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4.4 TRANSPORTE DE CARGAS
4.4.1 Conceitos e Definições
O termo transporte urbano de cargas (ou mercadorias) pode ser definido como “a
organização do deslocamento de produtos dentro do território urbano” (DABLANC, 1997).
Com o aumento do consumo, mais mercadorias são comercializadas e cada vez mais o
transporte se torna importante nas atividades de uma cidade. Assim, torna-se necessário
estudar e investir em sistemas de transporte que propiciem o desenvolvimento econômico
aliado à qualidade de vida das pessoas.
Com o desenvolvimento de novas tecnologias, em relação ao carregamento /
descarregamento de produtos, tipos de veículos de carga, configuração das vias, etc, é
possível obter um maior controle e melhor planejamento e, por sua vez, realizar coletas e
entregas de mercadorias de forma mais organizada e menos onerosa. Isso significa
também ganhos ambientais, levando à redução de emissões sonoras e atmosféricas.
Torna-se necessária a análise de todos os elementos que influenciam direta e
indiretamente o transporte urbano. O “City Logistics” é um modelo alternativo para a
distribuição nos centros urbanos, objetivando a redução no número total de viagens por
caminhões e/ou a minimização de seus impactos negativos (RENSSELAER, 2002)
Esse modelo surgiu da necessidade de se desenvolver soluções que beneficiassem todos
os envolvidos nas entregas de carga urbana. Por isso, tenta aperfeiçoar as atividades
logísticas visando o bem estar geral do espaço urbano.
De acordo com FRANÇA & RUBIN (2005), deverão ser analisadas diversas variáveis que
poderão ser avaliadas e mudadas em prol do desenvolvimento sustentável da logística
urbana junto à sociedade. De forma resumida, o sistema de transporte de cargas
compreende: as rotas; os veículos; os pontos de carga e descarga; os terminais (públicos
e privados). O transporte de cargas é uma atividade fundamental para a dinâmica das
cidades, que vem crescendo e sofrendo mudanças nos últimos anos. Entretanto em
função de uma série de fatores, tal atividade vem acarretando conflitos que se tornam
mais evidentes com o crescimento da população, causando transtornos ao tráfego,
oferecendo riscos ao patrimônio público ou privado, à saúde da população e ao meio
ambiente.
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Outra característica do transporte de cargas é o envolvimento e a participação de diversos
segmentos e profissionais (condutores, equipe de carga e descarga, fabricantes,
transportadores, expedidores, destinatários), que apesar de possuírem responsabilidades
legais definidas, nem sempre têm clareza e conhecimento das mesmas.
Até o final da década de 1980 o Planejamento Urbano para Curitiba não considerava o
transporte de cargas como tema importante, e pouca atenção era dada aos crescentes
problemas originados pelo transporte de mercadorias em áreas urbanas.
A política de atração de investimentos e produção industrial promovida pelo Governo
Estadual, com o apoio do Governo local em Curitiba, visou dar suporte econômico à
Grande Curitiba, através da implantação de parques industriais nas cidades vizinhas e
conurbadas. No fim dos anos 90, iniciou-se a implementação de um pólo automobilístico
na RMC com a instalação das montadoras Renault, Audi, outras indústrias como a Detroit
Motores, a ampliação da indústria Volvo já instalada na Cidade Industrial de Curitiba, além
de várias fornecedoras de autopeças.
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Localização da RMC na Paraná

FIGURA 1 - NÚCLEO URBANO CENTRAL (NUC) DA RMC

O interesse pela logística urbana e o transporte de cargas tem-se tornado tema de
preocupação de caráter internacional, do qual se resguardando das especificidades de
cada cidade, há necessidade de ser abordada de forma sistemática. Com isso, várias
cidades vêm adotando medidas restritivas no intuito de minimizar os impactos negativos
que vão desde a circulação até mudanças de “layout” nos veículos de carga. Com o
intuito de promover a Mobilidade Urbana com vistas à sustentabilidade no setor de
transportes, novas propostas de arranjo da forma de entrega vêm surgindo.
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O diagnóstico do Transporte de Cargas abrange a identificação dos elementos existentes;
o levantamento dos dados e informações disponíveis; a análise conceitual e funcional da
legislação do setor de transporte de cargas, da operação, da fiscalização e da gestão; e a
avaliação quantitativa e qualitativa relativos aos seguintes tópicos: Legislação do
transporte de cargas; Infra-estrutura básica do transporte de cargas no Paraná e RMC;
Infra-estrutura básica do transporte de cargas em Curitiba; Gestão do setor de cargas;
Operações associadas; Transportes especiais.
4.4.2 Legislação do Transporte de Cargas
Atualmente, no Brasil, os transportes terrestres são de responsabilidade da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, vinculada ao Ministério dos Transportes.
a)

Âmbito internacional do Mercosul
Decreto nº 1.797 / 1996: regulamenta o transporte de produtos perigosos nos países
pertencentes ao Mercosul;
Decreto nº 2.866 / 1998: aprova regime de infrações e sanções aplicáveis ao
transporte terrestre de produtos perigosos no Mercosul;
Resolução GMC nº 10 / 2000 e Resolução MT nº 22 / 2001: aprovam as instruções
para a fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos no Mercosul;
Resolução nº 363 / 2003: dispõe sobre a expedição de Licença Originária e
Autorização de Caráter Ocasional, para o transporte rodoviário internacional entre os
países da América do Sul e de Licença Complementar e de Trânsito, em caso de
empresas estrangeiras.
As normas legais e a regulamentação que dispõem sobre o funcionamento de
Portos Secos são:
Leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
Decretos nº 1.910, de 21 de maio de 1996; nº 2.168, de 28 de fevereiro de 1997; nº
2.763, de 31 de agosto de 1998; e nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, com as
alterações do Decreto nº 4.765, de 24 de junho de 2003; e Instruções Normativas
SRF nº 55, de 23 de maio de 2000; nº 109, de 8 de dezembro de 2000; nº 70, de 24
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de agosto de 2001; nº 212, de 7 de outubro de 2002; e nº 241, de 6 de novembro de
2002.
b)

Legislação Federal

Decreto Lei nº 2.063 / 1983 – Dispõe sobre multas referentes a infrações à
regulamentação de transporte rodoviário de cargas e produtos perigosos;
Decreto 96.044 / 1988 – dispõe sobre o Regulamento para o Transporte de Produtos
Perigosos no Brasil;
Portaria DENATRAN / MJ nº 38 / 1998 – acrescenta ao Anexo IV da Portaria nº 01 / 1998
do DENATRAN, os códigos das infrações referentes ao Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos;
Decreto nº 4.097 / 2002 – altera os art. 7º e 19 dos regulamentos para o transporte
rodoviário e ferroviário de produtos perigosos;
Portaria MT nº 349 / 2002 – aprova as Instruções para Fiscalização de Transporte
Rodoviário de Produtos Perigosos no âmbito Nacional;
Resolução nº 420 / 2004 da ANTT – traz todas as Instruções Complementares ao
Regulamento para Transporte Terrestre de Produtos Perigosos;
Resolução nº 701 / 2004 da ANTT – altera anexo da Resolução 420/04;
Resolução nº 168 / 2004 CONTRAN, alterada pela Resolução nº 169 /05– estabelece
novas normas e procedimentos para exames e cursos de formação, especialização e
reciclagem de condutores;
Portaria nº 86 / 2006 DENATRAN – homologa veículos e composições de veículos de
transporte de cargas;
Resolução nº 210 / 2006 CONTRAN – estabelece os limites de peso e dimensões para
veículos que transitam por vias terrestres e dá outras providências;
Resolução nº 211 / 2006 – requisitos necessários à circulação de Combinações de
Veículos de Carga – CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314 do Código de Trânsito
Brasileiro – CTB;
Resolução nº 1.644 / 2006 – altera o anexo da Resolução nº 420 / 2004;
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Lei nº 11.442 / 2007 – dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de
terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei nº 6.813 / 1980.
c)

Normas Brasileiras

O transporte de produtos perigosos, baseia-se em procedimentos, padrões e normas
praticadas internacionalmente que constam das recomendações para o transporte de
produtos perigosos da ONU, e são as seguintes:
NBR 7.500 - Define a identificação para transportem manuseio movimentação e
armazenamento de produtos;
NBR 7.501- Terminologias;
NBR 7.503 - Define as características, dimensões, conteúdo e preenchimento da
ficha de emergência e do envelope para o transporte de produtos perigosos;
NBR 9.735 - Define o conjunto de equipamentos para emergência no transporte de
produtos perigosos – EPI, kit de emergência e extintores;
NBR 10.271 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte rodoviário
de ácido fluorídrico;
NBR 12.982 - Desvaporização de tanque para transporte terrestre de produtos
perigosos classe 3 – líquidos inflamáveis;
NBR 13.221 - Especifica os requisitos para o transporte de resíduos;
NBR 14.064 - Define o atendimento à emergência no transporte rodoviário de
produtos perigosos;
NBR 14.095 - Define a área de estacionamento para veículos rodoviários de
transporte de produtos perigosos;
NBR 14.619 - Define transporte terrestre de produtos perigosos quanto à
incompatibilidade química.
Há ainda a participação do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial através da elaboração de regulamentos técnicos que definem a
qualidade dos veículos e equipamentos utilizados no transporte de produtos perigosos.
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A Portaria nº 250 / 1999 institui no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade – SBAC, a certificação compulsória dos contentores intermediários para
granéis – IBC, utilizados no transporte de produtos perigosos.
d)

Legislação Estadual

No nível estadual, há certa menção ao tema na Lei Estadual nº 12.493 / 1999, que
estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos no Estado do Paraná, ao estabelecer princípios para o transporte de
resíduos no Paraná, sejam eles gerados neste Estado ou em outras unidades da
Federação.
Especificamente sobre transporte de cargas perigosas, não há legislação estadual que
trate do tema, sendo aplicadas normas federais pelos respectivos órgãos de fiscalização
de trânsito das rodovias federais e estaduais.
e)

Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município;
Plano Diretor;
Lei nº 636/199: dispõe sobre a regulamentação de tráfego de veículos de transporte
de cargas perigosas no Município de Curitiba;
Decreto nº 934 / 1997: disciplina o serviço de carga e descarga de mercadorias na
Área Central da Cidade de Curitiba (ZCT);
Decreto nº 1.120 / 1997: regulamenta o transporte e disposição de resíduos da
construção civil e dá outras providências;
Lei nº 9.380 / 1998: dispõe sobre a normalização para transporte de resíduos no
Município de Curitiba;
Decreto nº 989 / 2004: disciplina a atividade de transporte e descarga de concreto e
argamassa em obras de construção civil no Município de Curitiba;
Decreto nº 983 / 2004: regulamenta os art. 12, 21 e 22 da Lei nº 7.833 / 1991,
dispondo sobre a coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos no Município de Curitiba;
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Lei nº 11.738 / 2006: dispõe sobre os serviços de transporte de pequenas cargas,
mediante a utilização de motocicletas, motonetas ou triciclos motorizados
denominado Moto – Frete;
Decreto nº 983 / 2004: dispõe sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a
disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba.
4.4.2.1 Análise Geral
Como conclusões preliminares à temática – legislação destaca-se:
Fragilidade da legislação que trata do transporte de cargas e produtos perigosos;
A Legislação de zoneamento e uso do solo permite o estabelecimento de pólos
geradores de tráfego de carga tais como supermercados e hipermercados, shopping
centers, depósitos, transportadoras, dentre outros e movimentação de produtos
perigosos, a exemplo de postos de abastecimento de combustíveis, condomínios e
outros usuários de gás liquefeitos, de petróleo a granel, e empresas transportadoras
de produtos perigosos.
As deficiências no suporte institucional do setor para a área urbana e metropolitana,
a exceção da ZCT, não é eficaz para normalizar a circulação de cargas em Curitiba,
considerando-se ainda o desrespeito, pelas transportadoras e comerciantes, das
regras em vigor.
O suporte institucional disponível em Curitiba e região atende parcialmente aos
fundamentos operacionais e de logística hoje vigentes. Todavia, a regulamentação
do setor não se integra às estratégias de gestão no que concerne a duas variáveis
importantes: o crescente aumento da demanda para abastecimento de mercadorias
na cidade, resultando no aumento dos tempos de viagem, número de veículos e
custos do sistema; e melhor articulação entre os setores público e privado, para o
devido equacionamento dos reflexos do transporte de cargas no meio ambiente e na
qualidade do serviço.
Há que se considerar que a estrutura urbana de Curitiba, sobretudo o setor
estrutural, de expansão centro-bairro, fez com que, até o momento, se prescindisse
de um aparato legislativo com maior especificidade, através de princípios ou marcos
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regulatórios, à semelhança do que se processou com o transporte urbano de
passageiros.
4.4.2.2 Recomendações para ajustes de Legislação
Sugere-se que, gradualmente, seja estabelecida, em Curitiba, uma regulação em
Transporte de Cargas que:
Mude o conceito do transporte de carga, como um fundamento ligado de forma
imprescindível à qualidade de vida da população, como tal inserido dentre as demais
estratégias locais de mobilidade;
Crie novo sistema para Controle, Monitoramento e Manejo nos serviços valendo-se
das experiências reguladoras de localidades com problemas mais agudos, como a
de São Paulo;
Seja consoante aos princípios já estabelecidos no Plano Diretor, sobretudo no que
concerne à necessária sinergia entre os agentes envolvidos numa gestão coletiva
dos serviços.
4.4.3 Infra-Estrutura Básica do Transporte de Cargas no Paraná e RMC
Curitiba está integrada aos principais centros de produção e consumo do Brasil e do
Mercosul através de 5 rodovias federais: BR - 116, BR - 277, BR - 476, BR - 376 / 101. A
BR-116, principal rodovia interestadual, atravessa o país de norte a sul garantindo fácil
acesso a grandes mercados do Mercosul, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre,
Montevidéu e Buenos Aires. A BR - 277 interliga Curitiba a Foz do Iguaçu, Paraguai e
Argentina a oeste, e ao Porto de Paranaguá, a leste.
A BR - 476, conhecida como Rodovia do Xisto, foi muito importante para a economia
paranaense, ligando Curitiba, Lapa, São Mateus do Sul e União da Vitória, servindo de
escoamento da produção agrícola do sul do estado.
A rodovia BR - 376 liga a região noroeste do estado à capital e, desta, até a BR - 101,
proporcionando o acesso à Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul, margeando o litoral.
Através do Anel de Integração, constituído por um circuito de rodovias que conecta as
principais cidades do estado entre si e ao Porto de Paranaguá, localizado no litoral
paranaense a 90 km da capital, Curitiba se integra a todo o estado do Paraná.
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FIGURA 2 - ANEL DE INTEGRAÇÃO DO PARANÁ E LOTES RODOVIÁRIOS CONCESSIONADOS

O Departamento Nacional de Infra-estrutura em Transportes – DNIT está elaborando o
edital para a contratação do estudo preliminar de implantação do segmento da rodovia BR
- 101, no litoral do Paraná. Não existe previsão de execução do referido trecho por parte
do Governo Federal, principalmente por questões de natureza ambiental.
O Anel de Contorno Rodoviário de Curitiba, composto pelo Contorno Sul (ligando a BR 277 à BR - 116), Contorno Leste (conectando os segmentos Sul e Norte da BR - 116) e
pelo Contorno Norte (entre a BR - 277 e BR - 476) formam o amplo corredor viário que vai
desviar os caminhões para a área periférica da cidade, facilitando o escoamento das
cargas e melhorando a qualidade de vida da população.
No âmbito da privatização da BR - 116 (São Paulo - Florianópolis), estão previstas
melhorias físicas e operacionais no trecho São Paulo - Curitiba numa extensão de 401,6
km. Em particular, na RMC, deverão ser implantadas as seguintes obras:
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Execução do Contorno Norte de Curitiba, em pista dupla (11,785 km x 2 pistas =
23,57 km);
Execução de 8 passarelas no Contorno Leste de Curitiba (no km 616,0; no km
617,3; no km 618,0; e no km 627,8 em São José dos Pinhais).
Um sistema ferroviário com 2.314 km de extensão interliga Curitiba aos portos de
Paranaguá e de Antonina, às principais cidades do estado do Paraná e a algumas
cidades dos estados vizinhos de São Paulo e Santa Catarina. A rede ferroviária é operada
por duas empresas: a América Latina Logística S.A. - ALL e a Estrada de Ferro Paraná
Oeste S.A. - FERROESTE.
A ALL, concessionária do serviço público de transporte ferroviário de cargas possui, na
Região Metropolitana de Curitiba, locais de carga e descarga de mercadorias em
Araucária, local denominado “Araucária Cargas”, além de garantir operação intermodal,
com destaque para o transporte de polietileno no meio rodoviário.
Em Araucária, há operação de produtos e derivados petroquímicos, cuja movimentação
ocorre

em

“Araucária

Terminal”

e

envolve

clientes

como

REPSOL,

REPAR,

PETROBRAS, SHELL, ESSO e TEXACO, dentre outros, transportando principalmente
óleo diesel e gasolina. Em 2006, somente com origem em Araucária Terminal, foram
48.879 vagões, carregados com 2.153.499,6 toneladas de produtos.
Em Curitiba são operados o Pátio Iguaçu, no bairro do Boqueirão, e o Pátio de Curitiba,
atrás da Rodoferroviária, não sendo, porém, locais de carga e descarga de mercadorias,
mas apenas montagem das composições e manobras.
Atravessando toda a zona nordeste de Curitiba, com uma freqüência média de 3 pares de
trens (nos 2 sentidos), com aproximadamente 15 a 20 vagões por composição, o ramal
Curitiba - Rio Branco do Sul possui 31 passagens em nível somente em Curitiba.
De janeiro a dezembro de 2006, foram transportados no ramal, com origem em Rio
Branco, 17.647 vagões, carregados com 953.988,7 toneladas de produtos, em geral,
como cimento em sacos e clínquer, tendo variados destinos, dentre os quais se destaca
Londrina / PR, Maringá / PR, Cascavel / PR, Ourinhos / SP, Presidente Prudente / SP,
Passo Fundo / RS e Pátio Industrial (Porto Alegre) / RS.
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Ressalta-se ainda, a movimentação de 3.270 vagões com origem em Tranqueira,
carregados com 191.160,2 toneladas, e outros 1.257 vagões, transportando 60.299
toneladas de produtos, em especial cimento e calcário.
Na situação atual, o traçado do Ramal Ferroviário Curitiba – Rio Branco do Sul, apresenta
40 km de extensão dos quais 26 deles atravessam 12 bairros curitibanos, inseridos em
zonas densamente ocupadas do núcleo central metropolitano, ocasionando um
significativo seccionamento do tecido urbano transposto.
Uma característica bastante negativa na situação atual é o elevado número de
interseções rodo - ferroviárias em nível, possuindo 56 passagens de nível, interferindo no
fluxo e na segurança de vias importantes com alto volume de tráfego, tais como: Av. Pres.
Afonso Camargo, Av. Souza Naves, Rua XV de Novembro, Rua Augusto Stresser, Av.
Erasto Gaertner, Av. Paraná em diversos pontos com a Av. Anita Garibaldi, bem como
interceptando dois eixos de transporte coletivo (Setor Estrutural Norte e Leste), operados
por ônibus articulados e bi-articulados. Esses cruzamentos acabam se caracterizando em
locais de ocorrência de elevado número de acidentes e origem de sérios óbices para a
operação do tráfego urbano, em especial nas áreas transpostas nos municípios de
Curitiba e Almirante Tamandaré.
Destaca-se também, a existência de pólos geradores de tráfego nas imediações da via
férrea, como por exemplo, o centro comercial “PóloShop” no Alto da XV, o Terminal da
Barreirinha, o Corpo de Bombeiros do Bacacheri e a Rodoferroviária de Curitiba,
acrescido do fato da existência de um pátio de manobra da ALL no local.
Considerando os transtornos gerados à população lindeira decorrentes do ruído e
vibrações nas edificações, além dos conflitos e riscos causados ao sistema viário, foi
desenvolvido o projeto do Contorno Ferroviário Oeste de Curitiba, com recursos do
Programa de Desativação de Ramais Ferroviários nos Perímetros Urbanos cujo objetivo é
elevar os níveis gerais de segurança e qualidade de vida das populações de comunidades
urbanas lindeiras à ferrovia, reduzindo mortes, avarias e danos decorrentes de acidentes.
A implantação de um novo contorno, com a conseqüente eliminação do tráfego ferroviário
entre Curitiba e Almirante Tamandaré eliminaria o objeto de conflito entre a ferrovia e a
população da região. Todas essas mudanças acarretariam em melhoria de qualidade de
vida e ambiental principalmente para os moradores do Cristo Rei, Jardim Botânico, Alto
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da XV, Jardim Social, Cajuru, Bacacheri, Boa Vista, Barreirinha, entre outros de Curitiba.
Também seria eliminado o conflito com as populações lindeiras ao ramal, principalmente
na região de Cachoeira, em Almirante Tamandaré, reduzindo os riscos de acidentes. O
projeto do Contorno Ferroviário Oeste representa uma interligação entre dois ramais
ferroviários existentes, na Região Metropolitana de Curitiba.
Os municípios atravessados pelo traçado do contorno (ver figura) são: Araucária, Campo
Largo, Campo Magro e Almirante Tamandaré.
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4.4.3.1 Rodoferroviária
Localizada na área central de Curitiba, a Rodoferroviária possui um movimento mensal
médio de 134.000 passageiros interestaduais e 164.000 para o interior do Estado. Com
destino a países vizinhos, destaca-se a cidade de Assunção no Paraguai com uma
movimentação média de 500 passageiros/mês.
A área em que se encontra o atual terminal rodoviário é resultado de um convênio entre a
Prefeitura Municipal de Curitiba e ex-Rede Ferroviária Federal – RFFSA, de exploração
por 40 anos, concessão essa que se encerra em 2009, a partir do qual o imóvel e as
benfeitorias passarão ao domínio da União.
Coube à URBS, através de decreto de março de 1972, a operação e administração do
terminal rodoviário através da cobrança de permissão de uso, estacionamentos, guardavolumes automático, sanitários e tarifa de utilização. As áreas do conjunto rodoviário,
formado por três blocos totalizam-se em 25.450 m2
O quadro a seguir apresenta a movimentação mensal de ônibus e passageiros no referido
terminal.
A operação das linhas distribui-se em:
Linhas

Número

Horários / Dia

Passageiros / Ano

Estaduais

85

255

2.016.899

Interestaduais

62

180

1.729.421

Internacionais

05

06(*)

9.796

Em Trânsito

36

72

351.494

TOTAL

188

513

4.107.857

Fonte: URBS, 2007
(*) 5 horários em trânsito e 1 horário partindo de Curitiba
TABELA 1 – MOVIMENTAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA

A acessibilidade ao terminal rodoviário é prejudicada pela interferência do tráfego urbano,
pois a expansão da área central da cidade acabou por envolver o terminal, antes
periférico, e hoje facilmente alcançável por pedestres e usuários do transporte coletivo
urbano.
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Em média 60% do transporte coletivo rodoviário dirige-se às rodovias BR - 277 (Foz do
Iguaçu), BR - 376 (Londrina) e BR - 476 (União da Vitória), com a utilização do Binário
Mario Tourinho e avenidas Sete de Setembro e Silva Jardim, acarretando uma sobrecarga
no sistema viário, conflitando com o tráfego urbano.
A demanda de passageiros em apenas 1 ano cresceu 58,95%. A oferta de viagem se
manteve praticamente estável nos últimos 10 anos, com um crescimento de 19,75% no
período de 2005 a 2007.
A receita própria gerada no terminal estima-se principalmente à sua manutenção. A
receita obtida na exploração comercial e operacional da rodoferroviária é superavitária, e
tem como fatores principais, as taxas de embarque, que contribuem com 80% da receita,
a permissão de uso de espaços comerciais, correspondendo a 14% dos recursos, e os
outros usos (estacionamento de automóveis, serviços de guarda-volumes, sanitários, cota
de manutenção da limpeza, painéis de propaganda e eventuais multas e penalidades)
com 6% da receita.
Em determinadas épocas, especialmente em feriados prolongados, verifica-se a redução
da capacidade na pista de acesso (Av. Presidente Affonso Camargo) com a utilização da
faixa da direita para estacionamento dos ônibus; os entrelaçamentos de veículos e conflito
com pedestres e bagagens no acesso aos blocos estadual e interestadual; obstrução à
circulação de passageiros na espera do embarque, formação de filas os corredores dos
guichês devido ao limitado espaço físico; saturação das áreas de estocagem de ônibus,
tornando crítica a operação.
As operações de carga e descarga ferroviárias não são realizadas na Rodoferroviária,
mas apenas a montagem das composições e manobras, não interferindo no tráfego do
entorno.
Há previsão de construção do novo Terminal Rodoviário em área localizada próxima ao
trevo da Rodovia BR-116 com o Contorno Rodoviário Sul.
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4.4.3.2 Aeroportos
a)

Aeroporto Afonso Pena

O principal deles, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, está localizado a 18 km do
centro de Curitiba, no município de São José dos Pinhais, na RMC. O terminal de
passageiros, inaugurado em 1996, conta com ótimas instalações para passageiros,
cargas, serviços alfandegários e de inspeção da Receita Federal e Ministério da Saúde. O
aeroporto conta com vôos regulares para as principais cidades brasileiras e algumas
cidades sul-americanas, como Buenos Aires, e ainda vôos cargueiros regulares para os
Estados Unidos e Europa. Prevê-se a expansão do aeroporto Afonso Pena, capacitando-o
para o transporte aéreo internacional de longo curso, para aviões cargueiros, com carga
máxima de decolagem. Também estão previstos a ampliação do pátio de aeronaves,
recape das pistas e obras no terminal de passageiros.
b)

Aeroporto do Bacacheri

O aeroporto do Bacacheri, um aeroporto de menor escala, está localizado na zona norte
de Curitiba, com capacidade para vôos regionais e aviões particulares de pequeno porte.
4.4.3.3 Portos
O Porto de Paranaguá, a 90 km de Curitiba, é o maior porto do sul do Brasil, atuando
principalmente na exportação de grãos e sendo também utilizado pelo Paraguai para
transporte de sua carga alfandegária. Integrado com as demais modalidades de
transporte, constitui um sistema intermodal, eficiente e competitivo.
O Porto de Antonina, localizado na baía de Paranaguá, a 77 km de Curitiba, disponibiliza
ao mercado dois terminais portuários: a Ponta do Félix e o Barão de Teffé.
Responsável pelo escoamento da produção do oeste do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, que se utilizam da Rodovia BR - 277 e da Ferroeste, as cargas originárias
desses centros, ao cruzarem a região de Curitiba, se utilizam do Contorno Rodoviário,
não causando impactos significativos ao tráfego urbano.
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4.4.3.4 Sistema Viário Metropolitano e Logística Industrial
O Sistema Viário Metropolitano foi definido por resolução do Conselho Deliberativo da
Região Metropolitana de Curitiba, proposta sua classificação no PDI - Plano de
Desenvolvimento Urbano de 2005, e revisada no PDI em 2006.
É o conjunto de vias com a função principal de mobilidade na RMC, permitindo
deslocamentos de maior percurso no espaço metropolitano. São vias Municipais que
estabelecem relação direta com o grupo de vias metropolitanas, e estão classificadas em:
Expressas: rodovias predominantemente federais, externas ao anel de contorno;
Vias de Integração: rodovias que apresentam continuidade às vias expressas
internamente ao anel de contorno;
Vias Estruturantes: rodovias predominantemente estaduais, e se conectam com o sistema
rodoviário principal, mas não possuem características expressas;
Vias de Ligação: vias de características diversas internas ao Núcleo Urbano Central
Vias de Conexão: vias de articulação entre o Sistema Viário Metropolitano e os sistemas
viários municipais; são compatíveis à operação do transporte coletivo urbano.

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

FIGURA 4 - SISTEMA VIÁRIO METROPOLITANO - NUC. FONTE: COMEC, 2005

Com o intuito de perceber como o sistema viário condiciona a ocupação do território na
RMC, estabeleceu-se um processo analítico que permitisse determinar os diferentes
graus de acessibilidade às atividades urbanas de modo geral e à produção industrial de
forma específica, para identificar as áreas com maior aptidão à ocupação do ponto de
vista da acessibilidade viária. Foram consideradas variáveis significativas as infraestruturas de transporte de cargas, no que tange a logística industrial, as distâncias dos
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diferentes pontos da RMC em relação às seguintes estruturas de transporte de cargas:
Anel do Contorno; vias Expressas; Ferrovias; Aeroporto; e Porto de Paranaguá.
A figura a seguir apresenta os diferentes níveis de acessibilidade do território
metropolitano, no âmbito do NUC, em função do sistema viário metropolitano e da
logística industrial, decorrente das infra-estruturas de transporte de carga existentes.

FIGURA 5 - ACESSIBILIDADE LOGÍSTICA ATUAL
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Dentro da classificação estabelecida, são consideradas com baixa aptidão à ocupação
urbana ou à ocupação industrial, do ponto de vista do sistema viário, as áreas indicadas
com grau de acessibilidades inadequadas (0,04-2,2 em amarelo-claro) e aptas à
ocupação urbana ou industrial as áreas dentro das demais classificações. As áreas que
apresentam maior fator de acessibilidade determinam as áreas prioritárias à ocupação
sob o ponto de vista da acessibilidade. Observa-se que as áreas apresentam com maior
potencial de ocupação (5,5-6,5 em preto) encontram-se ao longo do contorno leste,
próximo à interseção com a rodovia BR - 277, sentido Paranaguá.
4.4.3.5 Plano Nacional de Logística e Transportes - PNLT
No âmbito dos planos plurianuais (2007 - 2010) do Governo Federal, estão previstos
grandes investimentos em infra-estrutura de transportes para o Estado do Paraná. Dentre
esses, destacam-se os seguintes para a RMC:
Projeto rodoviário: BR - 116 – conclusão do Contorno Rodoviário Norte de Curitiba;
Projetos portuários: investimentos no porto de Paranaguá e um novo porto de Pontal
do Sul;
Projetos aeroviários: melhorias no Aeroporto Internacional Afonso Pena.
4.4.3.6 Análise Geral
A malha viária estruturante metropolitana, a localização dos terminais modais na região e
o zoneamento de uso do solo, propostos pela Coordenação da Região Metropolitana de
Curitiba – COMEC, e ainda não implementados, acarretam o comprometimento do nível
de serviço das rodovias de acesso à Curitiba, com a conseqüente perda da eficiência no
transporte e distribuição das cargas na RMC, e seus reflexos nos custos das mercadorias.
A existência de interseções em nível com a ferrovia, provocando acidentes e perda na
fluidez do trânsito, aliado à inexistência de políticas públicas que viabilizem mecanismos
de ordenamento das cargas na RMC, respeitando as diferenças municipais, são
elementos impeditivos de uma melhoria no setor.
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4.4.4 Infra-Estrutura Básica do Transporte de Cargas em Curitiba
4.4.4.1 Zoneamento
Com a implantação do Plano Agache em 1943, estabeleceu-se para Curitiba um sistema
viário hierarquizado e definiram-se locais para habitação, serviços e indústrias, visando o
ordenamento do espaço municipal. Em decorrência disso foi aprovada a primeira lei de
zoneamento em 1953 (Código de Posturas e Obras - Lei nº 669 / 1953).
Em 1966 foi aprovado o Plano Diretor cujas diretrizes básicas definiram a lei de uso e
ocupação do solo utilizada para redirecionar a ocupação tradicional do solo, imprimindo
linearidade ao desenvolvimento urbano.
A expansão das indústrias na Cidade Industrial de Curitiba - CIC e em determinados
municípios da Região Metropolitana e as transformações que se processaram na
estrutura urbana e o volume de carga atraído pela base econômica de Curitiba, levaram a
se procurar obter uma eficiência no transporte de mercadorias.
A implantação da CIC em 1975 marcou o novo ciclo de desenvolvimento. A CIC está
localizada em região privilegiada. Implantada em uma área de 43 milhões de m², a CIC
possui alas para moradia, lazer e esporte, além de serviços como unidade de saúde,
creches e escolas.
Em 1972 foi promulgada a nova Lei de Zoneamento (Lei nº 4.199/1972). Objetivando
ordenar o crescimento da cidade e proteger o interesse da coletividade foi promulgada a
lei 5234/1975 que modificou a lei de zoneamento anterior dando um enfoque mais amplo
ao ordenamento do crescimento da cidade.
Os locais definidos por lei para a instalação das atividades de comércio e serviço geral
tais como armazéns gerais, depósito de mercadorias, comércio atacadista, grandes
oficinas, e transportadoras, foram as zonas de serviço, localizadas ao longo das rodovias,
BR - 116 e BR - 277, e da Rua Marechal Floriano Peixoto.
No sentido de compatibilizar o porte da carga transportada com a escala das cidades e de
sua malha viária, o IPPUC desenvolveu estudos em 1976 para a criação do Terminal de
Carga e Central de Fretes e um Terminal de Encomendas.
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O Terminal de Cargas desfrutaria de acesso ferroviário e rodoviário, por estar situado
próximo à Refinaria da Petrobrás (REPAR - Araucária), da Central de Abastecimento do
Paraná (CEASA-PR), e do Pátio de Cargas da ALL (ex- RFFSA) conforme figura a seguir.

FIGURA 6 - TERMINAL DE CARGAS E CENTRAL DE FRETE FONTE: IPPUC, 1976

O Terminal de Encomendas deveria ser implantado anexo à Estação Rodoferroviária,
para atender o serviço de remessa de encomendas, realizado por ônibus interurbanos,
aproveitando a capacidade ociosa de carga em viagens regulares de transporte de
passageiros de forma a atender os três interessados nesse serviço, os usuários, as
empresas de ônibus e a cidade:
Para os usuários, evitar-se-ia a necessidade de se dirigir a diferentes lugares
quando há encomendas que devem ser remetidas por diferentes companhias.
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Para as empresas de ônibus, a concentração desse serviço resultaria em economia
de tempo e de combustível, permitindo igualmente a liberação de imóveis para uso
diferente ou venda;
Para a cidade, as vantagens advindas da implantação desse terminal seriam a
eliminação da circulação de veículos pesados na malha urbana, em benefício do
descongestionamento do tráfego e da economia de custos de pavimentação e
conservação.
Assim se concentraria em um único local, os serviços hoje disseminados em vários
pontos (em preto), conforme demonstra a figura. O terminal de encomendas, igualmente
ao de cargas, não conseguiu viabilizar-se ao longo desse período.

FIGURA 7 - TERMINAL DE ENCOMENDAS
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Através do Decreto nº 354 / 1987, que dispõe sobre os Setores Especiais da Vias
Coletoras e das Vias Coletoras de Penetração, foi dada a possibilidade de implantação de
atividades comerciais com porte até 2.000 m², podendo se chegar, a critério do Conselho
Municipal de Urbanismo, até 5.000 m² para supermercados e centros comerciais.
A atual Lei de Zoneamento nº 9.800 / 2000, em seu art. 8º, define as Zonas de Serviços ZS, como áreas ao longo de rodovias ou grandes eixos viários, destinadas à implantação
de atividades comerciais e de serviços que, por seu porte ou natureza, exijam
confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso.
O Decreto nº 183 / 2000 define os usos do solo para a aplicação dos dispositivos da Lei
de Zoneamento. Comércio e Serviço Geral são atividades comerciais varejistas e
atacadistas ou de prestação de serviços destinados a atender à população em geral, que
por seu porte ou natureza, exijam confinamento em área própria. Em locais onde o
zoneamento permite estas atividades, a liberação das mesmas está a cargo do
Departamento de Uso do Solo da Secretaria Municipal de Urbanismo. Nos demais casos,
a liberação dessas atividades é objeto de análise do Conselho Municipal de Urbanismo.
O Decreto nº188/2000 dispõe sobre os Setores Especiais do Sistema Viário Básico,
classificando as vias para efeito de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
Os alvarás de construção e/ou de localização para as atividades comerciais e de serviço,
são expedidos pela Secretaria Municipal de Urbanismo, com base na legislação vigente
no Município, porém não entra no mérito a circulação destas mercadorias pelas ruas da
cidade, nem os horários de carga e descarga e estacionamento nas vias.
Para as atividades de comércio e serviço com porte superior a 5.000 m², é exigido um
Relatório Ambiental Prévio - RAP, onde em alguns casos, o município faz algumas
exigências ou restrições quanto à circulação de veículos de carga durante a fase de
execução e até mesmo de operação do empreendimento.
Existem inúmeros pólos geradores de tráfego na cidade, construídos ou projetados, em
áreas onde o zoneamento permite a atividade, que em alguns casos trazem transtornos
ao sistema viário, e até à própria vizinhança, em função de circulação, estacionamento,
carregamento e descarregamento de veículos de carga.
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O Centro Logístico de Curitiba, composto por 2 portos secos e 1 centro de distribuição e
operação de transporte, está localizado na CIC - Sul (Conectora 1), com áreas de 72.000
m² e 6.000 m², respectivamente. Os principais segmentos atendidos são os
eletrodomésticos, equipamentos agrícolas, telecomunicações, automotivos e cosméticos.
Esses produtos originários tanto do Porto de Paranaguá, do Aeroporto Afonso Pena ou
por via rodoviária se utilizam do Contorno e Rua João Chede para acesso ao centro
logístico (regularização junto à Receita Federal).
Curitiba se consolidou como um entroncamento rodoferroviário significativo no que tange
a exportação de produtos agrícolas (Porto de Paranaguá), o que significa um trânsito de
veículos pesados a nível local e metropolitano, apesar da existência de desvios. Mesmo
com a implantação do Contorno Sul e mais recentemente o Contorno Leste, uma parcela
das cargas rodoviárias é retida aqui e tende a ser maior à medida que cresce a população
(demanda por bens e serviços) e as unidades industriais no entorno metropolitano
(insumos manufaturados).
4.4.4.2 Sistema Viário Básico
Setor Sistema Viário Básico, suporte físico da circulação urbana do Município, é
regulamentado pelo Decreto nº 188/2000 e as vias integrantes dos Setores Especiais do
Sistema Viário Básico, conforme o contido no Artigo 22 da Lei nº 9.800 / 2000,
classificam-se em: Vias Normais; Vias Coletoras 1; Vias Coletoras 2; Vias Coletoras 3;
Vias Setoriais; Ligação Prioritárias 1 e 2.
Setor Especial Preferencial de Pedestres, regulamentado pelo Decreto 187/2000 indica as
vias bloqueadas total ou parcialmente ao tráfego de veículos.
Setor Especial Nova Curitiba, regulamentado pelo Decreto nº 191 / 2000, refere-se à área
que dá continuidade ao SE - Oeste, com as mesmas características de trinário de tráfego.
Setor Especial Linhão do Emprego, sistema viário que utiliza, na sua maioria, o percurso
das torres de alta tensão situado na porção sul da cidade para atendimento dos
deslocamentos pendulares desta porção. Setor com incentivos à geração de emprego e
renda.
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4.4.4.3 Ocorrências na Central de Atendimento e Informações - 156 quanto à
circulação de caminhões
A Central de Atendimento e Informações - 156 é o “call center” desenvolvido e gerenciado
pelo Instituto Curitiba de Informática, com o objetivo de viabilizar um sistema de
comunicação ágil e eficiente entre o cidadão e a Administração Pública Municipal.
A Central de Atendimento e Informações - 156 apresenta uma solução de teleatendimento informatizado, integrado e com acompanhamento dinâmico dos órgãos da
Prefeitura, responsáveis pela resolução das demandas. O serviço está disponível 24
horas/dia, através de telefone ou internet.
Os gráficos abaixo ilustram, respectivamente a série histórica 2002 – 2006 e as
solicitações registradas, em 2006, no 156 da Prefeitura Municipal de Curitiba.

FIGURA 8 – HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIAS 156 (2006)

Sinalização
Fiscalização
Estacionamento
Informações
Pavimentação

FIGURA 9 - OCORRÊNCIAS
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Observa-se nos gráficos uma redução de 24%, entre os anos de 2005 e 2006, nas
solicitações da Central de Atendimento e Informações - 156, em função da conclusão de
parte do Contorno Rodoviário Norte, que desviou o tráfego de caminhões da Av. Fredolin
Wolf na região dos bairros Pilarzinho e São Braz. As ocorrências quanto à sinalização
permanecem como sendo as de maior incidência.
4.4.4.4 Pólos Geradores de Carga
O Decreto n º 188 / 2000 define o que são os pólos geradores de carga, como edificações
para usos comerciais, de serviços e comunitários acima de 5.000 m 2.
O deslocamento, aliado ao crescimento das atividades econômicas verificado na última
década, antes situadas na área central e nos corredores estruturais, para novos centros
comerciais, administrativos e “shopping centers” instalados em áreas afastadas, e
principalmente nas vias setoriais e coletoras, trouxe consigo impactos nocivos ao trânsito
nessas áreas.
Outros empreendimentos de porte, tais como escolas de ensino fundamental,
universidades,

estádios,

ginásios

de

esportes,

centros

de

convenção,

feiras,

supermercados, hospitais e conjuntos habitacionais também se constituem pólos
geradores de tráfego, que causam, freqüentemente, impactos indesejáveis na fluidez e na
segurança do trânsito.
Diante disso está se propondo a substituição do Decreto nº 582 / 1990, redefinindo os
parâmetros até então utilizados, objetivando preservar as condições de fluidez e
segurança sob o enfoque de circulação viária e de transporte.
Considerando os estabelecimentos de maior porte, Curitiba totaliza 320 pólos geradores
de carga entre hipermercados, supermercados e shopping centers. As figuras a seguir
apresentam sua distribuição na cidade.
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FIGURA 10 – LOCALIZAÇÃO DOS “SHOPPING CENTERS”
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FIGURA 11 – LOCALIZAÇÃO DOS HIPERMERCADOS
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4.4.4.5 Frota de Veículos de Carga
A Frota de Veículos de Carga em Curitiba totaliza 180.000 veículos, correspondendo a
18% do total de veículos em circulação. O quadro abaixo apresenta a evolução da frota
de veículos em Curitiba e RMC.

FIGURA 12 - NÚCLEO URBANO CENTRAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – NUC.
FROTA DE VEÍCULOS DE CARGA 2005 / 2007

O incremento na frota de veículos de carga, no período 2005 / 2007, foi respectivamente
de 12,86% para Curitiba e 16,4% para a RMC.
O grande crescimento da frota de veículos em geral, deve-se principalmente a facilidade
de financiamento para a sua aquisição, proporcionado pela conjuntura econômica
favorável, e a migração das atividades geradoras de carga para a RMC.
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O gráfico a seguir apresenta o percentual de veículos cadastrados no Detran-Pr divididos
em categorias, como automóvel, veículos de carga, moto-frete e ônibus, para o ano de
2007.

Cargas em Curitiba - 2007

73%
Automóvel
Caminhão
Motocicleta
Moto-frete
Ônibus

1%
2%

8%

16%

FIGURA 13 - FROTA EXISTENTE EM CURITIBA POR TIPO DE VEÍCULO. FONTE: DETRAN-PR

TIPO DE VEÍCULO

FROTA

Automóvel

737.000

Caminhão (*)

160.000

Motocicleta

81.000

Moto-frete

20.000

Ônibus

8.000

TOTAL

1.006.000

(*) Utilitário (até 1,8t) , Caminhão ( 1,8 à 7,0t) , Caminhão (7,0 à 15,0t) e Semi-reboque (acima de 15,0t)
Obs.: Veículos de Carga ( Caminhão + Moto-frete = 18%)

TABELA 2 - FROTA DE VEÍCULOS CADASTRADOS EM CURITIBA. FONTE: DETRAN/PR, AGOSTO/2007
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4.4.4.6 Classificação dos Veículos de Carga
Variam com o tamanho e tipo de cargas (geralmente, pequenos e médios caminhões se
encarregam das entregas nos centros urbanos). Destacam-se as seguintes categorias de
veículos:
Cargas Pesadas Regionais e Nacionais: de caráter rodoviário ou portuário, acima de
três toneladas, cuja movimentação na cidade é vedada, a não ser como acesso por
corredores demarcados aos seus terminais de embarque industrial ou desembarque
comercial;
Cargas Pesadas Intra-urbanas: de caráter ao abastecimento local, abaixo de três
toneladas em veículo de dois eixos, cuja movimentação é restrita aos corredores
locais de acesso demarcado a complexos comerciais, exceto aqueles utilizados em
coleta de lixo;
Cargas Médias Intra-Urbanas: em caminhões e caminhonetes de baixa tonelagem,
cujo tráfego fora do Sistema Viário Principal exige licença transitória.
Pequenas Cargas: de entrega a consumidores e de manejo das mercadorias entre
lojas de uma mesma rede varejista, em veículos de quatro rodas até a dimensão de
uma van ou perua, com restrições locais ou horários marcados por intensa
movimentação de pedestres;
Moto-frete e carrinhos de tração humana ou animal: cuja ocorrência têm se
intensificado como tendência para pequenas entregas e deslocamentos de materiais
e mercadorias, inclusive para reaproveitáveis e recicláveis, bem como para
ambulantes, cuja classificação e normas de assimilação têm sido um desafio para
técnicos.
4.4.4.7 Classificação das cargas por gênero
A capacidade de carga da frota, em Curitiba corresponde a 600.000 toneladas (65% do
NUC) que chega a 920.000 toneladas, agrupadas nos seguintes gêneros principais:
Alimentos, Animais Vivos, Bebidas, Cal-Areia-Brita, Cargas a granel, Cargas aquecidas,
Carga comum completa, Carga comum fracionada, Carga indivisível, Cimento,
Containeres,

Distribuição,

Ferro

e

aço,

Frigoríficas,

Gases,

Granéis

líquidos,

Hortifrutigranjeiros, Louças e pisos, Madeira e derivados, Malotes, Máquinas e
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equipamentos, Materiais de construção, Medicamentos e Hospitalares, Moto entregas,
Mudanças, Petróleo e derivados Químicos, Resíduos Industriais, Veículos e Vidros.
4.4.4.8 Empresas Transportadoras
Somente em Curitiba existem quase 140 empresas realizando o serviço de entrega e
coleta de pequenas cargas (fracionada), equivalente a 70% do total na área
metropolitana. Tal crescimento, aliado à frota total, tem contribuído para colocar o
transporte de carga como elemento diretamente influenciador da segurança no trânsito.
São empresas de pequeno e médio porte, com frota própria entre 3 a 5 veículos,
instaladas aleatoriamente, com alguma concentração ao longo do trecho urbano da BR 476 (antiga BR - 116) e Av. Marechal Floriano Peixoto, nos bairros Rebouças e Parolin,
com alta dispersão geográfica.
Saliente-se, em algumas áreas da cidade, a presença de empresas operando com
veículos de grande porte, na distribuição de cargas rodoviárias (completa), em desacordo
com o zoneamento e a malha viária adequada.
4.4.4.9 Análise Geral
A saturação do Sistema Viário Básico, pelo aumento da frota de veículos em circulação e
a instalação de transportadoras fora das zonas de serviço e a pouca correspondência
hierárquica e funcional entre o sistema viário básico urbano e metropolitano, ocasionam
impactos negativos (poluição, ruído, congestionamentos e acidentes) no meio urbano com
destaque para:
O Contorno Rodoviário, ainda em conclusão, não desvia adequadamente o tráfego
de cargas da RMC;
Ausência de rotas preferenciais para circulação de veículos de carga;
Falta de instalações adequadas para operações de carga e descarga nos pólos
geradores de tráfego e carga;
Escassez de vagas de carga e descarga na cidade, com abuso de ocupação desses
espaços ao longo do dia; com conseqüente redução da capacidade das vias
existentes pelo estacionamento em fila dupla;
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Inexistência de política para instalação de terminais e centros de distribuição de
cargas urbanas.

FIGURA

14 -

EMPRESAS TRANSPORTADORAS NA RMC

4.4.5 Gestão do Setor de Cargas
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Curitiba possui um órgão municipal executivo de trânsito - DIRETRAN, com estrutura para
desenvolver atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de
trânsito e controle e análise de estatística.
O setor de cargas tem sua fiscalização restrita à ZCT (Zona Central de Trafego), com
poucas informações e controle, que possibilitem sua melhor organização.
No âmbito estadual, as ações de fiscalização de transporte de cargas perigosas estão a
cargo do Batalhão de Polícia de Trânsito - BPTRAN, com atuação da DIRETRAN e da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, como mero observadores.
4.4.5.1 Análise Geral
O órgão municipal executivo de trânsito - DIRETRAN gerencia o setor de cargas, no
âmbito dos seguintes decretos:
Decreto nº 183/2000 que Regulamenta a Lei 9.800 - atividades geradoras de carga e
descarga no município de Curitiba;
Decreto nº 934/1997 (ZCT);
Decreto nº 989/1997 (concreto);
Decreto nº 1.120/1998 (caçambas).
Para fins de Gestão, além de princípios gerais já estabelecidos no Plano Diretor, a
situação atual apresenta procedimentos e rotinas que evidenciam certa indefinição de
competências nos processos de decisão quanto ao transporte de carga a nível urbano e
metropolitano. Esse problema resulta em menor agilidade para solucionar problemas
emergenciais ou imprevistos, diante das novas demandas para a cidade.
A partir do momento em que a regulação passe a ter maiores especificidades, como visto
no tópico anterior e determinado no Plano Diretor, há que se construir uma definição de
competências que considere os dois segmentos na gestão e nos processos decisórios,
setor público e privado.
Em que pesem todas as competências gerenciais delegadas à URBS, para ordenar o
trânsito e o transporte em nome do Poder Público Municipal, não existe clara definição
sobre que instância dialoga com a sociedade para fixar, em nome dela, as estratégias e
diretrizes quanto à movimentação de mercadorias na cidade;
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Em razão da credibilidade ainda preponderante, quanto ao planejamento urbano
comparativamente a outras cidades deste país, há uma razoável colaboração dos agentes
privados que operam serviços de carga e descarga com relação a orientações técnicas
emanadas do órgão gerenciador municipal, a URBS.
Apesar desse legado positivo, os novos agentes atuantes, de ingresso mais recente na
cidade, têm percebido essa subjetividade nas boas relações entre prefeitura e empresas.
Isso vem facilitando a ocorrência de algum descontrole, diante da fragilidade para se
penalizar os que infringem as orientações de interesse público.
A regulação, como nos demais temas do PlanMob, em tempos de Estatuto da Cidade,
deve manter esse escopo bastante flexível, onde se pactuem penalidades ou medidas
mitigadoras em cada caso. Em outras palavras, cada agente operacional de âmbito
privado definirá procedimentos e rotinas próprios, consoantes às diretrizes legais,
buscando maior sustentabilidade no seu trabalho, bem como rentabilidade e lucratividade
nos seus negócios. Sua eficiência empresarial, entretanto, se submeterá a negociação
permanente, quanto à eficácia urbana e pública dos seus serviços, respondendo quanto a
essa eficácia perante o órgão gerenciador da prefeitura e à fiscalização.
4.4.5.2 Recomendações
a)

Ao setor público

Sugere-se que os órgãos municipais afins desenvolvam os seguintes trabalhos:
URBS – Gestão do abastecimento;
IPPUC – Planejamento do Transporte de Cargas;
Secretaria de Finanças – Incentivos fiscais aos imóveis;
Segurança – Plano de ação para operações diurnas e noturnas;
SMU – Incremento na fiscalização dos serviços, em cumprimento à legislação
existente.

c)

Ao setor privado

Sugerem-se as seguintes iniciativas:
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SETCEPAR – Negociação permanente com o setor público onde se conciliem
interesses contraditórios, com vantagens para a cidade e toda a cadeia logística;
TRANSPORTADORAS E ENTIDADES DO SETOR - Eficiência empresarial,
buscando maior sustentabilidade na operacionalização das cargas, respondendo
quanto essa eficácia perante o órgão gerenciador da prefeitura e à fiscalização.
O binômio setor público e privado deve submeter, por sua vez, sua gestão em mobilidade
para cargas, à sua adequação espacial com relação às condições efetivas de capacidade
e dimensionamento decorrentes do zoneamento do uso do solo e de suas implicações
ambientais.
Pelos dados coletados neste diagnóstico, observa-se a necessidade de aprimorar a base
geo-referenciada quanto à infra-estrutura urbana e metropolitana desses serviços.
Sendo assim, o controle governo-sociedade deverá ser exercido quanto aos impactos da
atividade licenciada, através de órgãos como SMU, SMMA e SMDS, a quem cabe a
defesa do ambiente e do patrimônio coletivo na cidade.
Também se percebe que sob a égide da sustentabilidade no meio urbano, dependerá a
explicitação de tecnologias e modais, bem como de itinerários ou de corredores mais ou
menos segregados para os vários deslocamentos, segundo as diversas tipologias de
transporte de carga:
Definição de zonas em vias restritas à circulação de caminhões, a fim de promover
condições de segurança e/ou qualidade ambiental;
Veículos tecnologicamente mais sofisticados que vêm sendo testados e adaptados
ao transporte de cargas, como os veículos híbridos;
Uso de pavimento adequado, como asfalto poroso, visando a redução do ruído
produzido pelo tráfego de caminhões;
Implantação de programa de inspeção veicular, visando ao combate à poluição
pelos gases de escapamento;
Incentivo à colocação de dispositivos que tornem o descarregamento mais rápido (o
que reduziria o tempo de entrega), como uma plataforma móvel na parte traseira dos
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caminhões (fazendo a entrega de mercadorias em nível), ou “escorregadores” de
caixas avulsas (utilizado para entregas às lojas “Mc Donald´s”).
4.4.6 Operações Associadas e Transportes Especiais
Até a década de 1960, a estrutura econômica de Curitiba estava centrada no setor
terciário (comércio e serviços), estando a atividade industrial em nível ainda pouco
expressivo. Associado ao processo de urbanização, as empresas (atacadistas e
varejistas) vieram assumindo graus de concentração e acentuando um processo de
descentralização, através da distribuição de filiais em áreas de expansão populacional e
com crescente demanda por bens e serviços.
Na medida em que se assumiu um controle mais eficaz do uso do solo, direcionando tais
fluxos para os novos eixos estruturais, a ampliação e diversificação do setor industrial ao
longo da década seguinte, com a alteração da interdependência de Curitiba a nível
regional, acentuou a demanda por bens intermediários.
A nova estrutura físico-territorial, com a criação da Cidade Industrial de Curitiba - CIC,
pretendia reter o fluxo de tráfego pesado para o centro da cidade (região do bairro
Rebouças), liberando maior número de vias destinadas a esse tráfego em função tanto do
número de veículos como de seu tamanho.
Essas atividades de porte, apesar de se estabelecerem em locais permitidos ou
permissíveis pela legislação, foram sendo liberadas sem o devido controle das
mobilizações das cargas geradas pelo tipo da atividade. Com o passar do tempo, essa
movimentação de veículos de carga, começou a causar transtornos ao trânsito local e nas
vizinhanças. Somente em 1987 o Decreto Municipal nº 30/87 regulamentou a carga e
descarga de mercadorias na área Central da cidade sendo esta ampliada em 1997 pelo
Decreto nº 937, no qual as operações de transportes de carga passam a ser fiscalizadas,
orientadas e organizadas dentro de determinados horários.
A “Zona Central de Tráfego” – ZCT – disciplina o serviço de carga e descarga na Área
Central, nas áreas de domínio de pedestres (calçadões e praças) e nas vias ou canaletas
exclusivas de ônibus, cabendo ao IPPUC a criação de novas áreas quando necessário.
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Antiga ZCT – 2,85 km² (1987)
Atual ZCT – 5,77 km² (1997)
FIGURA 15 - ZONA CENTRAL DE TRÁFEGO - ZCT CURITIBA

As operações de carga/descarga, à exceção da ZCT em Curitiba, não são realizadas
adequadamente. Internas aos clientes (fora da via) giram em torno de 20%, não havendo
previsão de novas áreas nas vias públicas para carga e descarga. Também, à exceção da
ZCT, não há fiscalização em relação à dimensão dos veículos para o tráfego no perímetro
urbano, ocasionando sérios problemas na circulação e no trânsito em geral.
4.4.6.1 Análise Geral
As medidas para disciplinar as operações estão hoje concentradas junto às áreas urbanas
de estímulo ao domínio dos pedestres (calçadões) e em torno dos pólos geradores
(“shopping centers”).
De maneira geral, os investimentos em logística (terminais e centrais de distribuição)
estão bem abaixo da expectativa, no que concerne ao setor privado, parte devido ao risco
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e à necessidade de rigoroso planejamento para esse empreendimento e parte devido à
falta de uma política governamental clara para o setor.
Ainda no aspecto da logística quase tudo está por se fazer quanto às definições das vias
na cidade relacionando-as a trafegabilidade dos veículos de carga e descarga, segundo
sua categoria e porte, tanto na distribuição de produtos como nas coletas. Há um
desconhecimento dos fundamentos atuais de logística pelo setor público e das práticas
tradicionalmente adotadas pelas transportadoras.
Situações especiais como a do transporte de cargas perigosas exigem a integração
vertical com órgãos e autoridades do Estado e da União. A atual Política Urbana vem
facilitando essa cooperação desde 2003.
Como tendência profundamente associada aos hábitos de consumo da sociedade, o
deslocamento de mercadorias, produtos e serviços de moto-frete poderá ser expandido
de forma quase ilimitada e irreversível na cidade, daí a importância de sua consideração
nas diretrizes fixadas e pactuadas neste PlanMob.
4.4.6.2 Transportes Especiais
a)

Produtos Perigosos

Em Curitiba, as questões relativas a produtos perigosos estão sendo conduzidas pela
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, através de um grupo de trabalho
entre órgãos da esfera municipal e estadual, com participação de instituições privadas,
diante dos graves acidentes e explosões em depósitos de gás ocorridos em Curitiba e
Paranaguá, no primeiro semestre do ano de 2007.
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FIGURA 16 - LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS. FONTE:
IPPUC, 2007
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a.1) Análise
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC fiscaliza e gerencia o setor de
cargas perigosas, no âmbito de vários decretos e portarias, já citados. A falta de
integração vertical com órgãos e autoridades das esferas estadual e federal e a ausência
de uma rígida fiscalização e demarcação de itinerários, horários e locais apropriados para
armazenagem e operações de carga e descarga de produtos perigosos, vêm contribuindo
para tornar insegura a operação dessas cargas no âmbito urbano.
b)

Tração Humana ou Animal

Desde 1989, existe em Curitiba um programa de Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo
Doméstico, denominado “Lixo que não é Lixo”, com o engajamento da população na
separação de lixo orgânico do lixo reciclável, nas próprias residências e em locais de
comércio e serviço.
Esse material já separado e passível de reciclagem tornou-se fonte de renda e objeto de
trabalho para os catadores e carrinheiros que circulam por toda a cidade, em ruas com
grande tráfego de veículos, pondo em risco suas vidas e a dos outros, uma vez que não
seguem legislação e nenhum critério de segurança.
Eles correm risco de vida no trânsito, não respeitam e não são respeitados por motoristas,
muitas vezes são explorados pelos compradores do lixo reciclado.
Há necessidade de se verificar os locais de entrega do lixo reciclado, os itinerários com
maior fluxo de carrinheiros e horários de maior movimento.
Em São José dos Pinhais, na RMC, já existe uma associação dos catadores, com apoio
da prefeitura a fim de organizar essas pessoas dentro dessa atividade (através de
cadastro) e oferecer serviços aos seus dependentes (creche, escola).
b.1) Análise
A estimativa em relação ao número de catadores em Curitiba gira em torno de 5.000.
Segundo informações obtidas através de um catador, o peso do carrinho é de 80 a 100 kg
(vazio) e com material reciclável de 200 a 500 kg. A coleta informal é responsável hoje,
pelo recolhimento de 92,5% dos recicláveis separados pela população nos próprios
domicílios.Constatou-se a inexistência de infra-estrutura física, administrativa e gerencial
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para recepção, classificação e venda do material coletado pelos catadores organizados
em sistema de associações e a ausência de suporte técnico, legal e institucional, tais
como: capacitação, mapeamento e cadastramento dos catadores, setorização da cidade
com definição de rotas e mapeamento de vias críticas, definição de setores permitidos
para a coleta informal, definição de horários para a coleta nos setores críticos, definição e
orientação sobre critérios de segurança, definição de um modelo de carrinho com peso
menor e mais ergonômico.
c)

Serviço de Moto-frete

Em Curitiba, como em todas as grandes cidades, o aumento da frota de veículos tem
ocasionado problemas de lentidão e congestionamento no trânsito. Esse fator, aliado à
facilidade de acesso a meios de transporte mais baratos e ágeis como motocicletas e
motonetas, tem acarretado em aumento desse tipo de veículo.
O

crescimento

exponencial

desse

serviço

é

uma

decorrência

natural

do

congestionamento do tráfego urbano. Tal crescimento tem colocado a moto no topo das
estatísticas de acidentes fatais de trânsito.
Em 2005, o número de motocicletas e motonetas, representava 8,96% da frota total de
veículos na cidade de Curitiba. Em 2006, esse número subiu para 9,6%, e até agosto de
2007 esse percentual aumentou para 10,06%.

Motos em Curitiba - 2005

Automóveis
74%
Motocicletas +
Motonetas
Outros
17%

9%

FIGURA 17 – PERCENTUAL DE MOTOS, 2005
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Motos em Curitiba - 2006
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FIGURA 18 - PERCENTUAL DE MOTOS, 2006

Motos em Curitiba - Agosto/ 2007

Automóveis

74%
Motocicletas + Motonetas

16%

10%
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FIGURA 19 - PERCENTUAL DE MOTOS, 2007

Cerca de 20% dessa frota tem sido utilizada para serviços de entrega. O desenvolvimento
da carreira de motofretista como uma solução para o transporte de objetos nas cidades
grandes e congestionadas se fez dentro de alguns padrões de informalidade e até
irresponsabilidade, podendo-se afirmar que este motofretista expõe-se diariamente a
situações de risco, tendo uma qualidade de vida muito precária.
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A “urgência” das entregas, que aumentou de forma exponencial, junto com uma grande
agregação de valor neste tipo de entrega expressa não considerou em nenhum instante o
entregador e a logística da sua atividade.
O baixo custo da motocicleta associado a um desemprego endêmico criou os
motofretistas de ocasião, uma atividade profissional que se desenvolveu com profissionais
“autônomos”, dentro de uma total informalidade. Esta situação vem se agravando pelo
acréscimo dos usuários de motocicletas como meio de transporte (mais eficiente e
barato), que herdaram dos profissionais os usos e costumes da direção perigosa e
direitos de trafegar onde e como puder.
Com a implantação de novas regras de conduta na operação, dadas pela resolução do
CONTRAN nº 319 de 11/01/2007, e em Curitiba pela Lei municipal nº 11738 de
11/05/2006, e seu regulamento, se tem a expectativa de que passado o período de
implantação, a médio prazo se comece a observar mudanças significativas no
comportamento dos profissionais, que em alguns casos, na visão da população em geral,
beiram a marginalidade, pelo aspecto pessoal e a forma de condução de suas
motocicletas, desta forma também banindo a estigma de prática comercial realizada por
pessoas “desempregadas”, que estão efetuando esta atividade provisoriamente.
c.1) Análise
O crescimento descontrolado deste modal de transporte, com profissionais pouco
instruídos sobre legislação de trânsito e noções de segurança, além da rejeição da
população, com a atividade e empresas operadoras irregulares, vem causando
conseqüências negativas ao trânsito.A implantação da Lei Municipal nº. 11.738 de 2006 e
seu regulamento, com atuação constante dos órgãos envolvidos no processo, PMC,
URBS, DETRAN, BPTRAN e SINDICATOS, num primeiro momento, está possibilitando o
cadastro, controle e fiscalização da atividade.
d)

Resíduos Sólidos

Compete ao Departamento de Limpeza Pública, da Secretária Municipal de Meio
Ambiente – SMMA, os serviços de coleta de lixo tanto motorizada, quanto de varreção
das vias (Garis). O Decreto n٥ 983 de 26/10/2004, dispõe sobre a coleta, o transporte, o
tratamento e a disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba. De acordo
com a prefeitura, a coleta de lixo é classificada em:
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Lixo Que Não é Lixo
É a coleta regular dos resíduos gerados nas atividades diárias nas residências, bem como
em estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, cujos volumes e
características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente.
O Lixo Que Não é Lixo é constituído por materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos,
vidros, metais, sucatas de fogão, de televisão, de máquina de lavar, entre outros. A coleta
do lixo é realizada em 3 turnos, sendo:
Diurno: após as 7 horas
Vespertino: após as 15:30
Noturno: após as 18 horas

Domiciliar
É a coleta regular dos resíduos gerados nas atividades diárias nas residências, bem com
em estabelecimentos comerciais, indústrias e de prestação de serviços, cujos volumes e
características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente. É constituído por
resto de alimentos, papéis utilizados e fraldas descartáveis. A Coleta do Lixo Domiciliar
(orgânico) é realizada em 2 turnos, sendo:
Diurno: após as 7 horas
Noturno: após as 18 horas

Lixo Tóxico
Composto por pilhas, baterias, toner, tintas, embalagens de inseticidas, remédios
vencidos, lâmpadas fluorescentes, óleo animal e vegetal embalados em garrafa pet de 2
litros. A Coleta é feita por caminhões cuja permanência nos 24 terminais do transporte
coletivo de Curitiba (das 7:00 h às 15:00 h) é programada através de calendário mensal,
ao longo do ano, pela SMM.
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d.1) Análise
O aumento dos resíduos gerados nas atividades diárias nas residências, bem como em
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, em função do
crescimento da população e das atividades econômicas em Curitiba e RMC, por veículos
hoje empregados (3 eixos) na coleta do lixo domiciliar motorizada, nas vias urbanas, vem
trazendo inconvenientes ao trânsito.
4.4.6.3 Recomendações para Operações Associadas e Transportes Especiais
Definição do VUC (Veículo Urbano de Carga) para pequenas cargas em áreas
definidas pela URBS, mediante cadastro prévio e sujeito à fiscalização eletrônica;
Melhoria nos sistemas de sinalização e na rotina de fiscalização, como parte dos
instrumentos urbanísticos e de controle social sobre os impactos na circulação e no
meio ambiente;
Estímulo para instalação de centrais de distribuição, que facilitem a operação e
reduzam os impactos em toda a cidade;
Aperfeiçoamento da regulação do transporte de produtos perigosos, para melhor
criminalização aos eventuais danos ambientais;
Implantação do regulamento do serviço de moto-frete;
Implementação dos programas municipais da SMMA, destinados aos resíduos
sólidos e carrinheiros;
Nova regulação definindo mini-centros de distribuição de mercadorias, com alta
freqüência de reposição, visando a fragmentar a operação, com mitigação de
impactos pela redução das viagens na área central (ZCT) e sub-centros de bairro;
Estímulo ou incentivos para instalação de terminais e centros de distribuição, que
facilitem a operação e reduzam impactos em toda a cidade.
Aperfeiçoamento da regulação na circulação de produtos perigosos, para maior
criminalização aos eventuais danos e para que a sociedade participe com maior
intensidade na fiscalização dessas ocorrências;
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Definição do tipo dos veículos hoje empregados para, sem prejuízo à coleta do lixo
domiciliar e materiais recicláveis, reduzir os impactos nas vias urbanas;
No sentido de se conhecer as características da frota veicular, base operacional,
origem e destino das cargas, número de viagens/dia, horários e dificuldades nas
operações associadas de cargas, propõe-se a realização de pesquisa por entrevista
em 120 empresas de transporte e 30 centros de distribuição em Curitiba e região.
4.4.7 Conclusão
Atualmente o transporte urbano de mercadorias corresponde a cerca de 40% do custo
total dos transportes combinados desde a origem até o destino final, refletindo no preço
do produto ao consumidor final. As comunidades locais têm pressionado cada vez mais,
ações no sentido de minimizar os impactos negativos das atividades de carga no meio
ambiente e em áreas de vizinhança. Todavia, a despeito desses impactos negativos, o
setor tem uma significativa contribuição à vitalidade da economia de Curitiba e, por
conseguinte da região em que se insere.
É patente a ineficácia das políticas púbicas pontuais diante do crescente aumento da
demanda para o abastecimento de mercadorias na cidade e da falta de uma visão clara
sobre a totalidade do sistema. Nesse sentido, a participação direta das autoridades junto
aos agentes envolvidos, é necessária em prol do desenvolvimento sustentável da logística
urbana de cargas junto à sociedade.

