Plano Diretor de Curitiba

MOBILIDADE URBANA E
TRANSPORTE INTEGRADO
ANÁLISE DE DESEMPENHO 1970 a 2009

APRESENTAÇÃO

pág. 03

HISTÓRICO

pág. 08

DESEMPENHO POR DÉCADAS 1970 A 2009

pág. 15

ACESSIBILIDADE

pág. 19

TRÂNSITO

pág. 24

TRANSPORTE PÚBLICO

pág. 31

INFRAESTRUTURA

pág. 38

ÍNDICE DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE INTEGRADO
pág. 43
DO MUNICÍPIO - MÉTODO GENEBRINO 2009
ACESSIBILIDADE

pág. 52

TRÂNSITO

pág. 54

TRANSPORTE PÚBLICO

pág. 56

INFRAESTRUTURA

pág. 58

Sumário

2

“MOBILIDADE URBANA é um atributo associado às
pessoas e aos bens; corresponde às diferentes respostas dadas
por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de
deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a
complexidade das atividades nele desenvolvidas.”
(Ministério Das Cidades, 2007, P.41)

Apresentação
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RIT - Rede Integrada de Transporte 2006
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O presente trabalho tem por finalidade analisar os resultados da Política Municipal de
Mobilidade e Acessibilidade em Curitiba. Para isso foram utilizadas duas metodologias. A primeira
procura mostrar os resultados obtidos ao longo do tempo - décadas de 70, 80, 90 e dos anos 2000 -,
por meio de 50 indicadores escolhidos com o apoio técnico da URBS. A segunda, utiliza 41 desses
indicadores para construção do índice de Mobilidade de Curitiba, aplicando o Método Genebrino
ou Distancial. Os valores obtidos serão utilizados como Valor Zero (V0) para acompanhamento
permanente do setor.
Os indicadores utilizados estão divididos em quatro grandes eixos: acessibilidade, trânsito,
transporte público e infraestrutura. O eixo acessibilidade trabalha indicadores de acessibilidade para
idosos e portadores de deficiência; o eixo trânsito trata dos condutores, de acidentes de trânsito e do
índice de motorização; o eixo transporte público trabalha indicadores de passageiros, de velocidade
da Rede Integrada de Transporte - RIT (Curitiba e Região Metropolitana), de acessibilidade geral ao
sistema de transporte e serviços de táxi; o eixo infraestrutura trabalha com transporte público, táxis
e motofretes, transporte escolar e sinalização. Outros indicadores foram incluídos como Valor Zero
para serem medidos em novas edições pois não possuem informações anteriores que permitam
sua comparação.
No eixo Acessibilidade os indicadores que tratam de vagas em estacionamento para o idoso
e para o portador de deficiência, só passarão a ser medidos a partir desse trabalho. As vagas em
estacionamento público atendem a Resolução 303 e 304 do CONTRAN/2008. Os indicadores de
acessibilidade para os portadores de deficiência obtiveram uma melhora, principalmente após a
implantação do SITES - Sistema Integrado de Transporte para o Ensino Especial e da adequação
para o deficiente de mais de 80% da frota do transporte. Vale ressaltar que Curitiba desde 1987
já estabelecia no transporte coletivo a isenção de tarifa e banco preferencial para os idosos e
portadores de deficiência.
Já na análise do eixo Trânsito, o número de veículos particulares de 204.215 na década de
70, aumentou aproximadamente 400% na última década, fazendo com que o índice de motorização
em Curitiba chegasse a 1,66 habitantes/veículos em 2008. Esse indicador tem uma relação direta
na piora nos indicadores de números de mortos, feridos e acidentes por 100 mil habitantes.
O aumento da frota de veículos particulares também influencia o baixo desempenho de alguns
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indicadores analisados no eixo Transporte Público: o IPK - índice de passageiros por quilômetro RIT
- piorou; a crescente necessidade de mais cruzamentos semaforizados ou não, especialmente nas
vias compartilhadas com o transporte coletivo e nas canaletas exclusivas resulta no desempenho
ruim para os indicadores de velocidade operacional da frota.
A análise da infraestrutura para o transporte público indica que a demanda está sendo atendida.
Também os resultados de infraestrutura em equipamentos eletrônicos e cruzamentos semaforizados
indica bom desempenho. Os indicadores que medem a infraestrutura para os serviços de táxis e
transporte escolar demonstram que está no limite do bom.

BIARTICULADO
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CIRCULAR CIC-SUL
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Curitiba Antiga

Histórico
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LEI 11.266/2004
A Lei 11.266/2004 que dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto
da Cidade, Título III trata da Política Urbanístico – Ambiental, que inclui no primeiro Capítulo, a
Estruturação Urbana, o Macrozoneamento e os Eixos de Estruturação do Transporte Coletivo. Já o
Capítulo II trata especificamente da MOBILIDADE URBANA e do TRANSPORTE.
Pela história do Planejamento da cidade, todas estas questões são tratadas de maneira
interligada, como parte do mesmo processo de consolidação da cidade, desde o Plano de 1966.
O processo de definição das estruturais com sua canaleta exclusiva para o transporte coletivo; o
estímulo ao adensamento dessas regiões; a hierarquização do sistema viário; a criação de uma
rede integrada de transportes tem desde as décadas de 60/70 como objetivo organizar a cidade de
maneira que ela seja acessível e democrática na fruição de seus bens.
Quando a Lei 11.266/2004 diz sobre a Estruturação Urbana (artigo 9º) que:
“A política de estruturação urbana tem como objetivo geral orientar, ordenar e
disciplinar o crescimento da Cidade, através dos instrumentos de regulação que definem a
distribuição espacial das atividades, a densificação e a configuração da paisagem urbana
no que se refere à edificação e ao parcelamento do solo...”;

Está tratando de conformar a cidade de maneira que possa ser acessada pelos seus cidadãos
da melhor forma possível.
Também trata de democratizá-la, quando define algumas diretrizes gerais para a mobilidade,
entre elas:
- consolidar a 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;
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- estimular a distribuição espacial da população e de atividades econômicas em áreas
dotadas de serviços, infra-estrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da
capacidade instalada, reduzir os custos e os deslocamentos;
- hierarquizar o sistema viário, de forma a propiciar o melhor deslocamento de veículos e
pedestres, atendendo as necessidades da população, do sistema de transporte coletivo,
individual e de bens;
- consolidar e ampliar áreas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres;
- promover a integração de usos, com a diversificação e mesclagem de atividades compatíveis,
de modo a reduzir os deslocamentos da população e equilibrar a distribuição da oferta de
emprego e trabalho na Cidade.
O Art. 10º que define o Macrozoneamento como:
“é o estabelecimento de áreas diferenciadas de adensamento, uso e ocupação do solo
visando dar a cada região melhor utilização em função das diretrizes de crescimento,
da mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, objetivando o
desenvolvimento harmônico da comunidade e o bem estar social de seus habitantes.”,

O Art. 14º, quando trata dos Eixos de Estruturação do Transporte Coletivo, diz que:
“Para atender a demanda da mobilidade da população, integrada ao uso do solo e sistema
de circulação urbana, a o sistema de transporte coletivo da Cidade apresenta uma macrohierarquia com os seguintes eixos de estruturação:
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
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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.”

Esse processo tem por objetivo garantir a todos os cidadãos acesso à cidade e seus bens.
O Capítulo II trata da MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE de forma mais específica.
O Art. 15º diz que:
“A política municipal de mobilidade urbana e transporte, têm o compromisso de facilitar os
deslocamentos e a circulação de pessoas e bens no Município”

Estabelece, ainda, as seguintes diretrizes gerais:
- priorizar no espaço viário o transporte coletivo em relação ao transporte individual;
- melhorar e ampliar a integração do transporte público coletivo em Curitiba e buscar a
consolidação da integração metropolitana;
- priorizar a proteção individual dos cidadãos e do meio ambiente no aperfeiçoamento da
mobilidade urbana, circulação viária e dos transportes;
- promover a acessibilidade, facilitando o deslocamento no Município, através de uma rede
integrada de vias, ciclovias e ruas exclusivas de pedestres, com segurança, autonomia e
conforto, especialmente aos que têm dificuldade de locomoção;
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- buscar a excelência na mobilidade urbana e o acesso ao transporte no atendimento aos que
têm dificuldade de locomoção;
- equacionar o abastecimento e a distribuição de bens dentro do Município de modo a reduzir
seus impactos sobre a circulação viária e o meio ambiente;
- compatibilizar o planejamento e a gestão da mobilidade urbana para promover a melhoria da
qualidade do meio ambiente;
- instituir o Plano Municipal de Mobilidade e Transporte Urbano Integrado.
O Art. 16º trata do Transporte de Passageiros, e define as diretrizes específicas da política
municipal de transporte de passageiros:
- articular os meios de transporte coletivo que operam no Município em uma rede única, de
alcance metropolitano, integrada física e operacionalmente;

- ordenar o sistema viário, através de mecanismos de engenharia, legislação e capacitação da
malha viária, priorizando a circulação do transporte coletivo sobre o transporte individual;
- promover a atratividade do uso do transporte coletivo por intermédio de deslocamentos
rápidos, seguros, confortáveis e custos compatíveis;
- estabelecer políticas tarifárias que preservem o equilíbrio econômico e social do sistema de
transporte coletivo;
- buscar a excelência de padrões de qualidade que proporcionem aos usuários do transporte

12

coletivo crescente grau de satisfação do serviço;
- racionalizar o sistema de transporte e as formas de gerenciamento e controle de operação;
- adequar a oferta de transportes à demanda, compatibilizando seus efeitos indutores com os
objetivos e diretrizes de uso e ocupação do solo e da circulação viária;
- promover e possibilitar às pessoas portadoras de deficiência, com dificuldades de locomoção
e idosos condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma aos meios de transporte
urbano;
O Art. 17º trata dos Sistemas Viário, de Circulação e Trânsito, com diretrizes específicas
da política municipal dos sistemas viário, de circulação e trânsito:
- planejar, executar e manter o sistema viário segundo critérios de segurança e conforto da
população, respeitando o meio ambiente, obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do solo
e do transporte de passageiros;
- promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretrizes de arruamento a serem
implantadas e integradas ao sistema viário oficial, especialmente nas áreas de urbanização
incompleta;
- promover tratamento urbanístico adequado nas vias e corredores da rede de transportes,
de modo a proporcionar a segurança dos cidadãos e a preservação do patrimônio histórico,
ambiental, cultural, paisagístico, urbanístico e arquitetônico da Cidade;
- melhorar a qualidade do tráfego e da mobilidade, com ênfase na engenharia, educação,
operação, fiscalização e policiamento;
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- planejar e operar a rede viária municipal, priorizando o transporte público de passageiros,
em consonância com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado;
- aperfeiçoar e ampliar o sistema de circulação de pedestres e de pessoas portadoras de
deficiência, propiciando conforto, segurança e facilidade nos deslocamentos;
- desenvolver um programa cicloviário, buscando a integração metropolitana, e incentivando
sua utilização com campanhas educativas;
- implantar estruturas para controle da frota circulante e do comportamento dos usuários.
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TERMINAL CABRAL

Desempenho por décadas

1970 a 2009
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Para análise do desempenho da mobilidade em Curitiba ao longo das últimas décadas, foram
utilizados 50 indicadores escolhidos por sua importância e por existirem dados. Os indicadores
são resultados de discussões entre o IPPUC e a URBS com o objetivo de construir um sistema de
acompanhamento do setor em Curitiba. Foi utilizado um sistema simples de cores onde:

Muitos dos dados considerados relevantes só passaram a ser medidos nos anos 2000 e alguns
apenas no final da década. Mas, por serem considerados importantes para avaliação do desempenho
da mobilidade e da acessibilidade foram incluídos como V0 - ou seja, o primeiro medidor e passam
a ser avaliados a partir de agora.
Dos indicadores analisados desde 1970, nove apresentaram resultados negativos: nº de
mortos no local/100 mil hab. e nº de feridos em acidentes de trânsito/10 mil hab./ano, Índice de
Motorização (hab/veículo); IPK - Índice de Passageiros Pagantes Equivalentes por Km rodado - RIT
e Velocidade Operacional da RIT.
Outros cinco foram classificados na cor laranja, o que significa que se mantiveram ao longo do
tempo, servindo a cor como alerta. Neste caso estão: total de acidentes/100 mil hab.; % da tarifa no
salário mínimo; relação nº de habitantes por nº de táxis; nº de táxis e n° de veículos - frota escolar.
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O indicador que mede o total de acidentes/100 mil habitantes, ainda que apresente
um valor alto, se comparado ao aumento da frota de veículos, pode ser classificado como
resultado razoável.
Os demais indicadores, onde foi possível fazer avaliação do desempenho por década,
aparecem com a cor verde, o que significa que melhoraram ao longo do tempo.

EMBARQUE EM NÍVEL - ESTAÇÃO TUBO
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORIAL DE MOBILIDADE URBANA
E TRANSPORTE INTEGRADO - 1970/2009

NOTA: ¹ - em 1970 não existia a RIT (Rede Integrada de Transporte)
² - Dados somente das Linhas Convencionais
³ - Não havia integração metropolitana
OBS: * Os cálculos referentes à década de 2000/2009 utilizaram dados de 2007 para o nº de habitantes (1.797.408)
** Os cálculos referentes à década de 2000/2009 utilizaram dados de 2008 para o nº de habitantes (1.822.123)
FONTE: URBS - 1990/09 - DETRAN - BPTran - 2003/09
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração - 2010
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ESTAÇÃO TUBO - ELEVADOR

Acessibilidade
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TERMINAL DE ÔNIBUS - SITES
SISTEMA DE TRANSPORTE DO ENSINO ESPECIAL
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ACESSIBILIDADE

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

A legislação - CONTRAN 2008 (Resolução 303 e 304) - exige que 5% de vagas de
estacionamento público e privado sejam destinadas aos idosos. A mesma legislação determina que
outros 2% de vagas de estacionamento público e privado sejam destinados aos deficientes. Curitiba
passou a implantar estas vagas a partir de 2009. Neste mesmo ano já estavam demarcadas nas
áreas de ESTAR, 55,50% das vagas para idosos.
Em 2009, 66,87% das vagas públicas de Estar destinadas ao deficiente já haviam
sido demarcadas. Como a Resolução 303 e 304 (2008) determina, a URBS/Diretran
passou a fiscalizar o cumprimento da legislação em áreas privadas estacionamento de
uso público a partir de 2009, não existem dados das décadas anteriores para comparação.
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VAGAS ESPECIAIS - ESTAR

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

VAGAS ESPECIAIS - ESTACIONAMENTO PRIVADO DE USO PÚBLICO
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A frota operante adaptada ao deficiente, na última década, apresenta um aumento de
aproximadamente 180%.
% DE FROTA OPERANTE ADAPTADA AO DEFICIENTE

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

O Sistema Integrado de Transporte para o Ensino Especial - SITES, de uso gratuito, desde
que foi implantado em 1984, aumentou em aproximadamente 183% o número de linhas.
EVOLUÇÃO LINHAS SITES

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
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AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA

Trânsito
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TRÂNSITO

OBS: * Os cálculos referentes à década de 2000/2009 utilizaram dados de 2007 para o nº de habitantes (1.797.408)
** Os cálculos referentes à década de 2000/2009 utilizaram dados de 2008 para o nº de habitantes (1.822.123)
FONTE: URBS - 1990/09 - DETRAN - BPTran - 2003/09
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração - 2010

TRÂNSITO - ANEL CENTRAL
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REVITALIZAÇÃO DA AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA

SISTEMA VIÁRIO - EIXO DE TRANSPORTE PÚBLICO
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CONDUTORES/ACIDENTES

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

Observa-se uma melhora considerável nestes indicadores, com redução do número de
acidentes envolvendo pessoas sem habilitação, menores de idade e pessoas com sintomas de
embriaguez.
A avaliação do número de acidentes de trânsito ao longo das décadas mostra uma melhora
geral da situação, com restrição ao número de mortos no local e do número de feridos em acidentes
de trânsito que volta a crescer na última década. Apesar de ocorrer um número absoluto maior de
acidentes, os resultados proporcionais ao número de veículos vêm reduzindo.
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TRÂNSITO - ANEL CENTRAL
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ÍNDICE DE MOTORIZAÇÃO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

A avaliação da relação número de veículos e população mostra um aumento expressivo de
motorização na cidade. Se na década de 70 esse índice mostrava que existiam 4,52 pessoas por
veículo, em 2008 essa relação é de 1,66 pessoas por veículo.
GRÁFICO POPULAÇÃO E PROJEÇÃO DE VEÍCULOS

FONTE: DETRAN/PR, IPPUC 2001 a 2008, IPPUC/Banco de Dados 2009 a 2020
ELABORAÇÃO: Valéria Veríssimo Franco de Sousa - Estatistica - 2010

29

SIMULAÇÃO Nº DE PASSAGEIROS BIARTICULADO/VEÍCULOS

FONTE: URBS - 2009
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

Na ilustração acima representamos o ônibus Biarticulado, com capacidade

para 230

passageiros (cálculo de 6 passageiros/m²), e seu correspondente em veículos, ou seja, 57 automóveis
com capacidade de quatro passageiros/veículo.
Curitiba tinha na década de 70, 204.215 veículos. A taxa média de crescimento para o período
1970/2009 foi de 4,25%. Para o mesmo período a taxa média de crescimento da população foi de
2,89%.
O gráfico População e Projeção de Veículos, ao lado, demonstra que se nenhuma medida
for adotada, em 2020 o número de veículos em Curitiba superará o total da população - 2.402.883
veículos para 2.073.328 habitantes (na pior hipótese).
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RIT - BIARTICULADO/ESTAÇÃO TUBO

“Com o aumento do tráfego, o transporte público torna-se mais lento e menos
confiável, reduzindo sua demanda e sua receita. São necessários mais veículos
para prestar o mesmo serviço e os custos aumentam. Os usuários cativos do
transporte público são prejudicados e os usuários potenciais são desestimulados.
Aqueles que podem transferem-se para o transporte particular, aumentando
o congestionamento e alimentando o círculo vicioso.” (ANTP, 1997, p.18).

Transporte público
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TRANSPORTE PÚBLICO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
NOTA: ¹em 1970 não existia a RIT (Rede Integrada de Transporte)
²dados somente das Linhas Convencionais
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O sistema implantado na cidade com integração física e tarifária mostra um aumento no
número de passageiros transportados e um aumento no número de viagens programadas da RIT.
O número de passageiros pagantes equivalentes, no entanto, reduziu quase 7% em uma década.
Isso significa que apesar de ter aumentado o número total de passageiros transportados, reduziram
os pagantes.
REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE TOTAL ANO - 1970 A 2009

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: URBS - 2010

% DA TARIFA NO SALÁRIO MÍNIMO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
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O IPK medido é econômico e refere-se à relação entre a quantidade total de passageiros
pagantes equivalentes pela quantidade de quilômetros percorridos pelo sistema de transporte
coletivo. Tem havido uma redução permanente ao longo das décadas desse indicador.
Há redução do percentual do salário mínimo utilizado para a compra das passagens, no
entanto, ainda é um percentual considerável no valor do salário mínimo vigente.
Os medidores de velocidade operacional da RIT monstram que o sistema está cada dia mais
lento. Este pior desempenho pode ser explicado quando se analisa, em conjunto, os índices de
motorização. Eles confirmam o aumento do trânsito na cidade e a necessidade de mais cruzamentos
semaforizados ou não, especialmente nas vias compartilhadas com o transporte coletivo e nas
canaletas exclusivas, explicando a redução da velocidade operacional do sistema de transporte
coletivo.

VELOCIDADE OPERACIONAL MÉDIA - ÔNIBUS EXPRESSO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
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VELOCIDADE OPERACIONAL MÉDIA - LINHA DIRETA

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

RIT - CANALETA EXCLUSIVA
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ACESSIBILIDADE AO SISTEMA DE MOBILIDADE

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

Os dois indicadores escolhidos para avaliar a acessibilidade do sistema de Transportes - nº
de estações tubo e nº de pontos de paradas - apresentam um crescimento importante ao longo das
últimas décadas. A cobertura do sistema na cidade está cada vez melhor, atendendo a Lei Municipal
12.597 - 2008, no Cap. II - Art. 4º que dispõe: “ A região, cuja densidade demográfica, viabilize a
implantação do serviço, será considerada atendida sempre que sua população não esteja sujeita a
deslocamento médio superior a 500 (quinhentos) metros.”

LINHA DIRETA
ESTAÇÃO TUBO
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TÁXI - MOBILIDADE
URBANA

Desde a década de 80 não há acréscimo no número de táxis que servem a cidade o que vem
aumentado consideravelmente a relação habitantes por veículo. No entanto, se compararmos com
a relação habitantes/táxi existente em algumas capitais brasileiras apresentadas no 16º Congresso
Nacional de Trânsito, Curitiba mantém uma ótima relação neste indicador.
No 16º Congresso Nacional de Trânsito em Maceió/2007, foram apresentadas a relação
habitante/táxi das capitais brasileiras, entre elas: Recife - 4.030 hab/táxi; São Paulo - 2.970 hab/táxi;
Porto Alegre - 2.720 hab/táxi; Florianópolis - 1.079 hab/táxi e Curitiba com 822 hab/táxi. Florianópolis
ainda estabelece, segundo norma municipal, como meta atingir 800 hab/táxi, que Curitiba já atende
desde os anos 90.
O indicador média viagens/dia/veículo - táxi - vem apresentando aumento nas últimas décadas,
e 65,48% da frota de táxi em Curitiba atualmente, está ocupada com passageiros (URBS 2010).
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LINHA VERDE

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
NOTA: ³não havia integração metropolitana
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INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE PÚBLICO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

Foram utilizados quatro indicadores para avaliar a infraestrutura do transporte público de
Curitiba. Três deles, extensão da RIT, extensão urbana do sistema de transportes e quilometragem
metropolitana integrada mostram que a Rede continua a crescer e a atender novos pontos na
cidade.
TÁXIS E MOTOFRETES
Foram utilizados três indicadores para avaliar a infraestrutura de serviços de táxis e motofretes
de Curitiba. Apenas o indicador número e idade média de táxis existe desde a década de 80 e não
apresenta variação significativa.
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INFRAESTRUTURA TRANSPORTE ESCOLAR - Nº DE VEÍCULOS - FROTA

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

O indicador do número de veículos da frota escolar apresenta uma pequena redução na última
década.

INFRAESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

Estas variáveis foram consideradas importantes pelos especialistas em mobilidade e passam
a fazer parte, a partir de agora, da medição de desempenho da cidade na área de infraestrutura.
O número de equipamentos eletrônicos e de cruzamentos semaforizados tiveram um resultado
satisfatório.
RADAR
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LINHA VERDE

Índice de mobilidade urbana e
transporte integrado do município

Método Genebrino 2009
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A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a
identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de diretrizes
gerais apresentadas pelo Plano Setoriai. O resultado desse trabalho e dos grupos de discussões
montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de Planejamento – com a
participação de especialistas de outras secretarias resultou em três grandes grupos de indicadores:
de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores de
processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação de
um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete do
Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.
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MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem ser
arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador, neste texto ele
será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com i = 1, 2, ..., n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a
seguinte fórmula básica para cada indicador.
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo, quando o
valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany, (1997),
propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte de
20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho, quando os
indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países ou
regiões mais desenvolvidas.
4. Método Delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a formula (1) tem-se o valor padronizado para aquele
indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo, para formar
um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme a
fórmula (3) a seguir:

(3)

onde:
índice sintético.

número de grupos de necessidades
sociais.
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 41 dos 50 indicadores
escolhidos. Essa redução ocorreu em função de não haver informações históricas e/ou referências
nacionais ou internacionais largamente utilizadas para elaboração dos limiares - pior e melhor
valor. Para o estabelecimento dos pior e melhor valores foram utilizadas séries históricas, pois,
principalmente o transporte público não possui similar no país.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o dado
real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de satisfação,
a saber:

A avaliação geral, ou seja, o índice sintético para a Mobilidade e Acessibilidade de Curitiba
chegou a 62,54% de satisfação, classificado na tabela de desempenho como “ótimo”.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho por
grupos. Tem-se, então, que no grupo:
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Acessibilidade - 69,01% - ótimo
portadores de deficiência - o índice é de 69,01% de satisfação.

Trânsito - 43,78% - bom
condutores - o índice é de 41,67%,
acidentes de trânsito - o índice é de 89,68%,
índice de motorização - o índice é de 0,00%, desempenho ruim.

Transporte Público - 70,11% - ótimo
passageiros - o índice é de 67,67% ótimo desempenho,
RIT - o índice é de 17,28% desempenho ruim,
acessibilidade ao sistema e mobilidade - o índice é de 95,50% excelente desempenho,
táxis - o índice é de 100% de satisfação, indicando que Curitiba tem o melhor índice entre as
capitais brasileiras.

Infraestrutura - 67,42% - ótimo
transporte público - o índice é de 84,67%,
táxis e motofretes - o índice é de 20,00% de desempenho,
transporte escolar - o índice é de 98,37% excelente desempenho,
sinalização - o índice é de 66,67%.
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TERMINAL DE TRANSPORTE - CAMPINA DO SIQUEIRA
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE INTEGRADO ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
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ACESSIBILIDADE

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

ACESSIBILIDADE
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TERMINAL DE TRANSPORTE
EMBARQUE E DESEMBARQUE
EM NÍVEL

Para o cálculo do índice de mobilidade foram utilizados os dados do SITES e de infraestrutura do
Sistema de Transporte destinados a acessibilidade dos portadores de deficiência. Foram excluídos,
neste primeiro momento, as informações sobre vagas de estacionamento por não haver dados para
comparação.
Os limiares de melhores e piores valores foram definidos por especialistas da URBS/
Diretran.
O índice grupal de acessibilidade é de 69,01% considerado ótimo.
A atenção aos portadores de deficiência está presente no transporte público, seja especial,SITES
- Sistema Integrado de Transporte Especial, seja na Rede Integrada. Há aumento no número de
linhas do SITES ao longo das últimas décadas. Atualmente, 80,72% das estações tubo, 85,10%
das linhas e 61,71% do total da frota de transporte público estão adaptadas aos portadores de
deficiência.
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TRÂNSITO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

CURITIBA TRÂNSITO

54

O índice grupal para a área acidentes de trânsito é de 89,68% de satisfação. Os piores
desempenhos, no eixo trânsito, estão no número de acidentes causados por pessoas com sintomas
de embriaguez, acidentes envolvendo menores de idade e o número de feridos em acidentes de
trânsito. Os melhores resultados estão nos indicadores acidentes com pessoas sem habilitação, nº
de atropelamentos por 100 mil/hab, mortos no local por 100 mil/hab, assim como nº de atropelamento
por nº de veículos e acidentes por nº de veículos.
A relação número de veículos e população é a mais alta da história da cidade, indicando um
veículo para cada 1,66 habitantes.

CURITIBA TRÂNSITO BR346
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TRANSPORTE PÚBLICO

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010
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O índice grupal da área de passageiros no transporte público é de 67,67% de ótimo desempenho.
Contribuíram positivamente para o resultado o número de viagens programadas, o gasto com transporte
sobre o salário mínimo e o número de passageiros metropolitanos não integrados. Negativamente
contribuíram a porcentagem de passageiros pagantes equivalentes, o índice de passageiros
pagantes equivalentes por km rodado - IPK e o número de passageiros transportados total RIT.
Na área da velocidade média da RIT o desempenho foi bastante ruim, com apenas 17,28%
de satisfação. Os piores desempenhos são a velocidade média dos ônibus independente do tipo. O
indicador de frota operante RIT obteve excelente desempenho.
A acessibilidade ao sistema de transporte apresenta um índice de 95,50% de satisfação,
mostrando que há uma excelente cobertura do sistema na cidade.
Apesar de não haver acréscimo de frota de táxi desde a década de 80, o índice de satisfação
desta área é de 100%, mostrando que ainda há uma boa relação entre o número de táxis e a
população, se comparado com a maioria das capitais brasileiras, que apresentam a proporção de
aproximadamente 1000 habitantes por táxi.

RUA RIACHUELO ÔNIBUS EXPRESSO
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INFRAESTRUTURA

FONTE: URBS - 2010
ELABORAÇÃO: Setor de Monitoração - 2010

MOBILIÁRIO URBANO - ABRIGO DE ÔNIBUS
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O índice de satisfação da área de infraestrutura para o transporte público é de 84,67%,
considerada excelente. Nessa área a existência de faixas exclusivas e a integração metropolitana
contribuíram expressivamente para esse resultado.
Já na área de táxis e motofretes, o índice de desempenho foi de 20%, considerado ruim.
O indicador que contribui para esse desempenho foi a não renovação da frota e política de não
liberação de novas licenças para táxi.
O transporte escolar teve 98,37% de excelente desempenho.
Na área de infraestrutura de sinalização, o desempenho foi

66,67%. Contribuíram

expressivamente para esse resultado a sinalização horizontal e o número de cruzamentos
semaforizados.
ACESSIBILIDADE

LOMBADA ELETRÔNICA
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