transporte Comercial
Organizar e supervisionar as atividades de cadastro, registro, liberação, análise
de documentação, emissão de documentos de identificação, e de realização de
palestras de qualificação e requalificação de condutores, inerentes ao transporte
comercial, regulamentado ou não, no município de Curitiba;
Acompanhar e analisar alterações de legislação de trânsito e de regulamentação
municipal, e orientar procedimentos no atendimento a transportadores e
usuários;
Participar de processos de licitações para Outorga de Permissão; e
Analisar e emitir pareceres em documentações para registros.
Para o Setor de Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial
Organizar e supervisionar as atividades de fiscalização de táxi, veículos de
transporte escolar, transporte de pessoas de natureza privada e outros;
Coordenar as atividades de vistoria dos veículos cadastrados e a implantação de
pontos de parada na cidade;
Coordenar atividades conjuntas com demais setores de fiscalização da URBS,
DIRETRAN E BPTRAN para fiscalização da frota credenciada e para
identificação e orientação relativa à apreensão de frota clandestina;
Emitir pareceres sobre recursos de infrações; e
Acompanhar alteração na legislação e orientar permissionários e condutores
quanto às ações necessárias para adequação legal.
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Remuneração do sistema de transporte escolar
O valor cobrado pelos serviços prestados é de livre negociação com os contratantes
dos serviços, os pais dos alunos;
A remuneração se dá através da cobrança das mensalidades dos pais e
contratantes do serviço, e os valores cobrados, variam bastante de acordo com o
trajeto e horário percorridos pelo transportador.
Em pesquisa informal constatou-se que os valores tem uma variação entre R$ 80,00
a R$ 150,00.
Uma vez que se trata de livre negociação entre contratante e contratado não existe
indicadores de referência no modelo tarifário deste modal de transportes.
Sistema de Informações
A comunicação para o serviço de fretamento abrange ações internas e externas.
No âmbito interno o sistema de informações compreende procedimentos
administrativos entre assessorias, gerências, núcleos e setores da URBS, bem como
uma interação na própria Gerência dos Serviços de Táxi e seus setores, que
envolvem: Informações quanto às atividades fiscalizadas; Emissão de documentos
e relatórios; Esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos regulamentares; e
Comunicação via rádio com os fiscais.
As ações externas contemplam o atendimento aos operadores do sistema e
usuários, seja através do recebimento de reclamações e solicitações no “balcão”,
seja através de correspondência, seja via fax, rádio e/ou telefone – incluindo o
serviço 156 da Prefeitura Municipal, bem como através de meios eletrônicos
(internet, notes).
O atendimento aos operadores do serviço de fretamento compreende:
Esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos regulamentares; Orientação
quanto a preenchimento de recursos; Pedido de vistoria em veículo sinistrado
(veículo sem condição de tráfego); Expedição de cópia de documentos diversos e
certidão de infração, etc; e Pedido de verificação em veículo irregular;
Os usuários têm diversas demandas, tais como: Reclamação quanto ao atendimento
dos operadores das atividades fiscalizadas; Busca de pertence esquecido em
veículo de fretamento; Informações pertinentes as atividades fiscalizadas, etc;
Pedido de verificação em veículo irregular;
A Central 156 disponibiliza registros relacionados fretamento, com denúncias de
veículo clandestinos que efetuam transporte de passageiros, etc, que são recebidos
pelo Setor de Fiscalização, via internet ou impressos. Os registros após passarem
pelas devidas análises das chefias e gerência são respondidos via Central 156,
cadastrados junto ao Setor pertinente e arquivados.
Aspectos Ambientais
A frota operante do transporte escolar, com camionetes (kombi), micro-ônibus,
ônibus e vans, usa o diesel como combustível de seus veículos, com pouca atenção
à mudança de comportamento ou projetos para atender às questões ambientais
sobre a necessidade de diminuição da poluição.
Salienta-se que cerca de 8 camionetes (kombis) utilizam o gás natural veicular GNV, como combustível alternativo, contribuindo para a redução da poluição
atmosférica.
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4.2.2.4 Serviço de Transporte Remunerado de Passageiros de Natureza Privada
ou Fretamento
Estrutura do Fretamento
Formatação
O fretamento é regido pelo Decreto nº 14 de 30/01/2003, o qual define que o
transporte remunerado de passageiros de natureza privada ou fretamento é a
modalidade de transporte de aluguel, disciplinada para não causar conflitos aos
serviços cedidos através de permissões ou concessões. O serviço de fretamento
opera como serviço contratado por prazo determinado, para atender uma demanda
específica definida por empresa interessada.
Frota do total de veículos licenciados
A frota de veículos licenciados para operar o fretamento é de 1528 veículos,
distribuídos: 53% da frota é composta por vans, 45% por ônibus e apenas 2% por
micro-ônibus, como pode ser observado no gráfico que se segue:
Tipologia dos veículos do fretamento
TIPO DE VEÍCULO
QUANTIDADE
Vans
Ônibus
Microônibus
TOTAL

ônibus
45%

Micro-ônibus
2%

Vans
53%

807
692
29
1528
Tipologia dos veículos do fretamento

Todos os veículos têm que dispor de equipamentos de segurança, conforme
identificado no CTB, de acordo com o tipo de veículo, bem como de documentação,
além do dístico “Reg. URBS nº”, conforme padrão definido pela URBS.

Veículos do fretamento
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Operação
Demandas
As demandas deste modal de transporte são determinadas por empresas,
faculdades e agências de turismo, que dentro de suas necessidades, entram em
contato com as empresas transportadoras para acertar o transporte de seus
funcionários, universitários ou clientes, de acordo com o caso.
Empresas e faculdades, os funcionários e universitários têm horários de entradas
ou saídas, em período não cobertos pelo transporte coletivo, ou próximo do
encerramento do mesmo, colaborando para o aumento da demanda junto às
empresas transportadoras.
Os trajetos e demandas são definidos conforme as necessidades do mercado
formado principalmente por empresas, universidades e agências de turismo.
Empresas operadoras
O Serviço de fretamento é operado por dois tipos de empresas, limitadas e as
firmas individuais:
o Empresas limitadas: formada por vários sócios, são classificadas como
pequenas, médias e grandes empresas;
o Firmas individuais: empresas constituídas por uma pessoa, o
proprietário, sendo consideradas como pequenas empresas.
Empresas de fretamento
TIPO
Empresa limitada
Empresa individual
TOTAL

QUANTIDADE
593
131
724

Empresa individual Empresa limitada
18%
82%

Tipologia das empresas

O processo para o cadastro, com o enquadramento das empresas para a operação
do serviço de fretamento, segue uma rotina administrativa que compreende a
solicitação dos responsáveis legais pelas empresas, que preenchem formulário
fornecido pela URBS, com o pedido de cadastramento na atividade, juntando
diversos documentos, tais como: Solicitação da Empresa para o cadastro junto a
URBS; ertidão expedida pela JUNTA COMERCIAL DO PR atualizada; Contrato
Social da Empresa, contendo a atividade de Transporte Rodoviário de Passageiros
(NÃO REGULAR); Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Carteira de
Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is); Alvará Municipal de um dos
municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba, para a atividade de
Locação de veículos de passageiros com motorista, municipal; Prova de quitação
com a Receita Estadual; Prova de quitação Municipal; Prova de dispor de área
apropriada para o estacionamento do veículo; Apólice de Seguro do(s) veículo(s)
(contendo cobertura para RCF-Danos Pessoais no valor de 60.000 Reais por
veículo); Vistoria do veículo (dentro dos padrões exigidos) aprovada pela URBS;
Certificado do veículo em nome da Empresa e na Categoria Aluguel; e Taxa
referente a liberação da licença para trafegar.
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Fiscalização
A fiscalização abrange uma frota de 1.528 veículos, distribuídos em 724 empresas.
Os procedimentos incluem a vistoria dos veículos realizada na URBS anualmente.
Os veículos devem possuir o dístico “Reg. URBS nº”, conforme padrão especificado
pela URBS.
A equipe de fiscalização da Gerência dos Serviços de Táxi e do Transporte
Comercial – GTX realiza blitze com abordagens de fiscalização, que são realizadas
nas proximidades de faculdades/universidades e empresas. Em função da
dificuldade de recursos humanos e de equipamentos, as blitze que deveriam ser
diárias, são efetuadas esporadicamente, sendo que atualmente a média é de uma
operação de fiscalização por semana.
A fiscalização dos veículos de fretamento abrange a vistoria quanto ao porte de
licença para trafegar emitida pela URBS, a existência de placa vermelha, assim
como documentos pessoais e do veículo de porte obrigatório, além do contrato de
prestação de serviços, firmado entre o transportador e o contratante. As
desconformidades são registradas em autos de infração, de acordo com o disposto
no CTB e em registros de ocorrência para atender os dispositivos do Decreto 14/03.
Registro de Ocorrências / Termo de Reclamação
Após a emissão do registro de ocorrência pela Fiscalização ou termo de reclamação
por usuário, os mesmos são encaminhados à área administrativa, que efetua análise
quanto ao preenchimento e os cadastra no respectivo sistema de fretamento.
Após o lançamento dos documentos é emitida carta de convocação ao responsável
(permissionário ou autorizatório) para ciência da infração e regularização da mesma
dentro do respectivo prazo regulamentar.
O registro de ocorrência é enviado a um arquivo provisório, aguardando a sua
regularização, que pode ser realizada por:
quitação: pagamento da multa,
recurso: operador (permissionário / condutor) apresenta impugnação
que após análise da Chefia e Gerência, pode ser revertida em uma
penalidade que não envolva valores, como advertência escrita, sendo
à mesma regularizada com a assinatura do responsável,
processo administrativo: considerando a gravidade ou reincidência na
infração, ou
ainda, por continuidade do recurso, o registro é
encaminhado à Procuradoria Jurídica da URBS, que inicia o processo
administrativo. Após efetuado o procedimento regulamentar pela
Procuradoria Jurídica, o processo é enviado à Gerência, para
aplicação de penalidade.
Quando a emissão do registro de ocorrência resulta na apreensão do veículo, logo
após regularização do registro, o infrator é orientado quanto às normas
regulamentares e é emitido um Termo de Liberação, para que o proprietário possa
reaver o veículo.
Auto de Infração
Após emissão do auto de infração dos veículos cadastrados nos sistemas ou não, o
auto é encaminhado à área administrativa. O auto é enviado à Chefia que efetua
análise quanto ao enquadramento. Se constatado erro no auto, no qual não é
possível a sua transferência para outro, é formulado solicitação à Gerência, Diretoria
de Trânsito e Presidência, para cancelamento do mesmo.
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O auto segue para à Gerência de Trânsito, para cadastro e devidos procedimentos.
Como cabe defesa e recurso do auto, o mesmo poderá retornar à Gerência, pela
Defesa Prévia ou Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, para
informações ou esclarecimentos.
Gestão
As atividades relativas ao serviço de fretamento integram a Gerência dos
Serviços de Táxi e de Transporte Comercial - GTX, que faz parte da Diretoria de
Transporte. A Gerência dos Serviços de Táxi e de Transporte Comercial é
composta por três setores: Setor de Táxi - STX, Setor de Transporte Comercial
- STC e Setor de Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial – SFI.
Destacam-se como atividades:
Avaliar necessidades de clientes, o histórico de resultados e as expectativas
definidas pela Diretoria, e propor os objetivos e planos de ações para os períodos
considerados para a Gerência;
Desenvolver parcerias necessárias ao desenvolvimento das atividades para
atendimento aos clientes;
Coordenar e supervisionar as atividades dos setores subordinados, bem como
monitorar o processo de definição, acompanhamento e avaliação das metas
periódicas de trabalho;
Coordenar as ações que garantam os recursos necessários ao andamento das
atividades que compõem a Gerência, conforme programação orçamentária
definida;
Coordenar o processo de desenvolvimento de recursos humanos no âmbito da
Gerência, com base nas programações orçamentárias e na política de recursos
humanos;
Coordenar, programar e analisar os serviços de cadastramento do transporte
comercial (táxi, escolares, transporte de pessoas de natureza privada e outros), e a
fiscalização do sistema operacional desse transporte em Curitiba e Região
Metropolitana;
Coordenar e avaliar programas de implantação e manutenção de qualificação e
requalificação de condutores do transporte comercial;
Orientar a operacionalização de pesquisas e estudos de tarifa para o sistema, e
estudos voltados à criação de novos pontos para estacionamento da frota de
veículos, bem como sua manutenção; e
Propor e participar da criação de normas para operacionalização do sistema de
transporte comercial.
As atividades dos serviços de fretamento abrangem dois setores, de acordo com a
área de atuação:
Setor de Transporte Comercial
Organizar e supervisionar as atividades de cadastro, registro, liberação, análise
de documentação, emissão de documentos de identificação, e de realização de
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palestras de qualificação e requalificação de condutores, inerentes ao transporte
comercial, regulamentado ou não, no município de Curitiba;
Acompanhar e analisar alterações de legislação de trânsito e de regulamentação
municipal, e orientar procedimentos no atendimento a transportadores e usuários;
Participar de processos de licitações para Outorga de Permissão; e
Analisar e emitir pareceres em documentações para registros.
Setor de Fiscalização de Táxi e Transporte Comercial
Organizar e supervisionar as atividades de fiscalização de táxi, veículos de
transporte escolar, transporte de pessoas de natureza privada e outros;
Coordenar as atividades de vistoria dos veículos cadastrados e a implantação de
pontos de parada na cidade;
Coordenar atividades conjuntas com demais setores de fiscalização da URBS,
DIRETRAN E BPTRAN para fiscalização da frota credenciada e para identificação
e orientação relativa à apreensão de frota clandestina;
Emitir pareceres sobre recursos de infrações; e
Acompanhar alteração na legislação e orientar permissionários e condutores
quanto às ações necessárias para adequação legal.
Remuneração do sistema de fretamento
A tarifa do fretamento é efetuada através da cobrança por viagem realizada,
considerando distância e tipo de veículo. Um dos indicadores de referência é o
número de viagens efetuadas.
Remuneração dos operadores
A remuneração observa diversos aspectos, destacando-se: Fechamento mensal,
considerando o número de viagens efetuadas de acordo com o estipulado no
contrato de prestação de serviço. Tipo do veículo que executará o transporte; Vida
útil dos veículos; Tempo de vigência dos contratos de transporte; Prazo estipulado
para revisão dos valores cobrados, considerando aumentos dos custos operacionais
da empresa contratada, (combustível, peças e serviços).
Sistema de Informações
A comunicação para o serviço de fretamento abrange ações internas e externas.
No âmbito interno o sistema de informações compreende procedimentos
administrativos entre assessorias, gerências, núcleos e setores da URBS, bem como
uma interação na própria Gerência dos Serviços de Táxi e seus setores, que
envolvem: Informações quanto às atividades fiscalizadas; Emissão de documentos
e relatórios; Esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos regulamentares; e
Comunicação via rádio com os fiscais.
As ações externas contemplam o atendimento aos operadores do sistema e
usuários, seja através do recebimento de reclamações e solicitações no “balcão”,
seja através de correspondência, seja via fax, rádio e/ou telefone – incluindo o
serviço 156 da Prefeitura Municipal, bem como através de meios eletrônicos
(internet, notes).
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O atendimento aos operadores do serviço de fretamento compreende:
Esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos regulamentares; Orientação
quanto a preenchimento de recursos; Pedido de vistoria em veículo sinistrado
(veículo sem condição de tráfego); Expedição de cópia de documentos diversos e
certidão de infração, etc; e Pedido de verificação em veículo irregular.
Os usuários têm diversas demandas, tais como: Reclamação quanto ao
atendimento dos operadores das atividades fiscalizadas; Busca de pertence
esquecido em veículo de fretamento; Informações pertinentes as atividades
fiscalizadas, etc; Pedido de verificação em veículo irregular;
A Central 156 disponibiliza registros relacionados fretamento, com denúncias de
veículo clandestinos que efetuam transporte de passageiros, etc, que são recebidos
pelo Setor de Fiscalização, via internet ou impressos. Os registros após passarem
pelas devidas análises das chefias e gerência são respondidos via Central 156,
cadastrados junto ao Setor pertinente e arquivados.

Aspectos Ambientais
A frota operante ainda utiliza o diesel como combustível de seus veículos, não
havendo no momento indicativo de mudança de comportamento, ou projetos que
venham a compactuar com as questões ambientais sobre a necessidade de
diminuição da poluição.
Destaca-se que o poder público não regulamentou a utilização de combustíveis
alternativos para o transporte de fretamento.
4.2.2.5 Conclusão
O transporte comercial, estruturado através dos serviços de táxi, transporte escolar e
fretamento, está regulamentado por leis e decretos, que respaldam políticas
públicas, as quais apresentam fragilidades.
Observa-se que os regulamentos dos serviços do transporte comercial necessitam
de revisão, para se adequar a novas situações, especialmente com relação à
integração metropolitana.
A análise dos aspectos administrativos demonstra que há a necessidade de uma
melhor estruturação, para fazer frente às novas necessidades.
Com relação ao táxi os aspectos relevantes são:
É um serviço de utilidade pública para o transporte individual de passageiros,
mediante pagamento de tarifa, sendo o condutor (motorista profissional
inscrito no Cadastro de Condutores de Veículos/Táxi, através de uma
autorização prévia, com 4.864 motoristas cadastrados) pessoa física ou
jurídica, que tem uma outorga de permissão para exploração dos serviços de
táxi, sendo necessário uma adequação, face à revisão dos regulamentos;
Os veículos são especificamente destinados ao transporte individual de
passageiros, seguindo as exigências do CTB, legislação correlata e requisitos
especiais do regulamento, com uma frota composta por 2224 convencional,
24 executivos e 4 especiais, que atendem à demanda existente;
Parte significativa da frota (20%) utiliza como combustível o gás natural
veicular, de acordo com uma regulamentação do poder público, para a
redução da poluição atmosférica;
A infra-estrutura, identificada pelos pontos de táxi (236 livre e 156 semiprivativo), conta com 184 pontos com abrigo, sendo destes 108 padrão clear
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channel e 76 padrão convencional, de um total de 392 pontos ativos, com um
bom atendimento à população;
Existem oito associações, com 2.307 associados, que operam com serviço
auxiliar de rádio;
A estrutura administrativa é composta pela Gerência dos Serviços de Táxi e
do Transporte Comercia, que integra a Diretoria de Transporte da URBS, e é
responsável pelo controle e pela fiscalização dos condutores e dos veículos;
A remuneração do sistema é definida pelo poder executivo, mediante
proposta da URBS; e a remuneração dos operadores, considerando uma
quilometragem média diária de 184,88km, compreende o pagamento por
quilômetro rodado, pagamento de diária ao permissionário, ou “racha” (divisão
de toda a receita e despesa com o permissionário);
Segundo uma pesquisa, realizada em 2005, a maioria dos motoristas
considera o serviço satisfatório e a maioria dos usuários classifica os serviços
como bom.
Com relação ao serviço de transporte escolar, que é considerado bom pelos
usuários, tem como destaque:
É reconhecido como um serviço de utilidade pública, destinado ao transporte
de alunos da pré-escola ao ensino médio, regido por uma lei específica.
A licença é conferida através de processo licitatório, tendo como critério o
maior preço ofertado, com dois tipos de permissões: pessoas físicas (641
permissões) e pessoas jurídicas (74 permissões);
Os condutores precisam ter carteira de motorista de categoria D ou superior e
cursos de treinamento de 40 horas, sendo que são 927 condutores,
distribuídos em 171 motoristas colaboradores, 94 motoristas empregados,
641 permissionários autônomos e 21 sócios condutores;
Os trajetos são definidos em função da localização do colégio, normalmente
abrangendo de três a quatro bairros, em torno da unidade de ensino,
facilitando o cumprimento dos horários de entradas e saídas dos colégios,
com um bom atendimento.
A frota é composta por 882 veículos, com parâmetros de segurança
específicos, com itens obrigatórios na parte interna e externa,
compreendendo camionetes (kombis), microônibus, ônibus e vans, sendo que
a demanda é atendida pela oferta;
A estrutura administrativa, formalizada pela Gerência dos Serviços de Táxi e
do Transporte Comercial, integrante da Diretoria de Transporte da URBS, é
responsável pelo controle e pela fiscalização dos condutores e dos veículos;
A remuneração do sistema é de livre negociação com os pais dos alunos, não
havendo valores pré-determinados, nem planilhas de custos estabelecidas
para o serviço, com a cobrança de mensalidades segundo o trajeto e horário
percorrido pelo transportador, caracterizando uma fragilidade do sistema;
Menos de 1% da frota utiliza como combustível o gás natural veicular, de
acordo com uma regulamentação do poder público, reduzindo a poluição
atmosférica;
Os aspectos que sobressaem com relação ao fretamento são:
O fretamento é uma modalidade de transporte de aluguel, definido como
transporte remunerado de passageiros de natureza privada, operando como
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serviço contratado por prazo determinado, para atender uma demanda
específica definida por empresa interessada, sendo concedido através de
permissão ou concessão;
A frota de 1.528 veículos é formada por vans, microônibus e ônibus;
A demanda é composta por empresas, faculdades e agências de turismo,
que contratam serviços segundo trajetos definidos;
Os operadores compreendem 724 empresas, distribuídas em 593 empresas
limitadas (com vários sócios) e 131 firmas individuais (constituída por uma
pessoa);
O controle e fiscalização dos serviços são efetuados pela Gerência dos
Serviços de Táxi e do Transporte Comercial, que faz parte da Diretoria de
Transporte da URBS, sendo que o principal problema refere-se à ônibus e
vans piratas, especialmente oriundos da região metropolitana;
A tarifa é efetuada através da cobrança por viagem realizada, considerando
distância e tipo de veículo;
Concluindo, o transporte comercial, nos seus três componentes, apresenta uma boa
performance, com possibilidade de melhorias, substanciada pela elaboração de um
plano de transporte para curto, médio e longo prazo.

