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RESUMO 

 

O transporte público figura como alternativa para a melhoria da mobilidade urbana. 
No entanto, cidades como Maringá/PR tem apresentado problemas no seu 
funcionamento, o que leva a diminuição do nível de atratividade e o aumento dos 
deslocamentos por automóveis. Diante deste cenário, o objetivo geral desta pesquisa 
é verificar potencialidades para a implantação de faixas de circulação exclusiva do 
transporte coletivo. Especificamente espera-se identificar a existencia de aspectos 
ligados a demanda por viagens coletivas, credenciar eixos viários de acesso as 
localidades com capacidade geradora de viagens coletivas, verificar a potencialidade 
das infraestruturas viárias em receber faixas de circulação exclusiva e criar um estudo 
que contribua com a implantação de projetos de mobilidade. Para isto, adotou-se uma 
proposta metodológica, baseada na identificação de fatores da demanda por 
transporte coletivo e a sua distribuição no espaço urbano, na identificação de eixos de 
acesso a áreas de concentração de elementos geradores de viagens coletivas e a 
verificação das infraestruturas presentes no espaço viário. Para determinar o potencial 
dos elementos estudados, foram adotados pesos para cada um dos critérios, cuja 
valoração baseia-se em aspectos propostos pela literatura relativa ao tema. Sendo 
assim, verificou-se que a região norte da cidade foi a que apresentou maior potencial 
para a geração de viagens coletivas. Onde o acesso ocorre pelas Avenidas Guaiapó 
e Tuiuti, fato que levou a escolha destas vias como objeto de estudo. Após a análise 
do espaço viário, constatou-se que ambas as avenidas possuem um alto potencial 
para abrigar infraestruturas segregadoras. Diante desta perspectiva, concluiu-se que 
as intervenções urbanísticas propostas neste trabalho, poderão potencializar o 
funcionamento do transporte coletivo e contribuir para a melhoria do quadro local de 
mobilidade urbana. 

  

 

Palavras-chave: Transporte Público por Ônibus, Mobilidade Urbana; Acessibilidade 

Urbana; Faixas exclusivas 
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ABSTRACT 

 

Public transport is an alternative for improving urban mobility. However, cities like 
Maringá / PR have presented problems in their operation, which leads to a decrease 
in the attractiveness level and the increase of the displacements by automobiles. Given 
this scenario, the overall objective of this research is to verify potential for the 
deployment of exclusive circulation lanes of public transport. Specifically, it is hoped to 
identify the existence of aspects related to the demand for collective trips, to accredit 
road axes of access to localities with capacity to generate collective trips, to verify the 
potential of road infrastructures in receiving exclusive circulation lanes and to create a 
study that contributes to the implementation of mobility projects. For this, a 
methodological proposal was adopted, based on the identification of factors of the 
demand for collective transportation and its distribution in the urban space, the 
identification of axes of access to areas of concentration of generators of collective 
trips and the verification of the infrastructures present in the road space. To determine 
the potential of the studied elements, weights were adopted for each of the criteria, 
whose assessment is based on aspects proposed by the literature on the subject. 
Thus, it was verified that the northern region of the city presented the greatest potential 
for collective travel generation. The access to these places happens by the Avenues 
Guaiapó and Tuiuti, which led to the choices of these routes as object of study. After 
the analysis of the road space, it was verified that both avenues have a high potential 
to house segregating infrastructures. In view of this perspective, it was concluded that 
the urban interventions proposed in this study could enhance the functioning of 
collective transport and contribute to the improvement of the local framework of urban 
mobility. 
 

Key words: Public Transportation by Bus, Urban Mobility; Urban Accessibility; 

Exclusive Tracks 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte se tornou um desafio para as cidades, já que está condicionado a 

aspectos do planejamento urbano, o que exige a abordagem conjunta de questões 

técnicas e sociais, conforme as particularidades de cada localidade. O transporte por 

ônibus se caracteriza como alternativa para a melhoria da mobilidade urbana, 

incumbido de amenizar a ocorrência de congestionamentos, acidentes de trânsito, 

perdas socioeconômicas, entre outros fatores (REIS et al., 2013). Dessa forma, a 

mobilidade urbana se caracteriza como pressuposto para o desenvolvimento 

socioambiental, socioeconômico e urbanístico de uma determinada região. Além de 

possuir responsabilidade sobre a movimentação da população, com fins de moradia, 

trabalho, estudos, lazer, compras e serviços (COSTA, 2008). 

Diante desse contexto, medidas que potencializam o funcionamento do 

transporte coletivo (ex.: faixas de circulação exclusiva) são fundamentais para o 

desenvolvimento de cidades de médio e grande porte, pois estimulam a sua utilização, 

em contrapartida à modalidade individual (TAVARES; DEXHEIMER, 2015). Tal 

incentivo deve ser proveniente de instrumentos de planejamento, como a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (Lei Federal nº 12.587/12). Esta que, por sua 

vez, estabelece diretrizes como a priorização, a fim de incentivar as modalidades 

alternativas. No entanto, apesar de tais iniciativas, modificações no sistema viário em 

prol da circulação dos veículos individuais ainda são comuns (ARAÚJO et al., 2011). 

No município de Maringá/PR, a matriz de mobilidade é essencialmente 

baseada no uso do transporte individual, o que tem levado à ocorrência de 

congestionamentos, acidentes no trânsito, ineficiência do transporte coletivo, entre 

outros problemas. Porém, inciativas como a implantação de faixas de circulação 

exclusivas de ônibus têm buscado amenizar as consequências de tal cenário. Diante 

disso, a pesquisa se baseia na dinâmica urbana relacionada à demanda de viagens e 

no potencial do sistema viário da cidade de Maringá/PR em receber infraestruturas 

que priorizem o transporte coletivo, ou seja, o foco está em identificar áreas dotadas 

de demanda de transporte coletivo, credenciar eixos de acessos a essas localidades 

e verificar as condições dessas vias. 
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Para isso, optou-se pela criação de uma proposta metodológica dotada de 

critérios estabelecidos pela literatura, como fatores a serem analisadas em estudos 

de mobilidade urbana. Dentre os quais podem ser mencionados planejamento dos 

transportes coletivos, da gestão territorial, da concepção das infraestruturas urbanas, 

entre outros. Os procedimentos metodológicos são voltados para a compreensão do 

espaço em escala local e toma como ponto de partida dois momentos subsequentes, 

em que são verificados elementos geradores de demanda por transporte coletivo e a 

condições das infraestruturas urbanas presentes nos eixos de acesso a áreas de 

concentração. Na figura 01, demonstra-se a distribuição esquemática da metodologia 

proposta. 

 

Figura 01 – Representação esquemática da metodologia proposta 

Potencial para Faixas 
Exclusivas de ônibus

Etapa I: Fatores da 

demanda por 

transporte coletivo

Etapa II = Condições da via

 

Fonte: o autor (2017). 

 

1.1. JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA 

 

A pertinência desta pesquisa se dá pela necessidade de se desenvolver 

estudos voltados à melhoria do quadro local de mobilidade urbana e que contribua 

com a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (exigido pela Política 

Nacional de Mobilidade Urbana). Dessa forma, a escolha do transporte coletivo como 

objeto de estudo se justifica pela sua importância nos deslocamentos urbano, que, de 

acordo com Prado e Passini (2003), está ligado ao desenvolvimento econômico e 

social da cidade, responsável pela integração da população e dos lugares de 

residência aos locais de trabalho e de lazer. Sendo assim, como forma de contribuir 

para a melhoria do sistema coletivo, este trabalho se propõe a analisar as condições 
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urbanísticas para a ampliação das infraestruturas de priorização da circulação de 

ônibus na cidade de Maringá. A opção pelo estudo das faixas de circulação exclusivas 

de ônibus está pautada na visão de autores como Ferraz e Torres (2004), que definem 

essas intervenções como um instrumento capaz de aumentar a capacidade, a 

velocidade de operação, a redução do tempo de viagem e a eficiência. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral é verificar as potencialidades para a implantação de faixas de 

circulação exclusiva do ônibus nas avenidas Tuiuti e Guaiapó na cidade de Maringá. 

Especificamente, pretende-se: 

 Identificar a existência de fatores que influenciam na demanda por viagens 

coletivas e a sua área de concentração. 

 Credenciar eixos viários de acesso às áreas de concentração de fatores 

geradores de viagens coletivas. 

 Verificar as condições das infraestruturas presente nas vias escolhidas 

como local de estudo. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1. MOBILIDADE URBANA 

 

A mobilidade urbana está relacionada aos deslocamentos de indivíduos e à 

troca de bens, serviços, cultura e conhecimento em uma cidade, além de pressupor a 

liberdade de movimento e a escolha das modalidades de transporte. Está conectada 

à disponibilidade de infraestrutura e ao potencial para realização de viagens diárias. 

Foi levada ao protagonismo nos assuntos urbanos em virtude do aumento no número 

de deslocamentos, a dispersão residencial e a descentralização das atividades e 

serviços. Nesse padrão, a expansão territorial está atrelada à baixa densidade 

populacional em determinadas áreas e às políticas de financiamento e produção de 

habitação, infraestruturas de circulação de veículos, ao alargamento das manchas 

urbanas e às consequentes alterações nos padrões de deslocamento. Fato que 

contribuiu para a consolidação do uso do carro como principal forma de locomoção 

(PEDRO et al., 2017; BOHUSCH, 2013; CASTRO et al., 2013). 

De acordo com Neri (2012), esse modelo teve como influência o processo de 

industrialização ocorrido no mundo ocidental no período pós-Segunda Guerra Mundial 

(meados do século XX), em que Engenheiros de Transporte e Urbanistas se 

preocupavam com as infraestruturas de tráfego e a consolidação do transporte 

rodoviário como indutor do desenvolvimento urbano. No entanto, esse padrão deixou 

de ser unanimidade nas correntes de planejamento urbano e levou ao questionamento 

da necessidade de novos paradigmas. Sendo assim, Cavalcanti et al. (2017) e Silveira 

(2016) defendem que a temática deve englobar aspectos como o uso do solo e a 

existência de infraestruturas que incentivem o uso de modos alternativos de 

deslocamento. 

Outro aspecto relevante ao se tratar dos deslocamentos está na relação 

existente entre o uso do carro e as consequências provocadas no espaço urbano, 

como a segregação do direito à circulação. Na figura 02, é exposto o percentual médio 

de acesso da população a cada modalidade de circulação, em que é possível observar 

que o deslocamento por meio da bicicleta, a pé e por transporte coletivo é dominante 

no meio urbano. O que sugere a ampliação de infraestruturas urbanas voltadas às 
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necessidades desses atores, já que a cidade voltada ao uso do automóvel atende 

apenas a uma pequena parcela da sociedade. 

 

Figura 02 – Percentual de pessoas que possuem acesso a cada modo de transporte 

 

 

 

Fonte: Silveira (2016). 

 

As questões de Mobilidade Urbana são um desafio a ser vencido pela gestão 

urbana. Para Bravo (2016) e Andreasen e Jensen (2017), a falta de mobilidade resulta 

na redução do número de empregos, do acesso aos serviços básicos e do 

desenvolvimento de redes sociais, além de contribuir para a exclusão (COSTA, 2008). 

Dessa forma, o planejamento urbano deve prever a evolução de longo prazo, a 

multimodalidade intersetorial, a interdisciplinaridade, a acessibilidade urbana e a 

integração do transporte ao uso do solo nas escalas global e local (PORTUGAL; 

MELLO, 2017). 

Nesse contexto, o estudo da acessibilidade urbana ganha importância nas 

relações de deslocamento. Para Kneib e Portugal (2017), a acessibilidade urbana é 

considerada a interação e a distribuição das atividades em relação a um ponto, 

ajustadas à habilidade e ao desejo em superar a separação espacial, e que, associada 

à mobilidade urbana, possui o papel de efetivar as relações de deslocamento no 

espaço urbano. Na esfera do transporte coletivo, a sua aplicabilidade está ligada a 

pontos de paradas (tempo de viagem e distância percorrida), fatores econômicos 

(capacidade do usuário em atingir o destino programado), acesso global (vários 

destinos possíveis), movimento do usuário no espaço (escolha vinculada ao tempo), 

(A)                            (B)            (C)      (D)     (E) 

      90 – 95%                    85-90%          80-90%                    30 – 20%                        01 – 15% 
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serviço oferecido ao usuário (considerados clientes), modos de transporte público 

como opções de viagem, custo, conveniência e segurança (SAGHAPOUR et al.,2016; 

COSTA; MORAIS, 2014; KNEIB; PORTUGAL, 2017). 

 

2.1.1. A mobilidade urbana no Brasil e o transporte como indutor dos 

deslocamentos 

 

Para Araújo et al. (2011), o quadro dos deslocamentos no Brasil apresenta 

níveis de ineficiência decorrente de erros de gestão e planejamento, o que tem 

resultado em espaços urbanos adaptados à circulação do automóvel, influenciados 

pelo crescimento populacional, o aumento do número de carros nas vias urbanas e a 

visão ideológica de que essa é a principal solução para a mobilidade.  

Ainda de acordo com Araújo et al. (2011), as adaptações do sistema viário ao 

uso crescente do automóvel, além de prover a descaracterização dos espaços livres, 

contribui para a instauração de crises nos sistemas de transporte coletivo. De acordo 

com Meira et al. (2017), esse quadro é o resultado de um processo que contemplou 

diferentes versões da sociedade e ganhou força a partir da inclusão do transporte na 

Constituição Federal de 1988 (FREITAS; REIS, 2013). Todavia, com a 

institucionalização de algumas diretrizes no âmbito federal (legislações específicas), 

buscou-se maneiras para amenizar os males causados pelo uso excessivo do 

automóvel. Essa nova visão ganhou força com a criação do Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/2001), o Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015) e a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (Lei Federal 12.587/2012) (MEIRA et al., 

2017).  

Dessa forma, o transporte adquiriu o papel de indutor das relações de 

mobilidade urbana, pois está ligado ao deslocamento de pessoas e produtos no 

interior das cidades, às atividades cotidianas (trabalho, estudo, compras, entre 

outros). As modalidades de transporte podem ser classificadas de acordo com o 

esforço empregado no deslocamento (motorizado e não motorizado) e com a 

propriedade (individual, público, coletivo ou de massa ou semi-público) (FERRAZ; 

TORRES, 2004). O seu funcionamento, por sua vez, depende de aspectos de 
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infraestrutura, circulação, uso e ocupação do solo, meio ambiente, acessibilidade e 

características socioeconômicas (MAGAGNIN; DA SILVA, 2008). 

Para Ferraz e Torres (2004), o transporte público possui caráter social e 

democrático e representa o único modo motorizado seguro, cômodo e acessível para 

pessoas de baixa renda impossibilitadas de dirigir. Em cidades de grande porte, é uma 

opção para se reduzir congestionamentos, emissão de gases poluentes, consumo de 

energia, a ampliação do sistema viário e do sistema de estacionamento (OLIVEIRA et 

al., 2014; ARAÚJO et al.; 2011). 

Com o intuito de verificar a efetividade das modalidades de transporte coletivo, 

Branco (2013) buscou identificar os elementos essenciais na escolha de modalidades 

coletivas, como os sistemas de metrô, VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e BRT (Bus 

Rapid Transit). Sendo assim, o autor constatou que itens como a capacidade do 

transporte de passageiros, a flexibilidade de trajetos, custos, prazos, nível de conforto 

e segurança, integração, frequência, impactos e nível de procura na gestão do 

transporte são fatores que influenciam diretamente nas escolhas das formas de 

deslocamento no meio urbano. No quadro 01, é exposta uma síntese da análise 

promovida pelo autor, em que são explícitas as vantagens da modalidade por ônibus 

sobre as demais em aspectos essenciais como a capacidade, o custo e a atratividade. 

Quadro 01 - Síntese da comparação entre as principais modalidades de transporte 

coletivo público 

ASPECTOS DAS MODALIDADES COLETIVAS 

Características Metrô VLT BRT 

Capacidade Alta Média Alta/Média 

Flexibilidade Baixa Baixa Alta 

Custos Muito alto Altos Médios 

Prazos de execução Muito longos Longos Curtos 

Velocidade Alta Moderada Alta/Moderada 

Atratividade Muito alta Alta Alta/Moderada 

Nível de 

segurança/conforto 

Alto Alto Alto 

Procura necessária Alto Alto Alto 

Impacto ambiental Baixo Baixo Moderado 

Fonte: adaptado de Branco (2013). 
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 Devido a suas características, Da Silva et al. (2015) relatam que o transporte 

por ônibus representa uma solução de baixo custo, com flexibilidade e velocidade, 

pois usufrui de deslocamentos sobre pneus, além de combinar aspectos como 

estações, veículos, serviços e vias. A sua utilização também é defendida por Reis et 

al. (2013). Para esses autores, o seu custo-benefício representa uma alternativa 

efetiva para a promoção da mobilidade, principalmente com a criação do sistema BRT 

(Bus Rapid Transit) durante a década de 1970 (FERRAZ; TORRES, 2004; TAVARES; 

DEXHEIMER, 2015). 

O sistema BRT busca potencializar a locomoção por meio da agilidade, do 

conforto e do custo moderado, além de contar com veículos que circulam em faixas 

ou vias exclusivas, com o objetivo de promover velocidade na circulação. Para isso, 

incorpora características de desempenho de modelos ferroviários, e as concilia com a 

flexibilidade dos veículos rodoviários. Seus princípios são a integração, a melhoria na 

velocidade dos ônibus, a priorização do transporte coletivo no sistema viário 

(principais vias) por meio de faixas segregadas, veículos acessíveis e serviços 

frequentes ao longo do dia (BRANCO, 2013; TAVARES; DEXHEIMER, 2015; DA 

SILVA, 2015). 

Isso lhe atribuiu um papel de alternativa para países que necessitam melhorar 

seu sistema de transporte. Devido à sua capacidade de deslocamento de passageiros, 

alguns autores o consideram uma espécie de metrô de superfície, com capacidade de 

deslocamento de grandes quantidades de passageiros, cuja implantação viabiliza a 

possibilidade de reforma dos sistemas de transporte coletivo praticados (ALPKOKIN; 

ERGUN, 2012; VENTER, 2016).  

Sua eficiência, no entanto, está vinculada ao sucesso do planejamento urbano 

e de transporte, conforme relatado na pesquisa de Wu e Pojani (2016). Os autores 

elaboraram um estudo com o objetivo de verificar os aspectos influenciadores dos 

problemas surgidos na implantação do modelo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) 

na cidade de Bancoque, na Tailândia. Em sua análise, os pesquisadores constataram 

que entre os fatores que culminam na deficiência da operação do sistema está a falha 

na gestão dos recursos destinados à infraestrutura e a ausência de uma política forte 

e contínua, desvinculada da imagem de administrações partidárias. O que expõe a 

necessidade de uma reestruturação, que envolve a concepção de rotas com base no 
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crescimento da população, o estabelecimento de novas infraestruturas, a adequação 

dos horários de linhas, além de pequenos ajustes para facilitar a adaptação do serviço 

aos novos requisitos da população (RUIZ et al., 2017; SEEKINS, 2015). 

 

2.1.2. Priorização do transporte coletivo por ônibus no espaço viário (faixas 

exclusivas) 

  

 A segregação do espaço viário, entre outros fatores, deriva da ideia de BRT 

parcial, expostas nos trabalhos de Tatto (2015) e NTU (2002), cujo princípio permite 

a adoção de variações, dentre as quais podem ser citadas as faixas de tráfego misto, 

as faixas exclusivas, as pistas exclusivas e as vias segregadas. Essas intervenções 

podem estar localizadas à direita da pista de rolamento (junto à calçada) ou à 

esquerda (junto ao canteiro central), apresentar cruzamentos em nível ou desnível e 

sofrer ou não interferências (TATTO, 2015; CET, 2014; NTU, 2002). 

De acordo com a NTU (2002), a operação de tráfego misto é considerada o 

menor nível de segregação, pois utiliza a mesma infraestrutura das modalidades. Esse 

modelo representa uma perda na velocidade operacional do sistema, além de 

contribuir com a saturação e a ineficiência do sistema coletivo. Nessas condições, o 

uso de faixas exclusivas é uma alternativa para a melhoria nas condições de 

deslocamento coletivo. 

As faixas exclusivas são recomendadas em vias com alto volume de tráfego, 

pois promovem a circulação separada dos veículos de transporte coletivo. Dessa 

maneira, a segregação é realizada por meio da pintura do pavimento, instalação de 

dispositivos separadores (tachões) e de sinalização vertical (placas). Sua implantação 

recebe a influência de fatores como o volume de tráfego de ônibus em determinada 

via (recomenda-se acima de 40 unidades por hora) e o nível de saturação da via (CET, 

2014; NTU, 2002; BRANCO, 2013). 

De acordo com a NTU (2002), outra alternativa abrange a implantação no 

contrafluxo, à esquerda da circulação normal. Essa medida é recomendada quando 

há o encurtamento do itinerário em área com vias de mão única e dificuldade de 
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utilização do sistema binário, busca manter as regras de circulação e evitar que o 

transporte dos usuários seja prejudicado.  

A implantação pode ocorrer também junto ao canteiro central, em vias de duplo 

sentido, com alto volume de tráfego e dificuldades de colocação à direita da pista de 

rolagem. Esse modelo flexibiliza o embarque e desembarque de passageiros, 

(realizado pela esquerda ou direita) e exige a adaptação dos veículos às 

particularidades locais. Nesse caso, deve-se minimizar a interferência dos 

movimentos de carga, descarga e conversão à direita (NTU, 2002; BRANCO, 2015). 

A utilização do espaço central da via requer alterações na geometria do espaço, como 

a implantação de “ilhas”, cuja dimensão pode variar de acordo com o volume de 

passageiros. Para Ferraz e Torres (2004), outro ponto a ser observado se trata da 

inclinação adotada para as pistas, que deve respeitar o valor aproximado de 6% (tendo 

em vista a capacidade de torque dos coletivos e a sua velocidade média). 

As faixas exclusivas à esquerda interferem em menor escala nas operações de 

carga e descarga, no embarque e desembarque de veículos, no acesso a lotes 

lindeiros, na restrição de estacionamento junto à calçada, no aumento de velocidades 

para o transporte coletivo e na programação de semáforo prioritários. No entanto, 

demanda investimentos em equipamentos de segurança, na resolução de questões 

ligadas a retornos e conversões à esquerda e no controle de invasões de veículos nas 

estruturas segregadas (NTU, 2002; CET, 2014).  

No caso das pistas exclusivas, a segregação acontece a partir de barreiras 

físicas, situadas junto ao canteiro central ou à direita junto à calçada. Sua implantação 

está condicionada ao uso e à ocupação do solo, à geometria viária, às características 

do tráfego e operação do transporte coletivo, à demanda por viagens, entre outros. 

Esse modelo permite o emprego de veículos com maiores capacidades de 

deslocamento e o aumento das velocidades operacionais em virtude da não 

interferência na circulação (carga/descarga, embarque/desembarque, acesso aos 

lotes lindeiros e conversões à direita). No entanto, demandam medidas voltadas à 

segurança de pedestre, como a implantação de dispositivos de segurança para 

travessia (NTU, 2002; MINISTÉRIO DAS CIDADES; 2008). 

Cabe destacar também as vias segregadas, que são infraestruturas que 

adotam regulamentação exclusiva para ônibus com o objetivo de não prejudicar o 
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acesso aos lotes e conectá-los às demais vias urbanas. São empregados, geralmente, 

no ingresso a terminais, em localidades de uso e ocupação do solo 

predominantemente comercial e de prestação de serviços interligadas ao transporte 

coletivo. No entanto, sua efetividade depende da existência de infraestruturas 

auxiliares (para veículos) e o equilíbrio das relações locais (CET, 2014; FERRAZ; 

TORRES, 2004). De acordo com a NTU (2002), seu posicionamento deve ocorrer de 

maneira estratégica, a fim de promover a acessibilidade em áreas de concentração 

de viagens e de pedestre. 

 Ferraz e Torres (2004) citam, ainda, as zonas exclusivas para o transporte 

coletivo como o mais alto nível de segregação viária, cuja utilização é recomendada 

em áreas densamente ocupadas, vias saturadas (e estreitas) e regiões centrais. Essa 

opção facilita o acesso de veículos de emergências, carros-fortes e serviços de 

carga/descarga fora do horário de pico, o descongestionamento de áreas críticas, a 

priorização para o deslocamento coletivo e a localização de terminais. Todavia, há 

restrições de entrada de veículos particulares em áreas urbana, interferência na 

dinâmica socioeconômica e a exigência de vias alternativas para o tráfego geral e 

atividades de carga e descarga (NTU, 2002). 

 

2.1.3. Pontos de parada no desempenho do transporte coletivo 

 

Os pontos de parada exercem papel importante no desempenho operacional e 

no acesso dos passageiros ao sistema coletivo (FERRAZ; TORRES, 2004; NTU, 

2002). De maneira geral, devem possuir abrigos que protejam os usuários de 

intempéries, com cobertura, bancos, sanitário, lixeiras e iluminação. No entanto, é 

comum em cidades brasileiras um modelo de sinalização desprovido de qualquer 

conforto e eficiência, que emprega postes de energia, telefone público ou marco 

específico para a demarcação do local. De toda maneira, sua implantação demanda 

estudos que analisem a interferência na dinâmica local e no funcionamento do sistema 

coletivo. 

Para a inserção de pontos de parada no espaço viário, pode-se adotar modelos 

com guia normal e estacionamento do lado direito, guia normal e estacionamento do 
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lado esquerdo, guia recuada e estacionamento do lado esquerdo (baia) e guia 

avançada e estacionamento do lado (FERRAZ; TORRES, 2004). A tipologia adotada 

está condicionada às características físicas da via e a dinâmica local, pois deve buscar 

o equilíbrio entre as necessidades operacionais do sistema coletivo, da fluidez do 

trânsito, da comodidade dos usuários e o número de vagas de estacionamento. No 

quadro 02, expõe-se as vantagens, desvantagens e condicionantes a serem 

observados na escolha de cada modelo. 

 

Quadro 02 - Cenário dos tipos de pontos de parada 

CONDICIONANTES DOS TIPO DE PONTOS DE PARADA 

Tipo Vantagens Desvantagens Condicionante 

Guia 

recuada 

(baia) 

Menor interferência no 

tráfego geral de veículo. 

Dificulta o retorno dos ônibus 

à circulação normal. 

Pode interferir na circulação 

de pedestres na calçada. 

Largura do passeio 

(mínima: 2,50m). 

Guias 

avançada 

Contribui para implantação 

de abrigos. 

Melhor circulação de 

pedestres na calçada. 

Ocupa quantidade menor de 

vagas de estacionamento. 

Impede o fluxo de veículos 

na faixa da direita, quando 

coletivos estão no ponto. 

Porte da via; fluxo 

de veículos. 

Guia 

normal/est. 

à direita 

Menor interferência no 

tráfego geral. 

Bloqueia apenas a faixa 

direita em movimentos de 

manobra 

Maior perda de vagas de 

veículos para parada de 

ônibus. 

Dificuldades para o ônibus 

retornar ao fluxo normal. 

Porte da via; fluxo 

de veículos. 

Guia 

normal/ 

estaciona-

mento à 

esquerda 

Número maior de vagas se 

comparado à opção com 

lado direito. 

Maior facilidade para o 

retorno do ônibus ao fluxo 

geral. 

Faixa da direita obstruída 

quando o ônibus se encontra 

no ponto. 

Possibilidade de obstrução 

total das faixas quando há 

ônibus parado no ponto e um 

veículo estacionando. 

Dinâmica de 

tráfego; geometria 

da via. 

Fonte: adaptado de Ferraz e Torres (2004) e NTU (2002). 
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Para Da Silva (2015), além da geometria, é imprescindível refletir a respeito da 

escolha pavimento empregado e a sua resistência. Sendo assim, Ribeiro (2005) 

recomenda que, nas infraestruturas destinadas aos ônibus (pontos de parada, faixas 

exclusivas e curvas), sejam adotados pavimentos rígidos, a fim de resistir ao atrito 

pneu/solo. Desse modo, a análise das condições do pavimento e a construção da via 

influenciam no desempenho operacional dos veículos (capacidade, velocidade média 

e operação). 

 

2.1.4. Segurança viária e a interferência no funcionamento do transporte 

coletivo 

 

Para Li e Wang (2017), as características viárias influenciam também na 

segurança do trânsito e no funcionamento do transporte coletivo. O World Resources 

Institute – WRI (2015) defende que a existência de locais públicos seguros é uma 

forma de incentivar a utilização de modalidades não motorizadas e coletivas de 

transporte. Dessa maneira, o sistema viário deve ser projetado para atender, também, 

as demais formas de locomoção (pedestres, ciclistas e transporte coletivo) para que 

haja o acesso seguro dos usuários à cidade. 

 Por essa ótica, a construção viária está vinculada à promoção da segurança 

dos usuários do transporte coletivo e a sua adesão ao sistema. Apesar de exercer 

menor influência nas relações de uso, a segurança é um dos pressupostos para o 

sucesso dessa modalidade. Para Diógenes (2004), as principais falhas que ocorrem 

relacionadas ao assunto possuem características viário-ambiental (erros na 

configuração e projeto de vias), como a baixa segurança para usuários de maior 

fragilidade (ciclistas e pedestres), o risco de acidentes em algumas interseções, os 

trechos de visibilidade reduzida e a sinalização horizontal e vertical inadequada. 

 A segurança está condicionada também ao planejamento do sistema coletivo 

local. O transporte eficiente é requisito para a obtenção de formas estáveis de 

mobilidade e o aumento na capacidade de locomoção. Dessa maneira, ações em prol 

da priorização do transporte coletivo contribuem para a obtenção de vias mais 

seguras. Em países latino-americanos, onde a matriz conta com o sistema BRT, houve 



 

32 
 

melhorias nas condições de segurança viária. Isso porque a retirada de faixas de 

tráfego e a implantação de canteiros centrais para a instalação de infraestruturas 

prioritárias resultaram na redução da distância da travessia e na exposição do 

pedestre ao tráfego. Outro ponto está a cargo da proibição de conversão à esquerda, 

que inibiu a invasão de veículos nos corredores prioritários (WRI, 2015). 

A relação BRT e segurança viária, em um primeiro momento, está vinculada à 

capacidade de acesso dos usuários às infraestruturas de transporte e ao espaço 

urbano, em que corredores localizados na parte central da via apresentam problemas 

de acessibilidade em atividades de embarque e desembarque e geram conflitos entre 

os fluxos de passageiros e o tráfego de veículos. Nessas ocasiões, é necessária a 

presença de elementos que priorizem a proteção do pedestre, já que este é o ator 

mais frágil. Sendo assim, Ferraz et al. (2012) e WRI (2016) expõem parâmetros a 

serem adotados para viabilizar a acessibilidade dos usuários ao transporte coletivo de 

maneira segura, dentre os quais podem ser citados:  

 Em casos de rodovias ou vias de elevado volume de tráfego, onde não são 

possíveis intersecções em nível, recomenda-se o uso de passarelas 

elevadas. 

 Posicionamento de faixas de pedestre em locais de menor conflito de 

tráfego e maior concentração de travessia de pessoas. 

 Utilização de travessia elevada (lombofaixa). 

 Implantação de ilha central na faixa de pedestre. 

 Alargamento da calçada nas faixas de travessia de pedestre. 

 

A iluminação viária também deve ser considerada na segurança do tráfego 

urbano e na utilização do transporte coletivo. Pontos de parada mal iluminados 

tendem a transmitir a sensação de insegurança e inibir a utilização no período noturno 

ou de pouca visibilidade. Para a NTU (2002), a iluminação facilita a movimentação, a 

orientação e a identificação de obstáculos. Dessa forma, a segurança do transporte 

coletivo deve possuir foco na circulação dos veículos e de pessoas. 
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2.2. ASPECTOS DA DEMANDA POR TRANSPORTE COLETIVO 

 

De acordo com Kneib (2008), a geração de viagens está associada ao número 

de deslocamentos produzidos e atraídos para uma determinada localidade. Sendo 

assim, as questões de uso e ocupação do solo influenciam na distribuição das 

atividades no espaço urbano, pois possui relação com a forma urbana e o seu 

funcionamento. Para Hernandez (2017), a fisionomia da cidade atua nas dinâmicas 

socioterritoriais, que são sensíveis a elementos estruturais e decisões individuais, 

como a localização do comércio e serviços, moradia, lazer e educação, o que atribui 

substancial importância às ações de planejamento, que, segundo Kneib (2008), 

precisa se vincular à organização do espaço, cujo princípio é definir a maneira como 

ele deve ser divido, tomado e utilizado. 

Esse gerenciamento é também fruto do zoneamento, cujos objetivos são a 

divisão da cidade em áreas, a partir de diretrizes e índices urbanísticos que 

diferenciam a utilização do espaço. Dessa forma, os grupos de usos são entendidos 

como estritamente residencial, predominantemente residencial, estritamente 

industrial, predominantemente industrial, comercial, de serviços, institucional 

(educação, saúde, lazer, esporte, cultura, assistência social, culto, administração e 

serviço público), especiais e turístico. A mistura desses elementos pressupõe a 

diminuição da dependência do automóvel. O número de estabelecimentos comerciais 

presentes em uma determinada área sugere o acesso por meio da caminhada e a 

diminuição da necessidade de viagens (PAIXÃO; AIALA, 2013; CAMPOS; DE MELO, 

2005). 

 De acordo com Paixão e Aiala (2013), essa divisão possui, ainda, a finalidade 

de regular o uso da terra e dos edifícios, a altura e o gabarito das construções, à 

proporção que elas podem ocupar, e a densidade populacional. Nesse quesito, 

entender a composição da forma urbana é pressuposto para o planejamento das 

relações de transporte. Todavia, espaços compactos representam uma estratégia 

para a redução da dependência do automóvel e gastos com infraestrutura viária. Essa 

condição é fundamental para que os deslocamentos de vizinhança sejam mais curtos 

e possam ser realizados por modos não motorizados e coletivos. Sendo assim, a 

forma urbana possui relação com a densidade urbana, a diversificação de usos do 
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solo, o desenho/conectividade das vias e a disponibilidade de transporte coletivo 

(RESENDE, 2014; DE DEUS; SANCHES, 2009). 

 

2.2.1. Densidade urbana e as implicações nos deslocamentos 

 

 A densidade populacional trata do número de habitantes e possui relação com 

a concentração de residências e atividades de comércio e serviço. Pode proporcionar 

aos cidadãos a possibilidade de realizar tarefas diárias por meio de transportes não 

motorizados e coletivos. No entanto, é preciso equilíbrio nas relações de ocupação do 

território, pois espaços com densidade moderada e pouca atividade comercial 

aumentam a demanda por deslocamento motorizados (nas cidades brasileiras, 

realizado por automóvel). Isso porque a distância a ser percorrida para atender os 

desejos de locomoção dificilmente é vencidas por modalidades não motorizadas, 

como a caminhada e o ciclismo (AMANCIO, 2005; DE DEUS; SANCHES, 2009; 

CUNHA, 2005).  

 A análise da densidade indica a distribuição da ocupação do espaço e interfere 

na questão econômica-operacional dos sistemas urbanos. Nesse caso, o aumento da 

população em uma determinada região (quando não controlado) culmina em um 

número maior de viagens e intensifica o uso do automóvel. No entanto, quando 

realizado de maneira planejada, essa alternativa se torna benéfica para o 

aproveitamento do solo. Outro ponto está no fato de que áreas urbanas densas 

favorecem as viagens a pé e de bicicleta, o que representa mais uma saída para a 

utilização do carro. Nessas regiões, a renovação de passageiros nos ônibus é comum, 

o que dificulta a saturação da capacidade de deslocamento dos veículos e melhora 

seu desempenho operacional (CUNHA, 2005; CAMPOS; MELO, 2005). 

 A exemplo da densidade populacional, cabe ser estudado as densidades 

residencial e comercial, além do índice de dissimilaridade. Para Campos e Melo 

(2005), a densidade residencial está vinculada à densidade populacional, cujo 

aumento é proporcional ao número de indivíduos presentes em determinada área. Se 

for feito de maneira planejada, porém, pode ocorrer a sobrecarga do sistema de 

trânsito e a consequente imobilidade; mas, se utilizada em conjunto com o transporte 

público, representa um meio de potencializar o uso do solo e proteger áreas naturais 

da degradação proveniente da urbanização. A densidade comercial apresenta 
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contexto semelhante à densidade residencial, com tendência à geração de viagens 

por intermédio do automóvel e à necessidade da oferta de transporte coletivo. 

 

2.2.2. Desenho do sistema viário e a sua conectividade 

 

O sistema viário é um conjunto de circulação de domínio e uso público, 

construído com o objetivo de dar mobilidade e acessibilidade a pedestres e veículos, 

além de abrigar estacionamentos. É guiado por rotas que ligam uma origem a um 

destino, cuja relação está no uso dos veículos, no aumento de sua presença no meio 

urbano e nos problemas da falta de mobilidade.  

Dessa forma, a configuração das cidades contemporâneas dificultou o ato de 

caminhar e deixou a população refém da escolha pelo automóvel como modo de 

realizar seus deslocamentos. Isso acontece em virtude da desconectividade das vias, 

da insegurança nos cruzamentos, das rotas alternativas (devido à dimensão das 

quadras) e da distância dos destinos (CAETANO; MATOSKI, 2014; RIBEIRO, 2005; 

AMANCIO, 2005).  

A conectividade viária é uma característica da área urbana e está relacionada 

ao desenho de seus quarteirões, que são locais de ocupação limitadas pelas vias e 

acessadas por veículos e pedestres. Sua conexão é dimensionada pelo número de 

intersecções x comprimento e pelo número de intersecções x área. Sendo assim, 

quanto maior o número de cruzamentos por região ou comprimento, maior será a 

conectividade. Todavia, uma conectividade elevada gerará maiores números de rotas 

disponíveis para o deslocamento entre origem e destino (CUNHA, 2005). Cunha 

(2005), conforme figura 03, classifica a conectividade das vias como rede com pouca 

conectividade, rede desconectada, rede densa e rede pouco densa. 
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Figura 03 – Características do sistema viário 

   

 

 

   

 

 

Fonte: Amâncio (2005). 

 

 Amâncio (2005) atribui as características da rede viária à matriz de transporte 

urbano. Para o autor, as baixas conectividades estão presentes em cidades onde o 

uso do automóvel é incentivado em virtude da setorização das atividades urbanas e 

das consequentes distâncias a serem percorridas. Diante dessa perspectiva, Caetano 

e Matoski (2014) defendem que a promoção da mobilidade está vinculada às 

condições de habitabilidade dos espaços, em que a via deve exercer a função social 

de lugar, com uso coletivo. Para isso, o planejamento deve adotar como método de 

ordenação a hierarquização viária.  

De acordo com Ribeiro (2005), a ordenação viária deve obedecer à 

funcionalidade na classificação de cada infraestrutura, de acordo com a circulação, a 

Rede com pouca 

conectividade 

Rede desconectada 

Rede densa Rede pouco densa 
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mobilidade, o acesso aos lotes lindeiros e a importância relativa a esses quesitos. No 

quadro 03, é possível verificar a classificação viária de acordo com as necessidades 

funcionais. 

 

Quadro 03 - Categorias de vias urbana segundo sua função 

CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA 

Tipo de via Definição 

Trânsito rápido 

(expressa) 

Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem intersecções em 

nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de 

pedestres em nível. 

Arterial 

Caracterizada por intersecções em nível (geralmente, controlada por 

semáforo), com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias. 

Formam a estrutura principal da rede de ruas, dotadas de várias pistas e alto 

volume de tráfego. Conectam as principais subáreas de uma cidade e 

formam a estrutura primária da rede de vias da cidade. 

Coletora 

Destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou 

sair das vias de trânsito rápido ou arteriais. Possibilita o trânsito dentro das 

regiões da cidade. 

Local 
Caracterizada por intersecções em nível não semaforizadas, destinadas ao 

acesso local ou a áreas restritas. 

Pedestre Via ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. 

Rurais Rodovias, estradas. 

Fonte: adaptado de CTB (1998), da Silva (2015) e Li e Wang (2017). 

 

No entanto, Caetano e Matoski (2014) apontam para a necessidade de uma 

nova organização que considere as funções de ligação e lugar, responsável pela 

separação funcional das vias urbanas, a localização (identidade histórica do local), os 

tipos de usos existentes nas edificações e no espaço viário, a forma dos edifícios, a 

presença de vegetação e locais de convívio, os aspectos da rua, o mobiliário urbano, 

entre outros. Dessa forma, o desenho urbano influencia no funcionamento do 

transporte coletivo e nas intervenções adotadas para sua melhoria. Aspectos como a 

categoria, a tecnologia veicular empregada (rodoviária, metroviária etc.) e o sistema 

de operação (local, expressa, tronco-alimentadora, entre outras) limitam o 

funcionamento e determinam o seu papel na mobilidade urbana. O que aponta para a 
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compatibilização entre o espaço e o tipo de veículo utilizado (NTU, 2002; DA SILVA, 

2015). 

Sendo assim, a priorização está condicionada à dimensão do espaço disponível 

no ambiente viário. No entanto, tal escolha depende das especificidades locais – 

como, por exemplo, o formato do sistema viário –, o que pode levar à opção de 

caminhos perimetrais ou de grandes fluxos de veículos. Dessa forma, padrões viários 

em formato de grelha melhoram o desempenho do sistema e contribuem para a 

atração de novos usuários, além de incentivar a caminhada no espaço urbano. Isso 

acontece devido ao fato dessa disposição oferecer maior variedade de opções de 

rotas. Esse formato possui dinâmica mais atraentes aos modos coletivos e não 

motorizados, dos traçados orgânicos e com muitos cul-de-sac (pequeno beco sem 

saída) (DA SILVA, 2015; AMANCIO, 2005). 

 

2.2.3. Polos Geradores de Viagens (PGV) e a demanda por Transporte Coletivo 

 

Os Polos Geradores de Viagens (PGV) são empreendimentos que 

desenvolvem atividades capazes de produzir contingente significativo de 

deslocamentos, que demandam espaços para estacionamento, carga, descarga, 

embarque e desembarque, que interferem no funcionamento dos sistemas urbanos 

(transporte, viário e trânsito), que alteram a dinâmica territorial e ambiental, 

contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e que influenciam na formação 

de uma nova centralidade.  

São considerados PGVs os shopping centers, os centros de estudos 

(universidades, escolas), os centros de saúde (hospitais, prontos-socorros, clínicas, 

laboratórios, postos de saúde), os estádios, estações de transportes públicos, 

condomínios residenciais verticais e horizontais, supermercados, lojas de 

departamento, escritórios, hotéis, restaurantes, indústrias, cinemas, teatros e 

pavilhões de exposições (GARCIA; RAIA JR., 2015; PORTUGAL, 2012; ALVES; RAIA 

JUNIOR, 2012). No quadro 04, expõe-se as características de cada uma das 

principais categorias de PGVs. 
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Quadro 04 – Critérios para a caracterização dos Polos Geradores de Viagens (PGV) 

 

POLOS GERADORES DE VIAGEM (PGV) 

Mestrando: Diego Vieira Ramos 

COLETA DE DADOS 

PGV Critérios 

Shopping center, lojas de departamento, 

supermercados, hipermercados 
A partir de 2.500 m² de área construída 

Terminais de transporte Qualquer área construída 

Hotéis, hospitais e maternidades A partir de 10.000 m² de área construída 

Motéis A partir de 10.000 m² de área construída 

Pronto-socorro, laboratórios, ambulatórios A partir de 250 m² de área construída 

Centros de ensino superior A partir de 2.500 m² de área construída 

Demais instituições de ensino (cursinhos, escolas de 1° 

e 2° grau, cursos de inglês, técnico profissionalizantes, 

dança, música) 

A partir de 250 m² de área construída 

Complexos esportivos, academia de ginástica, 

academia de ballet, clubes e estádio de futebol 
A partir de 250 m² de área construída 

Quadras de esportes descobertas A partir de 500 m² de área construída 

Casas noturnas, boates, choperia, barzinhos, salão de 

festas, café, buffet 
A partir de 250 m² de área construída 

Templos religiosos Com nave superior a 500 m² de área 
construída 

Cinemas e teatros Com capacidade de público superior a 300 
lugares 

Edificações não residenciais Com área construída superior que 5.000 m² 

Edificações residenciais Com mais de 100 unidades 

Loteamento fechados A partir de 200 lotes 

Pavilhão para feiras, exposições e parque de diversões A partir de 30.000 m² 
 

Fonte: adaptado de Melo (2017), Maringá (2014) e Maringá (2006). 

 

Para Alves e Raia Junior (2012), os empreendimentos podem ser classificados 

de acordo com seu tipo/natureza (atividade desenvolvida) e intensidade dos possíveis 

impactos (magnitude). No que se refere à ordenação da magnitude, são considerados 

dois níveis, sendo macropolos e micropolos. A principal diferença entre ambos 

consiste no fato de que o macro resulta em expressivas alterações do entorno, o que 



 

40 
 

não ocorre nos micropolos. Este último produz consequências pequenas se 

analisados isoladamente, mas, se somados, podem gerar resultados significativos. 

Sendo assim, podem ser citados como impactos negativos de sua implantação: 

congestionamentos, o aumento do número de acidentes de trânsito, os conflitos entre 

tráfego de passagem e aquele resultante dos PGVs, ausência de áreas de 

estacionamentos e locais de carga e descarga, a atenuação das áreas de circulação 

de pedestres e a redução da fluidez de tráfego (compromete a mobilidade e a 

acessibilidade) (ALVES; RAIA JUNIOR, 2012). Em contrapartida, Garcia e Raia Junior 

(2015) defendem que, quando bem localizados e projetados, podem ser benéficos 

para o desenvolvimento urbano, pois estimulam políticas de gerenciamento da 

demanda de viagens, fortalecem a centralidade local e valorizam o desenvolvimento 

regional.  

Esse posicionamento favorável aos PGVs também é relatado por Lima e 

Brandão (2011). Para os autores, a implantação de um equipamento urbano de maior 

porte, como supermercados, shopping centers e cinemas, é benéfico para pequenos 

e médios municípios, pois se acredita que dinamiza a economia local; no entanto, 

assim como Alves e Raia Junior (2012), os autores alertam para os impactos 

ocasionados nos sistemas de transporte e trânsito, e a necessidade de se conceber 

estudos destinados a prever as interferências de um empreendimento no entorno. 

 

2.2.4. Viagens coletivas 

 

A viagem é um mecanismo de sentido único, que envolve uma origem e um 

destino, com o propósito de participação em alguma atividade, cuja relação está no 

número total de deslocamentos produzidos ou atraídos por zonas de tráfego (de base 

domiciliar ou não) e no padrão vinculado a um conjunto de caraterísticas presentes no 

espaço (ROCHA, 2014; SANTOS, 2009). Obedece, assim, uma delimitação que 

permite sua classificação de acordo com as atividades a serem realizadas. Para 

Ortúzar e Willumsen (2011), essa divisão segue um padrão relacionado ao trabalho, 

à educação, às compras, às práticas sociais, ao lazer, entre outros. Onde os estudos 
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de planejamento da mobilidade urbana, possui a finalidade de potencializar os 

serviços de transporte. 

Rocha (2014) relata que as locomoções por motivos de educação e trabalho 

são rotineiras ou obrigatória e possuem maior dependência das modalidades de 

transporte. Dessa forma, suas características podem sofrer alterações nos horários 

de pico ou de acordo com as peculiaridades locais do uso e ocupação do solo. Isso 

porque algumas locomoções estão associadas ao desenvolvimento multiuso pelas 

vias internas e não necessitam de veículos para usufruir do sistema viário; no entanto, 

em horários de rush, os movimentos podem chegar a cerca de 10 a 20% do total de 

deslocamentos diários. Sendo assim, os altos volumes de tráfego em períodos 

isolados demandam medidas de planejamento capazes de equacionar essa relação. 

Acredita-se, dessa forma, que a efetividade das decisões tomadas a esse 

respeito está vinculada a uma abordagem que contemple questões comportamentais, 

como as pesquisas de Origem/Destino (GOLDNER et al., 2010; ROCHA, 2014; 

SANTOS, 2009). Essa ferramenta representa uma das principais alternativas para a 

obtenção de dados, mas, em virtude do tempo e do volume de recursos empregados, 

possui difícil realização em determinados casos (FERRAZ e TORRES, 2004).  

Para Santos (2009), as origens e os destinos devem englobar viagens 

convencionais e viagens pendulares. A primeira retrata as linhas de deslocamento no 

tempo e no espaço. Já a segunda contém aspectos como o tempo existente entre os 

deslocamentos, seu sequenciamento e as paradas entre elas. Em relação aos 

movimentos pendulares, Aguiar e Manzatto (2017) os definem como o deslocamento 

de indivíduos que possuem moradia em outras cidades (dormitório) para um grande 

centro, a fim de realizar atividades de trabalho e estudo. Esse acontecimento está 

presente em grandes aglomerados que formam as regiões metropolitanas (RM). As 

RM possuem, em seu centro, uma cidade principal com porte maior que 50.000 hab. 

e condados adjacentes em que, no mínimo, 25% dos seus residentes empregados 

realizem viagens pendulares à cidade principal (AGUIAR; MANZATTO, 2017). 

 Diante desse quadro, as viagens são influenciadas por padrões que 

correspondem às características qualitativas de atração, como a classe 

socioeconômica, a posse de carro, o tamanho da família, o valor da terra, a densidade 

residencial, a acessibilidade e distribuição por modo e transporte, entre outros. Dentre 
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esses aspectos, os que possuem características individuais ou familiares (renda, 

posse de carro, estrutura familiar e tamanho da família) são formadores das viagens 

domésticas, empregados na compreensão das dinâmicas de geração de viagens e 

indispensáveis para suprir as necessidades da população urbana. Sendo assim, 

elementos socioeconômicos também são utilizados no estudo vinculados às zonas de 

tráfego (SANTOS, 2009; PAULA et al., 2015). 

 Mediante esse cenário, a utilização do transporte coletivo está vinculada à 

compatibilidade entre o tipo de viagem que se pretende realizar e a sua capacidade 

de atender à demanda local. Para Da Silva (2015), a escolha dos usuários pelas 

modalidades de transporte coletivo está ligada à percepção que eles possuem a 

respeito da eficiência de cada modo. Já Freitas e Reis (2013) acreditam que essa 

relação engloba, além de elementos econômicos, sociais, ambientais e políticos, 

questões culturais, que induzem a utilização do veículo como principal forma de 

descolamento no espaço urbano. Isso porque o conceito de status embutido na cultura 

faz com que as pessoas que ocupam cargos mais altos na sociedade optem pela 

autonomia ofertada por seu veículo próprio. 

 A relação de causalidade aponta para o transporte coletivo como forma de 

deslocamento urbano no trabalho de Alves (2012). O autor propôs um estudo com 

foco na identificação de potenciais usuários de transporte público e a disponibilidade 

da população em aderir a essa modalidade. Entre os resultados obtidos, verificou-se 

que o potencial de uso do transporte coletivo aumenta proporcionalmente a densidade 

local, usuários com renda mais elevadas estão propícios a não optarem pelo modo 

coletivo, há um decréscimo no uso da modalidade entre as pessoas com faixa etária 

acima de 60 anos e entre as pessoas com maior nível de escolaridade, além do 

acréscimo entre usuários mais jovens. 

 Em relação aos usuários, alguns pontos levantados por Alves (2012) podem 

ser verificados também no trabalho de Dos Santos (2012). A pesquisa realizada na 

cidade de São Gabriel – RS buscou traçar o perfil socioeconômico dos passageiros 

do transporte coletivo por meio de entrevista. Dessa forma, entre os indivíduos, 

observou-se a predominância da faixa etária de 18 a 25 anos, seguido pela faixa etária 

de 26 a 35 anos. Esse intervalo é semelhante aos resultados apresentados nas 

pesquisas de Pereira et al. (2015), em que o índice de mobilidade especifico do 
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transporte público possui maiores valores entre pessoas de 15 a 39 anos (dados 

referentes à Região Metropolitana de São Paulo). Sendo assim, os trabalhos de Paez 

et al. (2007) e Schwanen e Paez (2010) contribuem com a explicação desses 

resultados. Os autores demonstram que atividades realizadas diariamente, como 

estudar e trabalhar, sofrem uma diminuição em sua intensidade, o que resulta na 

redução do número de deslocamentos. 

 Ainda de acordo com a pesquisa de Santos (2012), observou-se que a maioria 

das entrevistas é composta por estudantes e donas de casa. Já no item escolaridade, 

o grupo apresentou baixo nível de instrução (ensino fundamental e médio completo). 

Esses dados reforçam a ideia exposta por Chakour e Eluru (2016). Para eles, a renda 

e a escolaridade são as principais influências na adoção do transporte coletivo para 

se realizar os deslocamentos. Há menção, também, a políticas de estacionamento, 

desenvolvimento econômico, propriedade de automóveis e densidade populacional. 

No entanto, cabe ressaltar que as pesquisas citadas correspondem à realidade 

especifica de cada município, o que permite a ocorrência de variações, quando 

adotadas em outras localidades. Apesar das variações, destaca-se que as faixas 

etárias de ambos são semelhantes, o que demonstra coerência no perfil traçado. 

 

2.2.5. Metodologias aplicadas ao estudo da mobilidade urbana 

 

Métodos como o Sistema de Informação Geográfica (SIG), a Avaliação 

Multicritério, o Índice de Qualidade de Calçadas (IQC) e o Padrão de Qualidade BRT 

têm sido empregados em estudos do planejamento urbano e de mobilidade em virtude 

do potencial que ambos possuem na proposição de soluções, mediante a coleta, o 

armazenamento, a comparação e a construção de ideia.  

Para Rodrigues e Silva (2006), o SIG tem se consolidado no planejamento dos 

transportes, pois viabiliza modelos de simulação, coleta de dados e distribuição 

geográfica das linhas de operação, o que auxilia na definição de critérios a serem 

considerados no processo decisório, estratégico e operacional. Um dos aspectos 

essenciais para viabilizar as funções desse sistema está a cargo da apropriação de 
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software, como o ArcGiS, o Spring, o Quantum GIS (QGIS), o TerraView, entre outros, 

e a utilização de imagens de satélite. 

Assim como o SIG, o Sensoriamento Remoto (SR) é outra ferramenta que tem 

se mostrado importante na produção e coleta de informações relativas ao transporte. 

Segundo Machado et al. (2010), o SR é uma forma de se conseguir informações a 

distância por meio da utilização conjunta de sensores e equipamentos de 

processamento e transmissão de dados. Seu funcionamento envolve a captação de 

energia proveniente de um objeto que se deseja estudar, convertida em um sinal 

passível de ser captado. A utilização dessa técnica viabiliza o monitoramento 

dinâmico, das alterações ocorridas ao longo do tempo (MACHADO et al., 2013). De 

acordo com Schmitt et al. (2013), sua utilização viabiliza a confecção de mapas 

temáticos, o que representa a ampliação da área de ação do planejamento urbano. 

 No caso das metodologias multicritério, o enfoque principal não está na 

produção e coleta de dados apenas, mas sim no julgamento de questões inerentes à 

tomada de decisão, executadas nos procedimentos de planejamento. Dessa forma, 

tem por intuito subsidiar o processo decisório que, na maioria das vezes, acontece de 

maneira intuitiva, fundamentado em preceitos subjetivos que determinam a 

adequabilidade de uma alternativa perante as demais (ROCHA, 2011). Sua utilização 

apresenta como vantagens a possibilidade de análise sistematizada (não estática) da 

descoberta de ações diferentes daquelas definidas no início do processo (facilita o 

aprendizado), o emprego de critérios qualitativos ou quantitativos na presença de 

imprecisão ou incerteza e a viabilidade da adição de fatores teóricos no processo de 

diálogo e negociação (ROCHA, 2011). Para Da Silva (2013), os métodos multicritério 

podem ser classificados de acordo com as seguintes abordagens: 

 Critério único de síntese: um dado parâmetro é transformado em uma 

função de utilidade, em que se pretende determinar o desempenho global 

para cada uma das ações, por intermédio de comparações par a par das 

performances locais, em critérios específicos. 

 Subordinação de síntese: essa abordagem se contrapõe ao critério único 

de síntese, pois está fundamentada no conceito de subordinação. Nesse 

ponto, a ordem de preferência das alternativas será verificada por meio das 

relações de subordinação entre elas. Está presente, também, o conceito de 
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limiares (intervalo para delimitar a faixa de valores das prioridades dos 

decisores). 

 Julgamento ou local interativo: essa aplicação está voltada para o 

aperfeiçoamento simultâneo de várias funções objetivas em busca de uma 

solução conveniente dentre as alternativas disponíveis. 

As variáveis consideradas no método podem ser avaliadas simultaneamente 

em um contexto que envolve níveis e critérios diversificados, o que possibilita a 

investigação de modo qualitativo dos elementos subjetivos (ROCHA, 2011). Sendo 

assim, pode-se citar como princípios básicos convenientes à proposta desta pesquisa 

as etapas citadas por Da Silva (2013). Para o autor, a metodologia consiste em definir 

critérios relevantes para o problema a ser solucionado, de modo a avaliar alternativas 

relativas aos critérios propostos, verificar a importância relativa a cada critério e 

determinar a avaliação global de cada possibilidade. Diante da divisão da questão em 

níveis hierárquicos, determina-se o valor dos agentes de decisão por meio de uma 

medida global para cada uma das alternativas, priorizando-as ou classificando-as ao 

final do método (DA SILVA, 2013).  

Na construção das ações metodológicas desta pesquisa, optou-se pela 

incorporação do formato sugerido na construção da lógica de análise, adotada nas 

decisões do planejamento, conforme esquema demonstrado na figura 04. Nessa 

figura, expõe-se um exemplo de hierarquização que considera um objetivo como 

ponto de partida, cuja ramificação engloba critérios e as alternativas, ou seja, as ações 

metodológicas possuem um objetivo comum – verificação do potencial de implantação 

de faixas de circulação exclusiva de ônibus – que deverá ser delimitado de acordo 

com os critérios existentes – contexto urbano. 

Figura 04 – Hierarquização do método multicritério 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Da Silva (2013). 
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 Outra metodologia empregada no estudo da mobilidade urbana é o Índice de 

Qualidade de Calçadas (IQC). De acordo com Cavalaro et al. (2013), o IQC busca 

medir o conforto e a segurança que um ambiente público proporciona ao usuário por 

meio das calçadas. De certa forma, é voltado a identificar condições mínimas de 

circulação livre, desde o ponto de partida até o ponto de chegada. Essencialmente, 

engloba as etapas de avaliação técnica dos espaços para pedestres com base em 

indicadores de qualidade, com uma pontuação correspondente para cada variável, a 

ponderação dos indicadores de acordo com a percepção dos usuários e a avaliação 

final inerente ao nível de serviços e qualidade dos passeios públicos. Sendo assim, 

parâmetros expostos pelo IQC serviram para a composição das ações metodológicas 

propostas neste trabalho (etapa I), a fim de identificar as condições de circulação para 

os usuários do transporte coletivo nos eixos viários estudados. 

No que se refere aos deslocamentos coletivos, o Padrão de Qualidade BRT se 

mostra uma importante ferramenta destinada à análise e ao aperfeiçoamento do 

serviço. Essa metodologia sugere a avaliação de cinco etapas (BRT básico, 

Planejamento e serviços, Infraestrutura, Estações e Comunicação) como requisitos 

para a mensuração da qualidade do sistema, em que cada um dos critérios possui 

pesos específicos que, a partir da somatória simples, representam a nota final da 

qualidade. Nesse processo, são considerados, também, pontos do sistema que estão 

deficitários e acabam por prejudicar o seu funcionamento. Após a obtenção da 

somatória, o transporte rápido é classificado em níveis de eficiência por intermédio de 

um ranking de desempenho, que contém os itens Gold (85 até 100 pontos), Prata (84-

70 pontos) e Bronze (59-55 pontos). No quadro 05, expõe-se os pesos atribuídos a 

cada categoria do Padrão de Qualidade BRT. 

 

Quadro 05 – Pesos do Padrão de Qualidade BRT 

PESOS PADRÃO DE QUALIDADE BRT 

Categoria Pontuação Percentual 

BRT Básico 38 pts 38% 

Planejamento e Serviços 19 pts 19% 

Infraestrutura 13 pts 13% 

Estações 10 pts 10% 
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Comunicações 5 pts 5% 

Acesso e Integração 15 pts 15% 

Total 100 pts 100% 

Obs.: em vermelho, as esferas de análise adotadas como parâmetro para a composição das ações 

metodológicas adotadas nesta pesquisa.  

Fonte: do autor (2018). 

Para essa construção metodológica, é importante salientar, também, o método 

proposto por Valques (2008). A pesquisa do autor consistiu em estabelecer 

indicadores capazes de quantificar e traduzir aspectos subjetivos, inclusos na 

avaliação de questões ligadas ao conforto térmico (sensação variável de indivíduo 

para indivíduo em virtude de causas diversificadas, como fisiologia, anatomia, 

aspectos socioeconômicos, entre outros). O quadro de Valques propõe a adoção de 

pesos para a parametrização de variáveis, em que os valores são distribuídos de 

acordo com os atributos do local e quantificados por meio da aplicabilidade de 

percentuais, conforme pode ser verificado no quadro 06. 

Quadro 06 – Indicadores de Qualidade Inerente a lugares 

INDICADORES DE QUALIDADE INERENTE A LUGARES 

Porcentagens Pontos Atributos dos locais  Exist. Pat 

25% Peso 2 Vd I. Descritores dos atributos visuais   S/N  

 20%  1. Paisagem bucólica [...]  

 20%  2. Clareza de visibilidade (diurna e noturna) [...]  

 20%  3. Padrão arquitetônico ou modulação urbana [...]  

 20%  4. Cromatismo (presença de cores na paisagem) [...]  

 20%  5. Estética, equilíbrio e harmonia. [...]  

Indicativo parcial da soma de pontuação dos atributos visuais Qmv = 

25% Peso Vd II. Descritores dos atributos factuais   S/N  

 20%  6. Sem ocorrência de fatos criminosos [...]  

 20%  7. Sem degradação moral e de costumes  [...]  

 20%  8. Sem fatos extraordinários (incêndio) [...]  

 20%  9. Entretenimento e encontros [...]  

 20%  10. Fatos cotidianos (dia-a-dia) [...]  

Indicativo parcial da soma de pontuação dos atributos factuais Qmf = 

25% Peso Vd III. Descritores dos atributos culturais   S/N  

 20%  11. Acontecimentos históricos [...]  

 20%  12. Patrimônio local, nacional ou mundial  [...]  

 20%  13. Resguardo cultural (museu, biblioteca, etc.) [...]  
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 20%  14. Características étnicas  [...]  

 20%  15. Aglomerações ideológicas (parlatório) [...]  

Indicativo parcial da soma de pontuação dos atributos culturais Qmc = 

25% Peso Vd IV. Descritores dos atributos ambientais  S/N  

 20%  16. Sem poluição ambiental aparente [...]  

 20%  17. Sem catástrofes (enchentes, erupções etc.) [...]  

 20%  18. Preservação ambiental (fauna e flora) [...]  

 20%  19. Sem ilhas de calor (arborização deficiente) [...]  

 20%  20. Sem ofuscamento (fachadas envidraçadas) [...]  

 Valor parcial da soma de pontuação dos atributos ambientais  Qma = 

 Valor total da soma de pontuação dos atributos por memória coletiva  Qi = 

Fonte: Valques (2008). 

Cabe salientar, no entanto, que a aplicabilidade do quadro de Valques (2008) 

ocorre em um cenário diferente do empregado pelo autor. Nesta pesquisa, serão 

aplicados os padrões de análise propostos no Padrão de Qualidade BRT para a 

determinação dos pesos adotados na metodologia. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE MARINGÁ 

 

A cidade de Maringá está situada na região norte do estado do Paraná, na 

mesorregião do norte central e na microrregião geográfica de Maringá, conforme pode 

ser visto na figura 05. 

Figura 5 – Localização Regional da cidade de Maringá 

 

Fonte: Neri (2012). 
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A escolha da cidade como objeto de estudo possui relação com o seu papel de 

destaque no cenário paranaense. De acordo com o IBGE (2018), a cidade é a terceira 

mais populosa do estado, atrás apenas da capital Curitiba (aproximadamente 

1.917.185 hab.) e de Londrina (cerca de 564 mil hab.), com um montante estimado 

em 417.010 hab. Outros pontos relevantes a respeito da cidade dizem respeito à 

extensão territorial (aproximadamente 1.652,569 km²), PIB per capita de R$32.387,71, 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (0,778), entre outros (IBGE, 2018). 

Esse “destaque” acompanha a cidade desde o seu surgimento. De acordo com 

Nunes (2016), o plano de implantação possuía aspectos “arrojados” para a época. 

Esse viés adotado pelo planejamento possui relação com a política adotada pelo 

governo estadual da época, que visava o povoamento do território e, também, com a 

atuação da Companhia de Terras Norte do Paraná (CNTP), interessada na fertilidade 

do “solo roxo”. 

Neri (2012) afirma que a ocupação territorial do norte do Paraná se iniciou na 

segunda metade do século XIX, na região denominada norte pioneiro, próximo à divisa 

do Estado de São Paulo, com o surgimento das primeiras fazendas de café, e que, 

impulsionada pelo crescimento da cultura cafeeira, a demanda internacional pelo 

principal produto de exportação nacional da época e a fertilidade das terras 

setentrionais, despertou no início do século XX o interesse de investidores ingleses 

em desbravar e colonizar as terras situadas a oeste do Rio Tibagi e Rio Paraná. 

Diante desse cenário, a figura da Companhia de Terras Norte do Paraná 

ganhou destaque na implantação e consolidação das cidades paranaenses. Segundo 

afirma Beloto (2015), a empresa passou por dois momentos de atuação no território 

brasileiro. No primeiro, de administração inglesa, e, no segundo, de administração 

brasileira, adquirida por empresários paulistas, quando passou a ser denominada 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Nesse segundo momento, além da 

intensificação do número de cidades concebidas na região, houve também o primeiro 

esboço de hierarquização das cidades, em que os municípios de Londrina, Maringá, 

Cianorte e Umuarama foram implantados – nos anos de 1934, 1947, 1953 e 1960, 

respectivamente – com o intuito de servir como núcleos de desenvolvimento regional, 

localizadas a 100 km de distância um do outro. 
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Para Neri (2012), esse processo de fundação das cidades seguiu o traçado da 

linha férrea (que prosseguia rumo ao oeste) ou das estradas de rodagens. Além dos 

núcleos mencionados, surgiram, também, assentamentos urbanos menores, distantes 

aproximadamente 15 km um do outro, como é o caso de Cambé, Rolândia, 

Arapongas, Apucarana, Mandaguari, Marialva, Sarandi, dentre outros. O autor relata, 

ainda, que a colonização de Maringá ocorreu a partir do traçado ferroviário e do 

desenvolvimento da cultura agrícola que seguiu rumo ao noroeste. Dessa forma, em 

1942, a CMNP iniciou os assentamentos provisórios na atual região oeste 

maringaense – hoje, conhecida como Maringá Velho. 

Sendo assim, Nunes (2016) afirma que, com a implantação do núcleo inicial e 

a definição do traçado ferroviário, a CMNP deu início ao processo de planejamento da 

cidade de Maringá. Houve, então, o contato com o Engenheiro e Urbanista Jorge de 

Macedo Vieira. Naquele momento, Vieira já era um profissional experiente na arte de 

projetar cidades, pois havia participado da implantação de bairros-jardins no estado 

de São Paulo. Dessa maneira, ele foi encarregado de projetar as cidades de Maringá 

e Cianorte (BELOTO, 2015). 

Implantada no centro das terras adquiridas pelos britânicos, inaugurou uma 

maior complexidade funcional nos planos das cidades, com zoneamento bem definido 

entre os usos urbanos (residenciais, comerciais e industriais) e a localização dos 

equipamentos urbanos aprimorada, com sua distribuição em diversas regiões da 

malha urbanizada (NUNES, 2016), o que levou à proliferação de creches, escolas, 

bibliotecas, teatros, correios, centros de saúde, hospitais, departamento de polícia, 

estação ferroviária, entre outros (REGO, 2009). Essa mudança de paradigma 

proporcionada pelo projeto de Maringá também pode ser notada na visão exposta por 

Neri (2012). Para ele, dentre as exigências da empresa colonizadora estavam uma 

cidade para cerca de 200.000 hab., com zoneamento estabelecido, vias largas, 

canteiros, praças e muitas áreas verdes. Na figura 06, é possível notar a demarcação 

do zoneamento estabelecido para o projeto piloto da cidade. 
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Figura 06 – Plano piloto de Maringá com o zoneamento proposto 

 

Fonte: Nunes (2016). 

 

 Fundada oficialmente em 10 de maio de 1947, a cidade de Maringá se 

consolidou no cenário estadual com o passar dos anos e se tornou um grande polo 

de desenvolvimento regional, influenciando toda a região noroeste, com uma 

economia diversificada, baseada em atividades como agroindústria, comércio, 

confecções, serviços, indústrias, empresas de tecnologia da informação, grandes 

polos educacionais, construção civil, entre outros. Na atualidade, a cidade tem sido 

noticiada, frequentemente, como um dos municípios dotados de melhor qualidade de 

vida ofertada à sua população, além de ser detentora de uns dos melhores IDH do 

Brasil. Todas essas características contribuíram para a sua metropolização. 

 

2.4. MARINGÁ NO CENÁRIO REGIONAL 

 

A formação da Região Metropolitana de Maringá (RMM) foi estimulada pela 

relação socioeconômica e urbanística com os municípios vizinhos. Instituída pela Lei 
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Complementar 83/1998, a RMM é formada pelas cidades de Ângulo, Astorga, Atalaia, 

Cambira, Bom Sucesso, Doutor Camargo, Florai, Flórida, Floresta, Iguaraçu, Itambé, 

Ivatuba, Jandaia do Sul, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, 

Munhoz de Melo, Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Ourizona, Paiçandu, 

São Jorge do Ivaí, Sarandi e Santa Fé (conforme consta na figura 07). De acordo com 

o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES (2018), 

a RMM possui cerca de 5.979,339 km² de extensão territorial, densidade demográfica 

de 135,50, grau de urbanização de 95,05 % e população estimada em 810.774 hab. 

 

Figura 07 – Configuração da Região Metropolitana de Maringá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado 

de Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas (FNEM). Disponível em: 

<https://goo.gl/oLJyNp>. Acesso em 11 nov. 2018. 

 

2.4.1. O sistema viário maringaense 

 

A compreensão das relações de mobilidade urbana maringaense, 

necessariamente, passa pelo funcionamento de seu sistema viário. Este que, segundo 
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Rego (2004), teve papel decisivo na estruturação do traçado de sua malha 

urbanizada.  

Dessa forma, Rego (2001) acredita, ainda, que o desenvolvimento da cidade 

ocorreu a partir de condicionantes principais, como o traçado ferroviário, situado no 

sentido leste-oeste e que formava uma espécie de artéria principal que dividia cada 

uma das bacias hidrográficas, e a presença de dois pequenos vales, situados na face 

sul do projeto e que, posteriormente, acabaram por se tornar parques (Parque do Ingá 

e Bosque 2). Na figura 08, é possível verificar o esquema da ferrovia e dos dois vales. 

 

Figura 08 – Representação esquemática do traçado ferroviário e a disposição dos 
dois vales 

 

LEGENDA 

       Linha férrea 

Fonte: Rego (2001). 

 

Dessa forma, os preceitos adotados por Macedo Vieira na concepção do 

projeto maringaense contribuíram para que o traçado viário fosse construído a partir 

de uma combinação entre formas regulares e não regulares, e, segundo Neri (2012), 

o projeto tinha como base as cartas topográficas enviadas pela Companhia 

Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP), o que fez com que as curvas de nível 

fossem determinantes para o desenho da cidade. Tal afirmação pode ser reforçada 

pela exposição feita por Rego (2001), conforme pode ser visto na figura 09. 

 

-------------------

- 
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Figura 9 – Detalhe do mapa topográfico com a malha urbana sobreposta 

 

Fonte: Rego (2001). 

 

 No entanto, apesar da organização simplificada de seu desenho viário, 

observa-se irregularidade na estruturação da malha urbanizada, onde a parte central 

conta com traçado regular de ruas e avenidas, delimitadas ao norte pela estação 

ferroviária e ao sul pelo centro cívico. De forma paralela à ferrovia, uma avenida no 

sentido leste-oeste cortou todo o território longitudinalmente. Na região oeste, as vias 

ganham traçado orgânico em virtude das características do terreno. Outra 

característica importante está nas rotatórias, situadas nos cruzamentos dos principais 

eixos viários, cuja função é distribuir o tráfego urbano, compor áreas verdes, espaços 

públicos e pontos de articulação e delimitar centros secundários com serviços de 

distribuição ao redor (NERI, 2012; REGO, 2001; NUNES, 2016). Essas estruturas são 

expostas na figura 10. 

 

 

 

 



 

55 
 

Figura 10 – Croqui da hierarquia viária do plano de Jorge Macedo Vieira. 

 

LEGENDA 

                             Linha férrea 

Fonte: Rego (2001). 

 

 Atualmente, no que se refere ao sistema viário maringaense, a Lei 

Complementar 886/2011 foi criada para alterar o anexo I da Lei Complementar 

333/1999. No entanto, a partir da análise dos textos e dos mapas presentes em ambas 

as jurisdições, foi possível verificar que a primeira lei citada estabelece alterações no 

sistema de áreas verdes e em algumas vias específicas. Dessa maneira, apesar de 

significativo para o estudo das relações urbanas e de mobilidade, o intuito dessa parte 

da pesquisa é a caracterização da hierarquia viária vigente no espaço urbano 

maringaense, o que permite esta pesquisa considerar o disposto na Lei Complementar 

333/1999, que estabelece sua divisão em níveis, como: 

 Nível I: rodovias federais e estaduais, contornos e acessos rodoviários e 

anéis rodoviários. 

 Nível II: vias arteriais. 

 Nível III: vias coletoras, conectoras e avenidas das torres de transmissão 

de energia elétrica. 

 Nível IV: vias comerciais e industriais. 

 Nível V: vias paisagísticas. 

-------------------

- 
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 Nível VI: vias locais. 

 Nível VII: estradas vicinais. 

 Nível VIII: ciclovias. 

Essa classificação pode ser notada na figura 11, em que se expõe o mapa de 

hierarquia viária e o gabarito proposto pela Lei complementar 333/1999. 

 

Figura 11 – Hierarquia viária da cidade de Maringá 

 

Fonte: adaptado de Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Maringá – SEMOB 

(2018). 

 

Na disposição viária da cidade de Maringá, a maioria das avenidas principais 

são dotadas de duas pistas de rolagem de cada lado (sentido único em cada uma 

delas), uma faixa destinada ao sistema de estacionamento, canteiro central com 

vegetação arbórea e passeio público em ambos os lados das vias. De acordo com 

Neri (2012), nesses locais, a geometria predominante pode variar entre 30m a 40m. 

No caso da Avenida Colombo (arterial), a disposição abrange quatro faixas destinadas 



 

57 
 

ao tráfego de veículos e uma faixa destinada ao sistema de estacionamento (de cada 

lado), além do canteiro central e os passeios públicos, conforme consta na figura 12. 

 

Figura 12 – Gabarito (transversal) tipo da Av. Colombo. 

 

Fonte: do autor (2018). 

 

A Av. Colombo consiste, ainda, em uma espécie de eixo de ligação do espaço 

urbano maringaense, que reforça a sua conexão com a região metropolitana, 

conforme relatado pela Prefeitura Municipal de Maringá (2017): 

 

A Colombo é um eixo de mobilidade muito importante para a cidade no sentido 

Leste-Oeste, assim como seus parâmetros urbanísticos, incluindo as vias 

transversais, possibilitam um aproveitamento bem maior da ocupação que é 

registrada hoje no aspecto comercial (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARINGÁ, 2017). 

 

  Ainda no sentido leste-oeste da cidade, as avenidas Brasil, Horácio Raccanello 

e Mauá funcionam como elementos estruturadores do espaço urbano e contribuem 

para a fluência do tráfego urbano e a mobilidade local. No sentido norte-sul, as 

principais avenidas que fazem a articulação dessa região da cidade são a 

Morangueira, Herval, Duque de Caxias, Pedro Taques, Paraná, Mandacaru e 19 de 

Dezembro (todas classificadas como vias coletoras). As referidas vias, dentre outras, 

no ano de 2010, passaram por alterações em seu funcionamento, com a implantação 

do sistema binário na cidade, cuja circulação ganhou sentido único com o objetivo de 

melhorar a fluência do tráfego urbano e acomodar o volume de veículos. Essas 

alterações foram combinadas com o aumento na velocidade de circulação permitida 
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e a ampliação do espaço viário com a retirada de estacionamentos públicos e a 

implantação de mais uma faixa de rodagem em determinados pontos. 

 Outro ponto importante para a dinâmica local está a cargo dos contornos 

rodoviários (norte e sul). Implantado no ano de 2014, o eixo viário situado ao norte da 

cidade possui ao todo cerca de 35 km de extensão, com a função de melhorar a 

circulação nas avenidas Colombo e Morangueira, além da separação entre o trânsito 

urbano e tráfego de passagem. Ou seja, com a disponibilidade dessa infraestrutura, 

os veículos provindos das cidades da região metropolitana e de outras localidades 

podem trafegar por Maringá de maneira objetiva. No entanto, o Contorno Norte suscita 

discussões em virtude de sua localização. Isso porque está posicionado no interior de 

alguns bairros da cidade, o que criou uma espécie de barreira e alterou a dinâmica 

local. 

 Ao sul da cidade, o contorno possui uma extensão de cerca de 12 km, 

responsável por promover a ligação entre a PR-317 e a BR-376, na fronteira entre as 

cidades de Maringá e Sarandi. Esse eixo viário, assim como acontece no Contorno 

Norte, está posicionado no interior da área de alguns bairros, o que levou a alterações 

em sua característica inicial, como a presença de cruzamentos em nível e a presença 

de intersecções semaforizadas. 

 No caso dos contornos maringaenses, verifica-se que, em ambas as situações, 

a sua função inicial sofreu distorções em virtude de seu posicionamento no espaço 

urbano. Isso porque essas estruturas deveriam exercer o princípio de delimitação da 

expansão do território, o que não aconteceu. Além dos contornos rodoviários, Neri 

(2012) destaca a importância das rodovias PR-317 (saída para Campo Mourão e 

Aeroporto) e da PR-323 (saída para Cianorte), que, em virtude de seu 

posicionamento, são responsáveis por dar acesso às áreas industriais e demais zonas 

urbanizadas. 

 

2.4.2. Zoneamento, uso e ocupação do solo 

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal, a cidade é dividida em 50 zonas. 

Desse total, Nunes (2016) menciona dez delas como herança do plano inicial de 
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implantação da cidade, sendo as zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Para Neri (2012), 

as demais regiões são o resultado da implantação de loteamentos e bairros que 

surgiram a partir do processo de expansão da malha urbanizada e do adensamento 

local, cujas características urbanísticas, econômicas e populacionais apresentam 

homogeneidade. Tal divisão possui o intuito de facilitar o planejamento municipal e 

ordenar as especificidades das regiões urbanas. Na figura 13, pode-se verificar a 

classificação das zonas urbanas de Maringá. 

 

Figura 13 – Zoneamento de Maringá 

 

Fonte: Neri (2012). 

 

No que se refere ao uso e ocupação do solo, a Lei Complementar 888/2011 

estabelece diretrizes para o ordenamento das atividades a serem desenvolvidas na 

extensão territorial da cidade. Nela, são estabelecidos os tipos de uso do solo 

permitido, o porte e as características das edificações a serem implantadas em cada 

uma das zonas. Essa legislação possui diversos desdobramentos, que têm por 

finalidade complementá-la e adequá-la à realidade local, dentre as quais estão as Leis 
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Complementares 889/2011 (Parcelamento do Solo), 940/2013 (Macrozoneamento) e 

1046/2016 (Código de edificações e posturas). Na figura 14, pode-se verificar o uso e 

a ocupação do solo em cada uma das partes do território.
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Figura 14 – Uso e Ocupação da cidade de Maringá 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2018). 
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2.4.3. A mobilidade urbana na cidade de Maringá (trânsito e transporte) 

 

Na cidade de Maringá, a matriz de deslocamento está fundamentada no uso 

predominante dos veículos individuais. De acordo com Borges e De Souza (2016), 

esse cenário possui relação com questões socioeconômicas, como o aumento 

populacional e o poder aquisitivo dos maringaenses. Fatores como esses contribuíram 

para que a cidade adquirisse a terceira maior frota de veículos do estado do Paraná, 

atrás apenas da capital Curitiba e de Londrina. Segundo o Departamento Estadual de 

Trânsito do Paraná (DETRAN), até outubro de 2018, o montante de veículos nas 

cidades de Curitiba, Londrina e Maringá eram de aproximadamente 1.410.856, 

379.072 e 314.310, respectivamente. A caracterização dessa situação pode ser 

notada nos dados expostos no quadro 07, em que é possível notar a evolução da frota 

da cidade em um período de uma década (2008 a 2018). Dessa maneira, observou-

se variações no crescimento da frota de veículos. 

 

Quadro 7 – Evolução da frota maringaense no período de 2008 a 2018 

EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS EM MARINGÁ 

ANO MÊS DE REFERÊNCIA Nº DE VEÍCULOS 

2018 Outubro 314.310 

2017 Outubro 311.334 

2016 Outubro 316.493 

2015 Outubro 312.802 

2014 Outubro 305.426 

2013 Outubro 293.402 

2012 Outubro 269.013 

2011 Outubro 252.106 

2010 Outubro 234.367 

2009 Outubro 217.589 

2008 Outubro 201.430 
 

Fonte: adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018). 
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Dessa forma, em um intervalo de 10 anos, a frota de veículos teve um aumento 

em torno de 112.880 unidades, o que significa aproximadamente 56%, e representa 

um índice de 1,33 hab./veículo. Para Borges (2016), esse crescimento contribuiu para 

a incidência de quadros de imobilidade, como a presença de congestionamentos nas 

vias principais, o aumento nos índices de poluição sonora e atmosférica e, sobretudo, 

o número de acidentes de trânsito (com e sem vítimas fatais). O quadro 08 expõe a 

evolução dos acidentes de trânsito no período de dezembro de 2013 a dezembro de 

2017. Apesar de não haver um crescimento contínuo, identifica-se números elevados 

de ocorrências e pessoas envolvidas, com variações ao longo do período observado. 

 

Quadro 8 – Evolução do número de acidentes de trânsito na cidade de Maringá em 

um período de 4 anos 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES EM MARINGÁ 

Ano Total de acidentes Total de envolvidos 

2013 7.175 16.426 

2014 6.789 15.270 

2015 6.351 14.075 

2016 6.248 13.919 

2017 6.762 15.164 

Fonte: adaptado de Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá – SEMOB (2018). 

 

Apesar do número de acidentes na cidade, verifica-se que o percentual de 

mortes no trânsito, de um modo geral, tem apresentado queda ao longo dos últimos 

sete anos, exceto nos anos de 2014 e 2017, em que o quantitativo voltou a subir, 

conforme figura 15. 
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Figura 15 – Evolutivo do quadro de mortes no trânsito maringaense no período de 

2011 a 2017. 

 

Fonte: Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá – SEMOB (2017). 

 

2.4.4. Mobilidade Urbana: transporte cicloviário e transporte coletivo na cidade 

de Maringá 

 

 Em Maringá, o transporte cicloviário tem sido utilizado como ferramenta para 

promover a mobilidade urbana, o que tem levado à ampliação das infraestruturas 

destinadas ao uso da bicicleta. O processo de transformação pelo qual a modalidade 

tem passado no cenário local sofreu influência de estudos presentes na literatura, 

como o de Neri (2012). O autor apontou, entre outros fatores, a presença de relevo 

(presença de inclinação considerada ideal, próxima a 6%, em grande parte do 

território, conforme figura 16) e clima favorável para a utilização do transporte 

cicloviário. 
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Figura 16 – Inclinação do relevo do território maringaense 

 

Fonte: Neri (2012). 

Na cidade, o seu uso tem sido na prática de esportes, lazer e deslocamentos 

em trajetos curtos. Savi (2014), em sua pesquisa, indicou que cerca de 14,6% dos 

trabalhadores da indústria, comércio e serviço local utilizavam a bicicleta como 

maneira de atingir o seu posto de trabalho. No entanto, a autora indicou uma lacuna 

nos dados vinculados a esse assunto no período recente (próximo ao ano de 2014), 

o que poderia indicar um processo de substituição dessa modalidade pelo uso de 

motocicletas. Tal afirmação pode ser reforçada pelos dados apresentados pelo Detran 

(2018). De acordo com o órgão, de dezembro de 2008 a dezembro de 2014 (ano de 

publicação de pesquisa de Savi), o crescimento do número de motocicletas no trânsito 

de Maringá foi de quase 24%. Ao estender essa análise até o ano de 2017, verifica-

se que tal crescimento, exceção de 2016, apresenta-se constante. 

 No entanto, com o intuito de alternar tal cenário e incentivar o uso de bicicleta 

e consolidá-la como uma alternativa para o alcance da mobilidade, a gestão pública 

municipal, a partir do ano de 2015, tem investido na ampliação da malha cicloviária. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Maringá (2018), atualmente, a cidade conta 

com, aproximadamente, 32 km de extensão de ciclovias construídas até o ano de 

2017, outros 9,3 km de infraestruturas, com execução prevista nos anos de 2018 e 
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2019, e, ainda, 5,0 km em fase de planejamento/ordem de serviço/licitação, conforme 

mostrado nos quadros 09, 10 e 11. 

Quadro 09 – Rotas do transporte cicloviário existente em Maringá 

ROTAS DO TRANSPORTE CICLOVIÁRIO 

LOGRADOURO TRECHO (ENTRE) 
CONCLUSÃO 

(ANO) 
EXT. [KM] 

Av. Colombo Av. Guaiapó e Contorno Sul 1979 1,7 

Av. Pedro Taques 
Praça Ary Lima e Praça Rocha 

Pombo 
1999 3,6 

Av. Mandacaru Av. Colombo e Contorno Norte 2008 3,6 

Av. Alziro Zarur Av. Mandacaru e Contorno Norte 2008 1,9 

Av. Adv. Horácio 

Raccanello Filho 
Av. Guaiapó e Av. Pedro Taques 2009 2,5 

Bosque 2 Entorno do Bosque 2 1999 2,6 

PR-323 (p/ Paiçandu) PR-317 até Paiçandu 2015 3,0 

Av. Brasil 
Praça 7 de Setembro e R. 

Anhanguera 
2015 3,0 

Av. Prof. Lauro 

Eduardo Werneck 

Av. Colombo e R. Prof. Itamar 

Orlando Soares 
2015 0,4 

Av. Alício Arantes 

Campolina 
R. Cristal e Av. 29020 2015 0,5 

R. Cristal 
Av. Mario Clapier Urbinati e Av. Dr. 

Alexandre Rasgulaeff 
2015 1,3 

Av. 29.020 (Pq. 

Ambiental) 

Av. Alício Arantes Campolina e Av. 

Dr. Alexandre Rasgulaeff 
2015 0,5 

R. Prof. Itamar 

Orlando Soares 
Até rua Cristal 2015 0,6 

Av. Brasil 
R. Anhanguera e Av. Gastão 

Vidigal 
2016 2,7 

Av. 19 de Dezembro 
Av. Colombo e Praça Sete de 

Setembro 
2016 0,8 

Av. Guaíra 
Av. Adv. Horácio Racanello Filho e 

Av. 19 de Dezembro 
2016 1,1 

Av. Itororó 
Av. Juscelino K. de Oliveira e Av. 

Nildo Ribeiro 

2016 

 

 

1,1 
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ROTAS CICLÁVEIS EXISTENTES - CONTINUAÇÃO 

LOGRADOURO TRECHO (ENTRE) 
CONCLUSÃO 

(ANO) 
EXT. [KM] 

Av. Cerro Azul 
Av. Papa João XXIII e Praça Pedro 

Álvares Cabral 
2017 0,3 

Extensão total (KM) = 31,2 

Fonte: adaptado da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá – SEMOB (2018). 

 

Quadro 10 – Rotas do transporte cicloviário em execução em Maringá 

 

ROTAS TRANSPORTE CICLOVIÁRIO 

LOGRADOURO TRECHO (ENTRE) 
CONCLUSÃO 

(ANO) 
EXT. [KM] 

Av. Pedro Taques Av. Colombo e Praça da Igreja 2018 0,2 

Av. Carlos Correia 

Borges 

Contorno Sul até Av. Dr. 

Teixeira Mendes 
2019 2,5 

Av. Dr. Gastão Vidigal Avenida Brasil e Contorno Sul 2018 3,6 

Av. Adv. Horácio 

Raccanello Filho 

Av. Pedro Taques e Av. 

Paraná 
2018 1,7 

Av. Alício Arantes 

Campolina 

Av. 29020 e R. Olímpio da 

Rocha 
2018 1,3 

EXT. TOTAL (KM) = 9,3 

Fonte: adaptado da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá – SEMOB (2018). 

 

Quadro 11 – Rotas cicláveis em processo de planejamento 

 

ROTAS CICLÁVEIS PLANEJADAS (EM FASE DE ORÇAMENTO/ORDEM DE SERVIÇO 

OU LICITAÇÃO) 

LOGRADOURO TRECHO (ENTRE) 
CONCLUSÃO 

(ANO) 
EXT. [KM] 

Av. Colombo/Rua 

Estados Unidos 

Rua Prof. José 

Pereira Diniz -  

Trevo Sarandi 

2019 

 

1,8 
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Ciclorrota: ligação 

Sarandi e Maringá 

Av. Colombo até R. 

Dom Pedro 
2019 0,7 

R. Prof. Itamar 

Orlando Soares 

Av. Prof. Lauro 

Eduardo Werneck 

até Bloco de Letras 

2018 0,5 

Av. Alicio Arantes 

Campolina 

Av. 29020 e R. 

Olímpio da Rocha 
2018 1,3 

Av. Cerro Azul 

Praça Pedro Álvares 

Cabral até Praça 

Todos os Santos 

2018 – 2019 0,7 

EXT. TOTAL [KM] = 5,0 

Fonte: adaptado da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá – SEMOB (2018). 

 

 No que tange ao transporte coletivo, o sistema maringaense funciona em um 

modelo radiocêntrico, em que as linhas fazem a distribuição dos passageiros a partir 

de um ponto central (terminal, em construção) em direção aos bairros. E os 

passageiros que embarcam nos bairros migram em sentido à região central da cidade. 

Apesar da criação dos terminais regionais (praças Ouro Preto e Emilio Fajardo 

Espeto), o modelo de funcionamento permanece inalterado. 

De acordo com a Lei Complementar 4939/99, a Secretaria Municipal de 

Trânsito e Segurança (SETRAN) planeja, organiza e gere o serviço de transporte 

maringaense, ofertado em regime de concessão. Dessa forma, a empresa incumbida 

de operar o serviço é a Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC). Para Savi (2014), 

cabe à TCCC, também, ofertar serviços nas cidades de Sarandi e Paiçandu, contudo, 

essas linhas metropolitanas operam com a empresa Cidade Verde Transporte 

Rodoviário Ltda., que engloba o mesmo grupo acionário. Segundo a Setrans (2018), 

atualmente, o transporte coletivo urbano maringaense conta com um total de 65 linhas 

diárias, 268 veículos e três terminais urbanos (um central e dois regionais, situados 

na região norte). 

Em Maringá, algumas vias adquiriram características de corredores devido à 

canalização do tráfego de veículos coletivos, como é o caso das avenidas Tamandaré, 

Brasil, Colombo, Morangueira, Duque de Caxias, Herval, Pedro Taques, São Paulo, 

Prudente de Moraes, entre outras. No quadro 12, é possível identificar avenidas que 
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recebem a maior circulação de linhas. Na construção do quadro, optou-se pela 

exposição de vinte vias com maior volume de veículos de transporte coletivo. 

Quadro 12 – Concentração de linhas de ônibus no sistema viário de Maringá 

CLASSIFICAÇÃO AVENIDAS QUANTIDADE DE LINHAS 

1° Tamandaré 55 

2° Brasil 35 

3° Colombo 27 

4° Herval 26 

5° Duque de Caxias 24 

6° São Paulo 19 

7° Morangueira 17 

8° Pedro Taques 13 

9° Paraná 12 

10° Tuiuti 12 

11° Adv. Horácio Racanelo 10 

12° Prudente de Morais 10 

13º Guaiapó 9 

14º Dezenove de Dezembro 8 

15 Juscelino Kubistchek 8 

16 Mauá 8 

17 Nildo Ribeiro da Rocha 8 

18 Sincler Sambatti 8 

19 Alexandre Rasgulaeff 7 

20 Alziro Zarur 7 

Fonte: adaptado da Empresa Transporte Coletivo Cidade Canção (2018). 

 

 Cabe aqui ressaltar que os corredores de ônibus, caracterizados nos dados 

disponibilizados pela TCCC (2018), demonstram semelhanças aos resultados do 

estudo realizado pela empresa Logitrans, em 2010, e exposto por Savi (2014), em 

vias como as avenidas Brasil, Morangueira, Colombo, Tamandaré, Tuiuti, Herval e 

São Paulo, conforme consta na figura 17. É demonstrado, ainda, a quantidade de 

passageiros transportada no horário de pico do período matutino. 
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Figura 17 – Corredores de ônibus de Maringá 

 

Fonte: adaptado de Savi (2014) 

No que se refere ao Terminal Central, localizado na Zona 01, entre as Avenidas 

Tamandaré e Advogado Horácio Raccanello Filho (ainda em execução), a edificação 

faz parte do planejamento da cidade de Maringá, que busca a melhoria das condições 

de deslocamento. Outro ponto ligado à mobilidade urbana da cidade corresponde aos 

corredores de circulação exclusiva e os terminais regionais situados na zona norte. 

Essas estruturas têm por finalidade a descentralização de embarques de passageiros 

e a melhoria do desempenho operacional das linhas. Os corredores estão presentes 

nas avenidas Morangueira (cerca de 1,5 km de extensão) e Kakogawa 

(aproximadamente 1,0 km de extensão), junto ao canteiro central, com a implantação 

de uma faixa de rolagem adicional para o tráfego dos coletivos. Nesse caso, o acesso 

ocorre por meio de pontos de parada distribuídos na parte central da via. Para isso, 

foi implantado um semáforo ao longo da extensão viária, com o objetivo de viabilizar 

a travessia da via por parte dos passageiros. Nas figuras 18 e 19, é possível verificar 

a geometria das Avenidas Kakogawa e Morangueira com a implantação das faixas de 

circulação exclusivas. 
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Figura 18 – Corredor de ônibus da Av. 

Kakogawa 

Figura 19 – Corredor de ônibus da Av. 

Morangueira (cruzamento com a Praça 

Ouro Preto). 

 

Fonte: do autor (2018). 

 

 

Fonte: do autor (2018). 

 

No caso dos terminais regionais, a implantação contou com a apropriação do 

espaço pertencente às praças Ouro Preto e Emilio F. Espejo. Dessa forma, essas 

áreas em questão receberam pistas de rolagem destinadas à circulação dos veículos 

coletivos e estruturas metálicas, cuja finalidade é oferecer abrigo aos passageiros que 

ingressam no sistema. As figuras 20 e 21 indicam as estruturas concebidas. 

 

Figura 20 – Terminal Praça Ouro Preto, localizado no cruzamento das Avenidas 

Morangueira e Alexandre Rasgulaeff 

 

Fonte: do autor (2018). 
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Figura 21 – Terminal Praça Emílio Fajardo Espejo, localizado no cruzamento das 

Avenidas Kakogawa e Américo Belay 

 

Fonte: do autor (2018). 
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3. METODOLOGIA 

 

O método conta com a análise de um conjunto de dados de caráter urbanístico, 

aplicados ao zoneamento municipal e estabelecido por instrumentos de planejamento 

e gestão. Essa etapa acontece em dois momentos, sendo eles: 

 Fatores potenciais de geração de demanda de viagens: essa fase é voltada 

para aspectos urbanísticos vinculados à geração de viagens urbanas coletivas 

(pontos receptores de população). São estudados elementos como o uso e 

ocupação do espaço urbano, densidade populacional, zoneamento urbano e 

áreas de atração de viagens. 

 Condições viárias para a implantação: nessa etapa, os procedimentos 

metodológicos, a partir da identificação de vias de acesso a áreas receptoras 

de população, são voltados à investigação de fatores como o nível de 

segurança da via para os seus usuários, o grau de acesso dos passageiros ao 

sistema de transporte e o espaço público e, também, a funcionalidade dos 

pontos de parada distribuídos ao longo da via. 

A figura 22 representa os passos iniciais da construção metodológica, cuja 

disposição está baseada na estruturação de ideias multicritério (verificar figura 04) e 

no Padrão de Qualidade BRT (verificar quadro 05). 

Figura 22 – Passos iniciais da proposta metodológica 

(BRANCO; 2013)

Dimensões BRT

Veículos
Integração 

tarifária

Plano 

operacional
Marketing

Infraestrutura 

Viária

Pontos de 

parada

Etapa I: Geração 

de viagens

Etapa II: Condições 

viárias de implantação  

Fonte: do autor (2018). 
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Dessa maneira, a análise passa pela dinâmica de formação e distribuição dos 

atores urbanísticos. Tal ação pode representar um desafio em virtude da subjetividade 

contida em aspectos do estudo da mobilidade urbana, o que torna necessária a 

incorporação de uma ferramenta que proporcione a mensuração de parâmetros 

quantitativos e qualitativos. Desse modo, o conceito de estruturação de ideias das 

metodologias multicritério contribui com este trabalho no que tange à hierarquização 

dos aspectos a serem estudados. 

 

3.1. CONCEITOS MULTICRITÉRIO APLICADOS À CONSTRUÇÃO DA 

METODOLOGIA 

  

Nesse ponto, o método se apropria da capacidade da avaliação multicritério na 

resolução de situações-problema. Dessa forma, a obtenção do potencial de 

implantação de faixas de circulação exclusivas para ônibus passa pela demanda por 

transporte coletivo e a condições dos eixos viários para a implantação de 

infraestruturas com essa finalidade. Na figura 23, é possível verificar a construção 

metodológica a partir da adaptação do esquema exposto por Da Silva (2013). 

Figura 23 – Adaptação do esquema de Da Silva (2013) e a proposta metodológica da 

presente pesquisa 

OBJETIVO

CRITÉRIO I CRITÉRIO II 

Uso e Ocupação do 

solo/relevo

Polos Geradores de 

Viagens

Forma Urbana

Densidade/ Usuários 

Potenciais

Deslocamento e 

Região Metropolitana

Condições da via

Segurança Viária

Pontos

Acessibilidade

 

Fonte: do autor (2018). 
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Outro ponto de relevância da conceituação multicritério está na atribuição de 

pesos à análise por meio da verificação de fatores que integram a situação-problema 

e a tomada de decisão. Dessa forma, a proposta metodológica será composta de dois 

critérios principais, em que os pesos são destinados à identificação de regiões 

dotadas de capacidade para receber infraestruturas destinadas ao deslocamento 

coletivo. Como parâmetro para a composição dos referidos pesos, será adotado o 

Padrão de Qualidade BRT, desenvolvido pelo Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (ITDP). A ferramenta do ITDP permite a profissionais e gestores 

públicos a verificação da qualidade dos sistemas BRT implementados nas cidades 

brasileiras. 

 

3.1.1. Composição dos pesos atribuídos à proposta metodológica 

 

Para a composição dos pesos, é adotado como requisito o modelo proposto 

pelo Padrão de Qualidade BRT, instituído pelo Instituto de Política de Transporte e 

Desenvolvimento – IPTD (2014). Cabe ressaltar que a ferramenta é destinada à 

avaliação de modelos já consolidados no ambiente urbano, o que difere do cenário 

abordado por este trabalho. Dessa maneira, serão incorporados à avaliação apenas 

os itens planejamento e serviços, infraestrutura, estações ou pontos de parada e 

acesso, uma vez que os demais elementos não se aplicam à necessidade do estudo. 

Isso porque a proposta metodológica é destinada a avaliar fatores ligados à demanda 

por viagens e à capacidade da infraestrutura viária perante a implantação de faixas 

segregadas. 

 No entanto, com a eliminação dos aspectos BRT Básico e Comunicação, houve 

alterações na totalidade dos pesos, já que ambos representam 43% do total de itens 

a serem verificados, o que sugere a adaptações do quantitativo à necessidade 

imposta pelo método desta pesquisa. Após a eliminação dos referidos itens, os 

elementos restantes resultaram em um total de 57 pontos (planejamento e serviços – 

19 pts; infraestrutura viária – 13 pts; pontos de parada – 10 pts; e acesso – 15 pts). A 

partir desses elementos, haverá a readequação dos pesos com base na adoção de 

valores arbitrários, conforme demonstrado a seguir no quadro 13. 
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Quadro 13 – Readequação dos pesos propostos pelo Padrão de Qualidade BRT 

(verificar quadro 05) às necessidades da proposta metodológica adotada nesta 

pesquisa 

READEQUAÇÃO DOS PESOS À NECESSIDADE DO MÉTODO 

Fator de 

análise 
Categoria 

Pesos referentes ao 

“Padrão de Qualidade 

BRT” (referência do 

método proposto) 

Equivalência do pesos e sua 

representação em um cenário em 

que 57 pts equivalem a 100% 

A1 
Planejamento e 

Serviços 
19 pts 33 pts ou 33% 

A2 Infraestrutura viária 13 pts 23 pts ou 23% 

A3 Pontos de parada 10 Pts 18 pts ou 18% 

A4 Acesso/Segurança 15 Pts 26 pts ou 26% 

AT TOTAL 57 pts 100 pts ou 100% 

 

Fonte: do autor (2018). 

 

A partir do número de alternativas adotadas em cada critério e a busca pela 

melhor aplicabilidade da proposta metodológica, optou-se pela adequação dos pesos 

em consideração ao total de variáveis contidas em cada etapa do estudo, tomando 

como padrão, novamente, as proporcionalidades empregadas no método de ITPD 

(2014).  Sendo assim, a distribuição dos pesos acompanha a seguinte ordem: 

 Etapa I: Planejamento e Serviços (fatores influenciadores da demanda 

por transporte coletivo) = A1: 33 pts. 

 Etapa II: Condições viárias = Infraestrutura viária/pontos de 

parada/acesso/segurança = A2 + A3 + A4: 67 pts. 

Dessa forma, para se obter o potencial de implantação de uma rede de faixas 

exclusivas para a circulação do transporte coletivo, tem-se: 

(Equação 1) 

𝑃𝐼 = 𝐸1 + 𝐸2 

Em que:  

PI = Potencial de implantação 
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E1 – Etapa I: fatores influenciadores da demanda por transporte coletivo (A1) 

E2 – Etapa II: viabilidade de implantação de infraestruturas exclusivas (A2 + A3) 

 

A partir da obtenção do potencial referente a cada uma das etapas, a análise 

considerou pontos percentuais para a definição da escala de potencialidade nos locais 

verificados. Sendo assim, aplicou-se a proporcionalidade descrita no trabalho de Neri 

(2013) – estudo da viabilidade de implantação de uma rede de infraestruturas 

destinada a abrigar o transporte cicloviário em uma cidade de médio porte, onde 

adotou-se para a classificação da cidade em níveis de potencialidade, por meio de 

scores que delimitavam o percentual de pontos obtidos em cada um dos níveis 

estudados. Sendo assim, o quadro 14 adota a disposição proposta no trabalho do 

autor, com a alteração na tonalidade das cores de alusão. 

 

Quadro 14 – Níveis de potencialidade e seus valores numéricos 

INTERVALOS 

NUMÉRICOS (%) 
POTENCIAL 

VALORES 

ABSOLUTOS (pts.) 
REPRESENTAÇÃO 

0 a 20 Mínimo 20 VERMELHO 

21 a 40 Baixo 40 LARANJA 

41 a 60 Médio 60 AMARELO 

61 a 80 Alto 80 VERDE 

81 a 100 Máximo 100 AZUL 
 

Fonte: adaptado de Neri (2013). 

 

3.1.2. Etapa de Análise I: fatores potenciais da geração de demanda de viagens 

 

Nessa etapa, são definidos os critérios responsáveis pela geração da demanda 

por transporte coletivo. Para a composição do método, adotou-se parâmetros de 

estudo determinados a partir da revisão da literatura. Dessa forma, tem-se como 

alternativa a compatibilidade do relevo com o desempenho dos veículos coletivos, a 
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densidade das zonas urbana e a densidade populacional com perfil socioeconômico 

(usuários e possíveis usuário da modalidade), o uso e ocupação do solo, a 

concentração de Polos Geradores de Viagens coletivas (PGV), a forma urbana 

(desenho e disposição viária) e movimentos populacionais realizados no território da 

cidade.  

Na delimitação dos pesos, os itens uso e ocupação do solo/relevo, densidade 

urbana, potenciais usuários e deslocamentos receberam a valoração de 7 pts., 

enquanto as demais (Polos Geradores de Viagens e forma urbana) obtiveram o valor 

de 6 pts. É importante salientar que todos os números citados respeitam a relevância 

proposta pelos trabalhos contidos na revisão da literatura e empregados no referencial 

teórico. Todavia, é considerado também como trabalho referencial a somatória 

proposta no modelo de Lemes (2005). A autora atribui maior importância à rede viária 

(disposição e forma), às relações de viagens (deslocamentos e pontos nodais) e ao 

uso e à ocupação do solo. Ela faz menção, ainda, à significância diferenciada em 

relação à dinâmica territorial e socioeconômica de uma localidade. O que permite a 

sua planificação, a caracterização das zonas de tráfego (ZTs) e o não estabelecimento 

de uma regra de prioridade fixa para os critérios estudados. A figura 24 representa a 

composição dos critérios de análise escolhidos. 

Figura 24 – Representação esquemática dos fatores adotados como critério de estudo 

com suas respectivas origens e pesos. 

 

Fonte: do autor (2018). 
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 Indicador I – Uso e a ocupação do solo/relevo: o estudo do uso e 

ocupação do solo possui a finalidade de compreender como as diretrizes de 

planejamento abordam a dinâmica territorial e a sua interferência na 

mobilidade. Nessa etapa, procurou-se verificar partes do território que 

possuem inclinação de até 6%, indicada por Ferraz e Torres (2004) como 

aquela que possibilita aos veículos terem melhor desempenho. 

 

 Indicador II – Polos Geradores de Viagens (PGV): esse critério tem por 

finalidade viabilizar a identificação de Polos Geradores de Viagens (PGV) e 

a influência na dinâmica municipal.  

 

 Indicador III – Forma Urbana: deriva da composição do espaço e a 

disposição do sistema viário. O foco da etapa é verificar a influência que a 

organização do território urbano exerce sobre o funcionamento do sistema 

coletivo de deslocamentos. 

 Indicador IV – Densidade Urbana: a escolha da densidade possui a 

finalidade de identificar zonas com maior concentração populacional. Isso 

ocorre em virtude do princípio da demanda por deslocamento, que 

considera a concentração populacional um potenciador de viagens, 

conforme cita Cooke e Behrens (2016). 

 

 Indicador V – Deslocamentos populacionais no espaço urbano e a 

relação com a região metropolitana: nesse ponto, a metodologia encontra 

como barreira a não disponibilidade para consulta da matriz de Origem e 

Destino (matriz OD) no município de Maringá-PR. No entanto, dada a 

importância das relações de deslocamento para o estudo da mobilidade, 

este trabalho considera como objeto indutor dos deslocamentos elementos 

receptores de população municipal e metropolitana, como os Terminais de 

Transporte Rodoviário Intermunicipal e Terminais Urbanos de Transporte. 
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3.1.3. Etapa II – Viabilidade de implantação de faixas de circulação exclusiva de 

ônibus 

 

Essa etapa é composta pelos itens capacidade das infraestruturas, acesso ao 

sistema de transporte coletivo, pontos de paradas situados ao longo da via e 

seguridade/segurança dos pedestres no espaço público. O intuito é identificar, no eixo 

de acesso a áreas receptoras selecionadas, as condições das infraestruturas viárias 

para receber a implantação de faixas exclusivas. Dessa forma, a análise II, conforme 

pré-estabelecido anteriormente, receberá o peso de 67 pontos (conforme figura 25).  

A distribuição dos pesos, nessa etapa, assim como na etapa I, ocorre a partir 

da adoção de números arbitrários, fundamentados no Padrão de Qualidade BRT 

(verificar quadros 05 e 08), na metodologia de Lemes (2005) e na distribuição de 

importância proposta pela literatura referente ao assunto. Em virtude de tais fatores, 

tem-se, na etapa II, o item infraestrutura com o valor de 23 pts. (nível I), o item 

acessibilidade, seguridade e segurança (nível II) com peso de 26 pts. e o item pontos 

de parada e acesso ao sistema com 18 pts. 

Figura 25 – Composição da etapa metodológica II 

ETAPA II: 

(peso: 67 pts)

NÍVEL I: 

Infraestrutura

NÍVEL II: 

Acessibilidade 

urbana e Segurança 

NÍVEL III: Pontos de 

parada e acesso ao 

sistema

26 

PTS

20 

PTS

21 

PTS

INDICADORES PESOS

 

Fonte: do autor (2018). 
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O nível I, denominado Condições da Via, está voltado à capacidade do sistema 

viário em receber faixas exclusivas para a circulação de ônibus. Nesse ponto, estão 

inclusos aspectos como a compatibilidade da geometria viária com a dimensão 

demandada por espaços segregados, a conservação do pavimento (deteriorado ou 

não), os tipos de pavimentação empregada, a existência (ou não) de faixas 

segregadas e intersecções que privilegiem (ou não) a circulação no local, a 

preferência em intersecções, além da iluminação pública (com capacidade de atender 

usuários e veículos). É importante destacar que os pesos adotados são baseados em 

números arbitrários, cuja distribuição está fundamentada nas ideias de Leme (2005) 

(verificar Etapa I) e na importância mencionada na literatura para cada um dos 

aspectos. Na figura 26, é possível verificar os trabalhos que servem de base para a 

escolha dos critérios e suas respectivas valorações. 

 

 

Figura 26 – Critérios adotados no nível de análise I – Etapa II 

NÍVEL I: Condições 

da via

CI: Dimensão total da 

via

CII: Conservação do 

pavimento

CIII:Utilização de 

pavimento rígido 

(cimenticio)

CIV: Existência de 

Infraestruturas 

prioritárias

CV:Iluminação 

pública

NTU (2002); Branco 

(2015); Ferraz e Torres 

(2004); Tatto (2015); 

Arbex e Cunha (2016)

NTU (2002); Branco 

(2015); Ferraz e Torres 

(2004); Tatto (2015)

NTU (2002); Ferraz e 

Torres (2004); Ministério 

das Cidades (2008); CET 

(2014); 

Diógenes (2004); Ferraz 

e Torres (2004); Elvik et 

al. (2009) 

Ribeiro (2005); Da Silva 

(2015); Yang et al. (2018)

4

4

4

4

5

CRITÉRIOS REFERÊNCIAS PESOS (Pts)

Total = 21 Pts
 

Fonte: do autor (2018). 
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 Sendo assim, pode-se salientar algumas considerações que cercam a escolha 

de cada um dos critérios, como: 

 Critério I – Dimensão total da via: esse ponto é destinado a identificar se 

a via escolhida como ponto de acesso às áreas geradoras de viagens possui 

dimensão suficiente para receber a implantação de faixas segregadas. Para 

medir esse fator, adota-se como parâmetro comparativo a quantidade de 

faixas de rolagem e o estacionamento presente na via. 

 Critério II – Conservação do pavimento: a conservação do pavimento 

pode interferir no desempenho operacional dos veículos de transporte, o 

que pode acarretar na perda de qualidade dos deslocamentos. Sendo 

assim, o que se pretende, nessa etapa, é identificar a situação do pavimento 

nos eixos responsáveis pelo acesso às zonas urbanas de maior geração de 

viagens. 

 Critério III – Utilização de pavimentos rígidos: esse critério considera a 

recomendação da literatura em relação ao tema, em que os pavimentos 

rígidos possuem sua utilização recomendada para cenários constituídos da 

circulação de veículos dotados de grandes cargas (se comparado com 

veículos automotores de passeio). Dessa forma, adota-se como parâmetro 

de análise a presença de pavimentos rígidos nas faixas em que ocorre a 

circulação dos veículos de transporte coletivo (faixas existentes de trânsito 

segregado ou de tráfego misto). 

 Critério IV – Existência de infraestruturas prioritárias: nesse critério, o 

intuito é identificar a existência de infraestruturas destinadas à circulação do 

transporte coletivo e o seu nível de segregação. 

 Critério V – Iluminação Pública: cabe destacar que esse critério poderia 

ter o seu emprego vinculado ao item segurança viária (Nível II) por estar 

ligado à melhoria das condições de circulação de veículos e pessoas no 

espaço viário. No entanto, optou-se por acoplá-lo ao Nível I, por se tratar de 

um elemento vinculado à infraestrutura viária (objeto de estudo neste 

momento do método). Dessa forma, o que se pretende com esse critério é 

identificar a capacidade de iluminação que esses equipamentos oferecem 

ao espaço viário. Sua utilização possui papel vinculado à potencialização 

da circulação de veículos e pedestres no espaço urbano. 
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Nessa etapa, a análise é realizada a partir do estudo de trechos pré-

determinados como objetos de estudo. 

 

3.1.4. Nível II (etapa II): Seguridade, segurança viária e acessibilidade 

 

No nível II, a análise é voltada à capacidade do espaço viário em oferecer 

condições de seguridade, segurança e acessibilidade para pedestres (passageiros) 

no sistema coletivo. A opção pela escolha desses fatores é justificada pela sua 

interferência na adesão da população à modalidade. Dessa forma, garantir condições 

de circulação a pé representa uma alternativa para potencializar o funcionamento do 

transporte coletivo. Para isso, optou-se pela adaptação do Índice de Qualidade de 

Calçadas (IQC), a fim de se obter o potencial das calçadas em ofertar condições de 

livre circulação. Dessa forma, a metodologia proposta abrange a etapa I do IQC, que 

corresponde à análise técnica de critérios pré-estabelecidos, tais como a seguridade, 

a segurança viária, a largura efetiva das calçadas, as condições de conservação do 

pavimento e os elementos destinados à acessibilidade. Na figura 27, representou-se 

os critérios adotados como parâmetro de observação desses fatores. 

Figura 27 – Composição dos critérios de análise do Nível II 

NÍVEL II: 

Seguridade, 

segurança 

viária e 

acessibilidade

C I: Seguridade para 

pedestre

C II: Segurança Viária

C III: Largura Efetiva das 

calçadas

C IV: Conservação da 

pavimentação da calçada

C V: Acessibilidade

CRITÉRIOS

Ferraz et al. (2016); Cavalaro 

et al. (2013)

Ferraz et al. (2012); Yazigi 

(2002)

ABNT NBR 9050/2015; 

Cavalaro (2013)

Cavalaro (2013)

ABNT NBR 9050/2015

REFERÊNCIAS

4

4

4

4

4

PESOS

Total = 20Pts  

Fonte: do autor (2018). 
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Em relação aos critérios delimitados como parâmetros de estudo, é importante 

salientar algumas características, como: 

 Critério I – Seguridade para pedestres: esse ponto visa avaliar a 

seguridade para pedestres a partir da dinâmica social presente no 

espaço viário. São analisados fatores como o policiamento local, a 

presença de pedestres e a forma da paisagem.  

 Critério II – Segurança viária: avalia a dinâmica presente no espaço 

viário sobre a ótica da circulação equilibrada entre veículos e pedestre. 

É voltado para a avaliação da segurança dos pedestres ao realizar o 

deslocamento na via. 

 Critério III – Largura efetiva das calçadas: o intuito é caracterizar as 

dimensões efetivas das calçadas, a fim de verificar se esse elemento 

coloca uma barreira à circulação de pedestres. São contemplados itens 

como tamanho da calçada e faixa livre para circulação. 

 Critério IV – Conservação do pavimento: nesse ponto, a análise é 

voltada à conservação da pavimentação das calçadas, cujo intuito é 

pontuar aspectos a serem melhorados. 

 Critério V – Acessibilidade: busca identificar a presença de elementos 

que contribuam com a acessibilidade no espaço viário, tais como piso 

tátil, guia rebaixada, rampa de acesso, entre outros fatores. 

Diferente do que ocorre no nível III, a análise é realizada no formato quadra-a-

quadra, a fim de obter o potencial de cada uma delas em promover a circulação no 

espaço viário. Após a obtenção desses resultados, realizou-se a média aritmética 

simples para a valoração de cada trecho estudado. 

 

3.1.5. Nível III – Pontos de parada 

 

O nível III é voltado aos pontos de parada dispostos ao longo da via. São 

englobados aspectos como o intervalo entre os pontos de parada, a existência ou não 

de embarque/desembarque em nível, sinalização (vertical e horizontal), sistema de 
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informação, abrigos, baias, bancos e lixeiras. Diferente do que acontece nas etapas 

anteriores, o método de Valques (2008) (verificar quadro 06) está no centro do estudo. 

Nessa etapa, a análise está condicionada à existência ou não de determinado 

indicador, como forma de determinar o resultado final dos parâmetros estudados 

(referência para a valoração dos critérios). Na figura 28, demonstra-se a disposição 

dos elementos estudados. 

 

 

Figura 28 – Composição dos critérios de análise da etapa III 

NÍVEL III: Estações 

e Pontos de Parada

I - I: Distância entre 

pontos de parada

(de 200 a 600m)

I - II: Pontos de parada 

com embarque em 

nível

I - III: Sinalização 

(vertical e horizontal) 

nos pontos de parada

I - IV: Sistema de 

Informação nos pontos 

de parada

I - V:Pontos de parada 

com abrigo

I - VI: Pontos de 

parada com baia

I - VII: Existência de 

bancos e lixeiras nos 

pontos de parada

3

3

4

5

4

3

4

Ferraz e Torres 

(2004); NTU (2002)

Branco (2013); NTU 

(2012); ITPD (2014)

Tatto (2015); CET 

(2014)

Branco (2013); Ferraz 

e Torres (2004); ITPD 

(2014)

Branco (2013); Ferraz 

e Torres (2004); ITPD 

(2014)

Ferraz e Torres 

(2004); NTU (2002)

Ferraz e Torres 

(2004); NTU (2002); 

Freitas e Reis (2013)

S/N

Total = 26 Pts

Método 

Valques (2008)

REFERÊNCIAS INDICADORES PESOS

 

Fonte:  do autor (2018). 

 

 Para a aplicação dos critérios, é necessária a compreensão dos aspectos que 

compõem o estudo de modo que facilite sua aplicabilidade no cenário escolhido. 

Dentre os elementos presentes no nível III, é importante considerar: 
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 Indicador I – Distância entre pontos de parada: nesse critério, é adotado 

como referência o valor proposto por Ferraz e Torres (2004). Os autores 

indicam como parâmetro de melhor desempenho o intervalo compreendido 

entre 200m a 600m de distância entre pontos de parada. Esse valor busca 

um equilíbrio entre as modalidades motorizadas e não motorizadas de 

deslocamento (ônibus e pedestre). 

 Indicador II – Pontos de parada com embarque/desembarque em nível: 

esse ponto é voltado à potencialização da acessibilidade. Visa contribuir 

com o deslocamento de pessoas dotadas de mobilidade reduzida a partir 

da eliminação de degraus no deslocamento entre as estações e pontos de 

parada (embarque/desembarque) e o veículo coletivo. 

 Indicador III – Sinalização dos pontos de parada (vertical e horizontal): 

prima pela facilidade de acesso dos passageiros ao sistema. Isso porque, 

segundo CET (2014), contribui com a melhoria da operação do sistema, 

uma vez que potencializa a visualização dos pontos de parada para 

motoristas e passageiros. 

 Indicador IV – Sistema de informação para usuários: a informação é um 

ponto importante para a efetividade do sistema de transporte. Apesar de 

não se tratar do foco dessa pesquisa, o que se pretende avaliar é a condição 

dos equipamentos em oferecer informação aos usuários. Esse critério 

consiste na existência ou não de painéis informativos, com dados referentes 

às linhas. 

 Indicador V – Pontos de parada com abrigo: esse critério avalia a 

capacidade dos pontos de parada protegerem os usuários de intempéries. 

A análise está voltada à existência ou não de abrigos. 

 Indicador VI – Pontos de parada com baia: nessa etapa, são adotados 

como padrão os parâmetros estabelecidos por NTU (2002), em que a 

tipologia do espaço urbano é voltada ao privilégio dos pedestres, ou seja, o 

objetivo é oferecer condições para que o passageiro possa usufruir do 

sistema coletivo, com conforto e segurança. 

 Indicador VII – Existência de bancos e lixeiras nos pontos de parada: 

assim como acontece no critério V, o intuito desse parâmetro é verificar o 
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nível de serviço ofertado pelo equipamento destinado ao ingresso dos 

passageiros no sistema. 

 

Cabe salientar que, em casos como os apresentados nos indicadores I, III, IV, 

V, VI e VII, para se apresentar a dominante entre um dos elementos binários (S/N), é 

necessária a análise da quantidade de elementos presentes no espaço viário e a 

verificação de qual deles possui maior presença. A partir de tal ação, será atribuída a 

variável sim ou não, ou seja, nesses cenários, será considerado como variável sim ou 

não aquele elemento que apresentar maior número no espaço viário. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. RELEVO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 

 

Os resultados obtidos a partir da inserção de dados da base cartográfica de 

Maringá no Software ArcMap 10.4 mostraram que o território da cidade possui 

diferenças pequenas de declividade entre suas regiões. Nesse quesito, observa-se 

que a parte nordeste, onde estão situadas as zonas 7, 8, 10, 11, 15, 23, 24, 26, 29, 

31, 32, 35, 38, 46, 48, é a que possui predominância da primeira classe de declividade 

(em verde, inclinação de até 20%). Na região sudoeste, existe maior presença das 

classes 4, 5 e 6 – que indicam declividades mais acentuadas –, no entanto, ainda há 

predominância das classes 1 e 2 (escala de verde), conforme pode ser verificado no 

mapa 01. 

 Outro ponto está na articulação entre o sistema viário e o relevo, em que a área 

de abrangência da primeira classe de declividade (até 20%) engloba vias importantes 

para a mobilidade local (arteriais), como as avenidas Guaiapó, Colombo, Tuiuti, 

Gastão Vidigal, Mandacaru e o Contorno Sul. Nesses pontos, o relevo não representa 

um empecilho para o desempenho dos veículos do transporte coletivo. 

Quanto ao uso e ocupação do solo, são propostas atividades geradoras de 

demanda por transporte coletivo nas zonas ZCC (Zona Comércio Central) e ZCS 

(Zona Comércio e Serviços), como usos residenciais unifamiliar, bifamiliar e 

multifamiliar, comércio, serviços centrais e vicinais. No caso dos setores residenciais, 
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as zonas 3, 4 e 6 (ZR3, ZR4 e ZR6) possuem uso multifamiliar permitido pela 

legislação. Atividades de comércio e serviços vicinais são permitidos nas zonas 5 e 6 

(ZR5 e ZR6). No entanto, nota-se que as zonas 4, 5 e 6 (ZR4, ZR5 e ZR6) apresentam 

como permissível comércio, serviços centrais e vicinais. Nas zonas 1, 2, 3, a diretriz 

de permissibilidade engloba pequenos escritórios, atividades autônomas, indústrias e 

atacados não incômodos. Tais atividades também são observados nos eixos de 

comércio e serviço (ECSA, ECSB, ECSC, ECSD e ECSE). 
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Classes de declividade: 

Embrapa (1979) 

Mapa 1 – Relevo 

Fonte: do autor (2019). 
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Outro ponto importante na relação da demanda de transporte coletivo e uso do 

solo está nas Zonas Especiais 1, 12, 14, 16, 18 e de interesse social, que admite 

atividades com características de demanda por transporte coletivo, como ocupação 

uni, bi e multifamiliar, comércio e serviços setoriais e vicinais, além de usos de 

interesse público. 

No tange à ocupação, as ZCC, ZCS, ZE1, ZE16, ZE17, ZE18, ZR3, ZR4 e ZR6 

apresentam altura máxima edificável de 610m, podendo chegar a 650m mediante 

outorga onerosa. Dentre esses setores, as ZCC (4,5 e 6,0 com out.), ZCS (3,5 e 4,5 

com out.), ZE1 (6), ZE16 (1,4 e 4,5 com out.), ZE17 (3,5 e 4,5 com out.), ZE18 (3,5 e 

4,5 com out.), ZR3 (2,5 e 3,5 com out.), ZR4 (3,5 e 4,5 com out.), ZR6 (3,5 e 4,5 com 

out.), ECSA (2,5 e 3,5 com out.), ECSC (2,7) e ECSD (2,2) apresentam os valores 

coeficientes de aproveitamento dos lotes elevados, o que indica a possibilidade de 

concentração populacional e formação de centralidades na região, o que pode indicar 

a caracterização da demanda por transporte coletivo. 

 

4.2. FORMA URBANA 

 

Na região central da cidade – plano inicial projetado por Jorge Macedo Vieira – 

observa-se um desenho sinuoso, cuja concepção está vinculada à compatibilidade 

entre o sistema viário e a topografia local, conforme exposto na figura 29. Nesses 

pontos, observa-se a conectividade do sistema viário, impulsionado pela divisão do 

território urbano em uma alta quantidade de lotes. No entanto, o formato irregular pode 

interferir na promoção de modalidades alternativas de deslocamento, como o 

caminhar. 
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Figura 29 – Quadrantes 02, 03 e 04: ampliação do mapa de Maringá e caracterização 

da Região Central 

 

 

LEGENDA 

 

Fonte: do autor (2018). 

  

 Diferente do que ocorre no Centro, as áreas periféricas contam com um traçado 

ortogonal e vias retilíneas. Na região nordeste, além do formato favorável, há também 

alta densidade de lotes, o que pode contribuir com a seguridade local e incentivar o 

uso das modalidades coletiva e ativa. Na região sudeste, apesar do formato ortogonal, 

Áreas com traçado sinuoso e vias com alto índice de conectividade 
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o sistema viário conta com baixa conectividade, influenciado pela presença de vazios 

urbanos, assim como acontece na região sudoeste. Nesse local, observa-se maior 

densidade que a região anterior, porém a conectividade do sistema viário é menor 

(conforme exposto pelas figuras 30, 31 e 32). Dessa maneira, fatores como a baixa 

conectividade do sistema viário e a alta quantidade de vazios urbanos podem servir 

de incentivo ao uso do automóvel na realização de viagens urbanas e o desestímulo 

à adoção de modalidades ativas e coletivas. 

 

Figura 30 – Quadrante 01: Ampliação do mapa de Maringá na região nordeste indica 

maior densidade de lotes e conectividade do sistema viário 

 

 

LEGENDA 

 Áreas com alta densidade de lotes 
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Fonte: do autor (2018). 

 

Figura 31 – Quadrante 04: Ampliação do mapa de Maringá na região sudeste indica 

baixa conectividade do sistema viário e a presença de vazios urbanos 

 

 

LEGENDA 

 

Fonte: do autor 

(2018). 

 

Áreas com alta densidade de lotes 
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Figura 32 – Quadrante 03: Ampliação do mapa de Maringá na região sudoeste indica 

maior densidade de lotes, se comparado com a área sudeste, e sistema viário com 

baixa conectividade 

 

 

LEGENDA 

 

 

Fonte: do autor (2018). 

 

 

Áreas com alta densidade de lotes 



 

95 
 

4.3. DENSIDADE E USUÁRIOS POTENCIAIS 

 

Nesse ponto da pesquisa, empregou-se dados provindos do senso demográfico 

do ano de 2010 – o último divulgado em território nacional – para a construção dos 

mapas e a análise da dinâmica territorial. Dessa forma, verificou-se que a região norte 

possui maior densidade demográfica se comparada com a zona sul. Nas áreas 

próximas à Universidade Estadual de Maringá e à Praça da Basílica Nossa Senhora 

de Glória (Catedral), identificou-se maior concentração de população, fato que pode 

estar relacionado com a influência que esses PGVs exercem sobre a complexidade 

urbana.  

Outro ponto importante para essa etapa está na distribuição da população com 

características que possam indicar tendências ao uso do transporte coletivo. 

Conforme referencial teórico, dentre os fatores que compõem o perfil dos usuários do 

transporte coletivo estão faixa etária (a partir de 15 anos) e renda (até 3 salários). 

Sendo assim, as análises de faixa etária indicaram que a população com idade entre 

15 e 59 anos está distribuída de maneira homogênea no território, com pequenas 

concentrações na região das zonas 07 – próximo à Universidade Estadual de Maringá 

–, 11 e 21. Isso acontece, também, quando a observação se estende à população 

com mais de 60 anos, em que há apenas pequenas concentrações nas zonas 02 e 

03. No que diz respeito à renda, verificou-se que a população com renda de até 3 

salários está concentrada em áreas periféricas, sobretudo nas zonas 21 (região 

noroeste), 27, 28, 10 (região sudeste) e 36 (nordeste).  
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ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

 

 

Mapa 2 - Áreas com maior Densidade 

populacional 

Fonte: do autor (2019). 
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Mapa 3 - Faixa de concentração da população com faixa 

etária de 15 a 59 anos 

Fonte: do autor (2019). 
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

 

.074544 .029513 .984482 .939451 .894420 

Mapa 4 - População com faixa etária maior 

que 60 anos 

Fonte: do autor (2019). 
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Fonte: do autor (2019). 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

 

.074544 .029513 .284482 .239451 .894420 

.074544 .029513 .284482 .239451 .894420 
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Mapa 5 - Áreas com concentração de população 

com renda até 3 salários 
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4.4. DESLOCAMENTOS E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Os deslocamentos urbanos representam a dinâmica populacional presente no 

território e caracterizam a demanda por transporte coletivo. No entanto, esta pesquisa 

enfrentou dificuldades para a obtenção de tais informações, uma vez que o município 

de Maringá ainda não possui matriz de origem e destino (Matriz OD). Diante da 

importância de tais informações para a pesquisa, a melhor alternativa encontrada foi 

se apropriar das informações cedidas pela empresa LOGITRANS, em uma pesquisa 

encomendada pela Prefeitura Municipal de Maringá no ano de 2010 e relatada pelo 

trabalho de Savi (2014). 

A coleta de informações realizada pela empresa contempla a modalidade 

embarcada, com entrevistas realizadas no terminal de transporte. Cabe ressaltar que, 

apesar das limitações de tal método – como a não abrangência de possíveis usuários 

–, os resultados demonstraram um importante panorama a respeito da origem e dos 

destinos dos deslocamentos. Sendo assim, após análise dos dados apresentados por 

Savi (2014), verificou-se que, em horários de “pico matutino” – maior movimentação 

de pessoas –, os principais destinos se concentram na região central e sudoeste 

(figura 33), enquanto as principais origens estão na parte periférica, sobretudo nas 

regiões noroeste e nordeste (figura 34). Essas regiões possuem como principais eixos 

de acesso as avenidas Morangueira, Guaiapó, Mandacaru e Gastão Vidigal. Há, 

também, destinos provindos das cidades de Sarandi e Paiçandu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

Figura 33 – Áreas de concentração de origem das viagens por transporte coletivo na 

cidade de Maringá 

 

Fonte: Savi (2014). 

 

Figura 34 – Áreas de concentração de destino das viagens por transporte coletivo na 

cidade de Maringá 

 

Fonte: Savi (2014). 

 

A pesquisa realizada pela Logitrans (2010) demonstra, também, a influência 

que as cidades de Sarandi e Paiçandu exercem sobre a mobilidade urbana 

maringaense. Dessa forma, verificou-se que, durante o horário de pico da manhã, o 
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desejo de viagem concentra como principal destino a região central de Maringá. No 

entanto, verifica-se também que foi mencionado como desejo de destino pontos 

situados na região sudeste da cidade, conforme pode ser verificado nas figuras 35 e 

36. 

Figura 35 – Desejo de destino das viagens por transporte coletivo entre passageiros 

das cidades de Sarandi (vermelho) e Paiçandu (verde) no horário de pico da manhã 

 

Fonte: Logitrans, 2010. 

 

Figura 36 – Destino das viagens por transporte coletivo entre passageiros das cidades 

de Sarandi (vermelho) e Paiçandu (verde) no horário de pico da manhã. 

 

Fonte: Logitrans, 2010. 
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Outro ponto importante para análise está a cargo dos fatores que motivam os 

usuários a realizarem os deslocamentos, dentre os quais estão trabalho, estudo, 

compras, saúde, lazer, entre outros, conforme consta o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Origem e destinos a partir de atividades urbanas 

 

Fonte: Savi (2014). 

 Dessa forma, no trabalho de Savi (2014), identificou-se o percentual da 

população, residente nas cidades de Maringá, Marialva, Paiçandu e Sarandi, que 

trabalha ou estuda em Maringá. O quadro 15 revela maior relação entre Maringá, 

Paiçandu e Sarandi. 

Quadro 15 – Município em que a população trabalha 

% da população que se desloca para trabalho ou estudo sobre a população total 

CIDADE Ano 2000 
Ano  
2010 

Marialva 7,9% 14,4 % 

Maringá 2,4 % 4,2 % 

Paiçandu 30,4 % 29,3 % 

Sarandi 32,8 % 30,2 % 

Fonte: adaptado de Savi (2014). 
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 A análise dos dados apresentados por Savi (2014) e pela Empresa Logitrans 

(2010) reforça a importância do planejamento viário e do uso e ocupação do solo para 

o funcionamento da mobilidade urbana. Tendo em vista a pesquisa, ela apontou tais 

fatores como principais motivos para a realização de viagens. É possível deduzir que 

regiões onde o uso do solo é destinado a atividades comerciais e de serviço tendem 

a ter um potencial maior de atração de população e viagens coletivas. Dessa forma, 

cresce a importância de que essas regiões possuam eixos viários com capacidade 

para oferecer acesso. 

 

4.5. POLOS GERADORES DE VIAGENS COLETIVAS 

 

Os Polos Geradores de Viagens (PGVs) são pontos cruciais nas relações dos 

sistemas de mobilidade urbana. Em Maringá, verificou-se a presença de uma grande 

variedade desses elementos distribuídos ao longo do território local, dentre os quais 

estão associações, clubes, equipamentos de comércio e serviços (shopping centers, 

hipermercados, supermercados e lojas de departamento), condomínios residenciais 

horizontais, condomínios residenciais verticais, equipamentos de cultura (biblioteca, 

cinema, auditório, casa de artes, centro de cultura), equipamentos de educação 

(instituições de ensino em todos os níveis), equipamentos de esporte e lazer 

(academias, centros esportivos, campos de futebol etc.), equipamentos de saúde 

(hospitais, unidades básicas, clinicas etc.), instituições religiosas, parques urbanos, 

horto florestal e terminais de transporte. 

Os clubes, associações e equipamentos culturais estão, essencialmente, 

concentrados na região central e norte do espaço urbano, enquanto os equipamentos 

de comércio e serviços de grande porte possuem concentração na região central e ao 

leste da Avenida Colombo (Eixo de Comércio e Serviços). Em relação aos 

equipamentos de educação, saúde e instituições religiosas, a distribuição ocorre de 

maneira homogênea, sem uma área de concentração específica. Outros pontos que 

valem a pena destacar são os parques e horto florestal (regiões sul e norte), os 

terminais de transporte (centro, norte e oeste) e as edificações não residenciais de 

grande porte (geralmente industriais), localizadas nas áreas periféricas. Existe, ainda, 
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os condomínios verticais, que, no período de realização da análise, ainda não 

representam um elemento significativo para a dinâmica geral de viagens coletivas. 

Os pontos identificados nessa análise levantam questões importantes para a 

discussão da mobilidade urbana na cidade, a caracterização de centralidades. Cabe 

destacar que esse não é o objetivo deste trabalho, no entanto, a concentração de 

PGVs são indicadores da construção de centralidade no espaço urbano, em locais 

como a região central, as Zonas 4 e 5 (equipamentos de saúde) e o lado leste da 

Avenida Colombo (centralidade em construção).



 

106 
  

Fonte: do autor (2019). 

Mapa 6 – Distribuição de associações e clubes 

no território maringaense 
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

 

Mapa 7 – Distribuição territorial de 

equipamentos de comércio e serviço 

Fonte: do autor (2019). 
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Mapa 8 – Condomínios residenciais 

horizontais com mais de 200 lotes 

Fonte: do autor (2019). 

Condomínio residencial horizontal 
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EDIFICAÇÕES 

Mapa 09 – Edificações não residenciais 

com área construída superior a 5.000m² 

Fonte: do autor (2019). 
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Mapa 10 – Distribuição territorial de 

equipamento de cultura 

Fonte: do autor (2019). 
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Área de concentração 

 

 

Mapa 11 – Distribuição territorial de 
equipamentos de educação 

Fonte: do autor (2019). 
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Mapa 12 – Distribuição territorial dos 
equipamentos de esporte e lazer 

Fonte: do autor (2019). 
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Fonte: do autor (2019). 

Área de concentração 

 

 

Mapa 13 – Distribuição territorial de 
equipamentos de saúde 
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Fonte: do autor (2019). 

Mapa 14 – Distribuição territorial de 
instituições religiosas 
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Fonte: do autor (2019). 

Mapa 15 – Parques urbanos e horto florestal 
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Fonte: do autor (2019). 

Mapa 16 – Terminais de transporte 
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4.6. CREDENCIAMENTO DOS EIXOS DE ACESSO 

 

Após análise dos fatores indicados na etapa I, foi possível elencar as zonas 

urbanas com maior potencial para a geração de demanda por transporte coletivo, 

conforme indicado na tabela 01. Para a confecção da tabela, optou-se pela utilização 

das vinte zonas que obtiveram maior pontuação nos itens contemplados. 

Tabela 1 – Potencial para a geração de demanda por transporte coletivo 

ZONAS COM POTENCIAL PARA GERAÇÃO DE DEMANDA 

Class. Zonas 
Relevo/ Uso/ 

Ocupação 
(7Pts) 

PGV  
(6 Pts) 

Forma 
Urbana  
(6 Pts) 

Densidade/ 
Usuários  
( 7 Pts) 

Deslocamentos  
(7 Pts) 

Total  
(33Pts) 

1º 30 6 6 6 7 7 32 

2º 46 6 6 6 6 7 31 

3º 1 7 6 6 5 7 31 

4º 24 6 6 6 6 7 31 

5º 36 6 6 6 6 7 31 

6º 37 6 6 6 6 7 31 

7º 39 5 6 6 6 7 30 

8º 9 7 6 4 6 7 30 

9º 21 6 6 4 7 7 30 

10º 23 7 6 4 6 7 30 

11º 11 7 6 6 2 7 28 

12º 25 7 6 2 6 7 28 

13º 28 7 6 6 2 7 28 

14º 29 6 6 2 7 7 28 

15º 32 2 6 6 7 7 28 

16º 16 6 6 6 2 7 27 

17º 31 6 6 2 7 6 27 

18º 2 7 6 4 2 7 26 

19º 7 4 6 2 6 7 25 

20º 19 6 6 6 2 5 25 
Fonte: do autor (2019). 

A partir dos resultados obtidos, identificou-se a concentração de zonas com 

potencial para a geração de demanda de transporte na região norte do território, onde 

estão presentes as zonas 11, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 37 e 46, conforme exposto na 

figura 56. 
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Figura 37 – Área com 
potencial para a demanda 
por transporte coletivo 

Fonte: do autor (2019). 
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 Dessa maneira, a análise do sistema viário local indicou que as avenidas 

Morangueira, Pedro Taques, Tuiuti e Guaiapó são os principais eixos de acesso à 

referida área de concentração. No entanto, alguns fatores levaram a não escolha das 

Avenidas Morangueira e Pedro Taques como objeto desse estudo. No caso da 

primeira, existe a presença do corredor ônibus norte, ou seja, a via já exerce a função 

proposta pela pesquisa. Já a segunda possui circulação prioritária voltada ao 

transporte cicloviário, o que atende ao princípio de integração das modalidades de 

deslocamento, uma das primícias da mobilidade urbana. Sendo assim, optou-se pela 

escolha das Avenidas Tuiuti e Guaiapó para a aplicação da metodologia proposta nas 

etapas II e III. 

Cabe, ainda, destacar que as Avenidas Tuiuti e Guaiapó promover a articulação 

entre importantes PGVs da cidade de Maringá, como o Parque de Exposições 

Municipal, o Terminal Rodoviário de Transporte, um shopping center, um 

supermercado e uma grande instituição religiosa. 

 

4.6.1. Potencialidade dos Eixos de Acesso para a implantação de faixas de 

circulação exclusivas de ônibus 

 

Para a realização dessa etapa, optou-se pelo levantamento de alguns trechos 

das Avenidas Tuiuti e Guaiapó, conforme exposto no quadro 16. 

 

Quadro 16 – Área de estudo 

ÁREA DE ESTUDO 

CÓDIGO VIA TRECHO DENOMINAÇÃO EXTENSÃO 

T1 Tuiuti Terminal Rodoviário/ Av. Colombo Tuiuti I 0,7km 

T2 Tuiuti Av. Colombo/Av. Jirunko Kubota Tuiuti I 1,3 km 

G1 Guaiapó Av. Colombo/Av. Jirunko Kubota Guaiapó I 1,4 km 

Fonte: do autor (2019). 

 

Diante desse cenário, os levantamentos foram voltados à geometria da via, à 

conservação do pavimento, à existência de pavimentação rígida, à presença de algum 
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tipo de priorização para o sistema coletivo e à presença de iluminação satisfatória no 

espaço público. Em relação à geometria viária, nos trechos TI e TII, a tipologia 

predominante é composta por passeio, canteiro, duas faixas de rolagem e 

estacionamento. Já no trecho da Av. Guaiapó – próximo ao cruzamento com a Av. 

Colombo e o Parque de Exposições –, há variações no número de pista de rolagem e 

estacionamento (conforme exposto pelas figuras 57 e 58). Esses resultados 

demonstram a influência dos PGVs na via local, que resulta, entre outros aspectos, 

no aumento do número de veículos e alargamento do espaço destinado ao tráfego. 

 

Figura 38 – Representação esquemática dos diferentes perfis encontrados na Avenida 

Guaiapó 

 

Fonte: do autor (2019). 

 

Figura 39 – Representação esquemática dos diferentes perfis encontrados na Avenida 

Guaiapó 
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Fonte: do autor (2019). 

 

Nos quesitos pavimentação rígida e priorização para o transporte coletivo, não 

foi encontrada a presença de nenhum desses elementos. Já no que tange à 

iluminação, o resultado foi considerado satisfatório. Dessa maneira, a somatória dos 

resultados parciais, obtidos em cada um dos itens, resultou em uma pontuação no 

valor de 11,2, conforme exposto no quadro 17. 

 

Quadro 17 – Resultados obtidos após a Etapa II/Nível I da análise 

ETAPA II/ NÍVEL I - CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO 

Trecho 
Geometria 

da via 

Cons. 

pavimento 

viário 

Utilização 

pav. 

rígido 

Existência de 

algum tipo de 

priorização p/ 

ônibus 

Iluminação 

pública 
Total 

Tuiuti I 3,2 4 0 0 4 11,2 

Tuiuti II 3,2 4 0 0 4 11,2 
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Guaiapó I 3,2 4 0 0 4 11,2 

Fonte: do autor (2019). 

 

Os resultados parciais possibilitaram determinar o nível de potencialidade de 

cada um dos itens estudados. Sendo assim, os elementos geometria viária, 

conservação do pavimento e iluminação pública apresentaram desempenho 

satisfatório, o que indica alta potencialidade para a implantação de infraestruturas de 

circulação exclusiva. Todavia, não há a presença de pavimentação rígida e algum tipo 

de preferência para o sistema coletivo que possa contribuir com esse modelo de 

infraestrutura, o que indica a necessidade de alterações na tipologia das vias para a 

priorização. No quadro 18, é possível identificar os níveis de potencialidade de cada 

item. 

 

Quadro 18 – Potencialidade dos itens estudados no nível I 

NÍVEL DE ANÁLISE I 

Pesos Itens Analisados 
Trechos 

Tuiuti I Tuiuti II Guaiapó 

5 Geometria da via 3,2 Pts (80%) - Alto 3,2 Pts (80%) - Alto 3,2 Pts (80%) - Alto 

4 
Cons. pavimento 

viário 

4 Pts (100%) - 

Máximo 

4 Pts (100%) - 

Máximo 

4 Pts (100%) - 

Máximo 

4 Utilização pav. rígido 0 Pts - Mínimo 0 Pts - Mínimo 0 Pts - Mínimo 

4 
Alguma prioridade p/ 

ônibus 
0 Pts - Mínimo 0 Pts - Mínimo 0 Pts - Mínimo 

4 Iluminação pública 
4 Pts (100%) - 

Máximo 

4 Pts (100%) - 

Máximo 

4 Pts (100%) - 

Máximo 

Fonte: do autor (2019). 

 

 No nível de análise II, o estudo é voltado às condições de seguridade, 

segurança, largura das calçadas, conservação do pavimento do passeio e 

acessibilidade, de modo que esses aspectos não se tornem um empecilho para o 

acesso ao sistema coletivo de transporte. Diferente do nível anterior, o estudo 

abrangeu individualmente as quadras que compõem os trechos escolhidos, em que, 
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a partir dos resultados parciais, optou-se pela utilização da média aritmética comum 

para a delimitação do peso final da etapa. 

 

Quadro 19 – Resultados da análise da etapa II/nível II, trecho Guaiapó I  

GUAIAPÓ TRECHO I – COLOMBO/JIRUNKO KUBOTA 

Itens Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Seguridade 

para 

pedestre 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 

Segurança 

viária 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Largura 

efetiva das 

calçadas 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 3,2 2,4 

Conservação 

do 

pavimento 

da calçada 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 2,4 2,4 1,6 2,4 3,2 2,4 

Acessibilida-

de 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 3,2 2,4 

Total 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 15,2 13,6 13,6 12 12,8 15,2 12,8 

Média aritmética simples 14 pontos 

Fonte: do autor (2019). 

 

Quadro 20 – Resultados da análise da etapa II/nível II, trecho Tuiuti II – parte I 

TUIUTI TRECHO II – COLOMBO/JIRUNKO KUBOTA – PARTE I 

Itens Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Seguridade 

para pedestre 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 1,6 1,6 

Segurança 

viária 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,6 1,6 

Largura efetiva 

das calçadas 
4 4 4 4 4 4 2,4 4 4 3,2 2,4 1,6 

Conservação 

do pavimento 

da calçada 

2,4 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 2,4 1,6 

Acessibilidade 4 3,2 2,4 3,2 3,2 3,2 1,6 3,2 3,2 3,2 2,4 1,6 

Total 16 14,4 13,6 15,2 15,2 15,2 12 16 16 14,4 10,4 8 
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Média aritmética simples 13,3 pontos 

Fonte: do autor (2019). 

 

Quadro 21 – Resultados da análise da etapa I/nível II, trecho Tuiuti II – parte II 

TUIUTI TRECHO II – COLOMBO/JIRUNKO KUBOTA – PARTE II 

Itens Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 

Seguridade para 

pedestre 
1,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Segurança viária 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Largura efetiva das 

calçadas 
1,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Conservação do 

pavimento da 

calçada 

1,6 2,4 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 3,2 2,4 3,2 3,2 3,2 

Acessibilidade 1,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Total 8 10,4 15,2 15,2 15,2 14,4 13,6 15,2 14,4 15,2 15,2 15,2 

Média aritmética simples 13,3 pontos 

Fonte: do autor (2019). 

 

Quadro 22 – Resultados da análise da etapa II/nível II, trecho Tuiuti I  

TRECHO TUIUTI I – RODOVIÁRIA/COLOMBO 

Itens Q1 Q2 Q3 Q4 

Seguridade para pedestre 3,2 3,2 3,2 3,2 

Segurança viária 2,4 2,4 2,4 2,4 

Largura efetiva das calçadas 4 4 4 4 

Conservação do pavimento da 

calçada 
2,4 3,2 4 3,2 

Acessibilidade 4 3,2 4 3,2 

Total 16 16 17,6 16 

Média aritmética simples Média: 16,4 pts 

Fonte: do autor (2019). 

 

Diante desse cenário, o trecho T1 foi o que obteve melhor pontuação geral 

(média aritmética 16,4 pontos), seguido pelos intervalos G1 e T2. Dentre os pontos 
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verificados, nota-se que o trecho T1 possui melhor desempenho – se comparado com 

os demais – nos itens largura efetiva das calçadas, condições de acessibilidade e 

conservação do pavimento. 

De maneira geral, os resultados indicaram alta potencialidade para a 

implantação de infraestrutura exclusiva para ônibus nos quesitos acessibilidade 

urbana, conservação do pavimento das calçadas, largura efetiva e seguridade para 

pedestres. No entanto, no trecho T2, observou-se calçadas com pavimentação em 

estado de deterioração, o que prejudicou o desempenho local, perante a pontuação. 

Outro ponto a ser mencionado está a cargo da segurança viária para pedestre, que 

atingiu o patamar médio em todos os locais analisado. Esse fato indica a necessidade 

de alteração no desenho viário e na sinalização de trânsito para que haja uma 

melhora. O quadro 23 expõe integralmente os resultados parciais obtidos. 

 

Quadro 23 – Resultados da análise da etapa II/nível II, trecho Tuiuti I  

ANÁLISE NÍVEL II – DESEMPENHO DAS CALÇADAS 

Pesos Itens analisados 
TRECHO 

Tuiuti I Tuiuti II Guaiapó 

4 
Seguridade para 

pedestre 
3,2 Pts (80%) - Alto 3,0 (75%) Alto 3,0 (75%) Alto 

4 Segurança viária 2,4 (60%) Médio 2,3 (58%) Médio 2,4 (60%) Médio 

4 
Largura efetiva das 

calçadas 
4,0 (100%) Máximo 3,2 (80%) Alto 3,0 (77%) Alto 

4 
Conservação do 

pavimento da calçada 
3,2 (80%) Alto 2,4 (60%) Médio 3,2 (80%) Alto 

4 Acessibilidade 3,6 (90%) Alto 2,7 (67%) Alto 3,0 (77%) Alto 

Fonte: do autor (2019). 

 

No nível III, a análise é voltada às condições de serviço dos pontos de parada. 

Foram observados aspectos como distância, embarque em nível, sinalização viária, 

elementos de informação, desenho urbano dos locais de instalação (utilização de 

baias), a presença de mobiliários urbanos auxiliares e abrigos. Sendo assim, nos 

trechos T1 (4 pontos de parada), T2 (4 pontos de parada) e G1 (10 pontos de parada), 

a maioria dos pontos de parada são dotados de abrigo, com exceção de dois casos 
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(G1 e T2), em que a demarcação é realizada a partir de um elemento de madeira, 

conforme exposto na figura 58. 

 

Figura 40 – Ponto de ônibus Av. Guaiapó 

 

Fonte: do autor (2019). 

 

Dessa forma, a pontuação geral dessa análise aponta para o melhor 

desempenho do trecho T1 nos itens verificados, totalizando 14 pontos. No entanto, os 

resultados parciais demonstram a necessidade de melhoria em alguns quesitos 

desses espaços viários. Sendo assim, nos itens embarque em nível, utilização de baia 

e elementos de informação nos pontos de ônibus, observou-se inexistência ou 

ineficiência em ambas as vias, o que pode prejudicar o desempenho do sistema 

coletivo no que se refere à acessibilidade, à segurança viária e ao desempenho 

operacional. 

Outros elementos dos resultados parciais a serem discutidos estão a cargo da 

distância entre pontos de parada, da utilização de abrigo e da presença de mobiliário 

urbano no local.  No que tange à distância entre pontos, cabe ressaltar que apenas o 

trecho T1 obteve uma qualidade de elementos que se enquadraram dentro do 

parâmetro estabelecido pela literatura como ideal (de 200m a 600m), enquanto os 

demais apresentaram desempenho tido como baixo ou médio. Esses fatores 

demonstram que a situação atual desses elementos se coloca como uma barreira para 

o acesso ao sistema coletivo e, consequentemente, representa um dos fatores que 
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contribuem para o não incentivo da população pela adesão do sistema. Entretanto, a 

presença predominante de abrigos se mostra como ponto positivo para o 

funcionamento eficiente do sistema local.  

Cabe ainda citar, nessa discussão, o papel dos mobiliários urbanos como 

auxiliares ao funcionamento do transporte coletivo. Nesse quesito, o nível de 

potencialidade foi considerado médio, isso representa que, em alguns locais, apesar 

de haver bancos, há a ausência de lixeira. Nos quadros 24 e 25, é exposto na íntegra 

a pontuação e a potencialidade parcial de cada um dos trechos. 

 

Quadro 24 – Resultados obtidos após a realização da etapa II/nível III da análise 

NIVEL III – PONTOS DE PARADA  

Trecho 

estudado 

Distância 

entre pontos 

de parada 

(200 a 600 

m) 

Pontos de 

parada com 

embarque 

em nível 

Pontos 

com 

sinalização 

(vertical e 

horizontal) 

Sistema de 

informação 

nos pontos 

de parada 

Pontos de 

parada 

com abrigo 

Pontos 

de 

parada 

com baia 

Pontos de 

parada 

com 

assentos e 

lixeiras 

Total 

Tuiuti 

trecho I 
5 0 3 0 4 0 2 14 

Tuiuti 

trecho II 
1,7 0 3 0 3,5 0 1,7 9,9 

Guaiapó 

trecho I 
2,5 0 3 0 3,6 0 1,8 10,9 

Fonte:  do autor (2019). 

 

Quadro 25 – Potencialidade parciais do nível III 

ANÁLISE NÍVEL III – PONTOS DE PARADA 

Pesos Itens analisados 
TRECHO 

Tuiuti I Tuiuti II Guaiapó 

5 
Distância entre pontos de 

parada (200 a 600 m) 

5 Pts (80%) - 

Máximo 
1,7 (34%) Baixo 2,5 (50%) Médio 

4 
Pontos de parada com 

embarque em nível 
0 - Mínimo 0 - Mínimo 0 - Mínimo 

3 
Pontos com sinalização 

(vertical e horizontal) 
3 (100%) Máximo 3 (100%) Máximo 3 (100%) Máximo 
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3 
Sistema de informação 

nos pontos de parada 
0 - Mínimo 0 - Mínimo 0 - Mínimo 

4 
Pontos de parada com 

abrigo 
3 (100%) Máximo 3,5 (87%) Alto 3,6 (90%) Alto 

3 
Pontos de parada com 

baia 
0 - Mínimo 0 - Mínimo 0 - Mínimo 

4 
Pontos de parada com 

assentos e lixeiras 
2 (50%) Médio 1,7 (42%) Médio 1,8 (45%) Médio 

Fonte: do autor (2019). 

 

Dessa forma, os três níveis de análise da etapa II indicaram uma maior 

potencialidade do trecho Tuiuti I em receber infraestruturas destinadas ao transporte 

coletivo (pontuação total atingiu 41,6 pontos), seguido pelos trechos Guaiapó I (36,1 

pontos) e Tuiuti II (34, 4 pontos), conforme exposto no quadro 26. 

 

Quadro 26 – Resultados obtidos após a realização da etapa II/nível III da análise 

ETAPA II – CONDIÇÕES VIÁRIAS 

Trecho estudado Nível I Nível II Nível III Total Pts 

Tuiuti trecho I 11,2 16,4 14 41,6 

Tuiuti trecho II 11,2 13,3 9,9 34,4 

Guaiapó trecho I 11,2 14 10,9 36,1 

Fonte:  do autor (2019). 

 

Após a realização das etapas de análise I e II, verificou-se que, apesar dos 

pontos a serem melhorados, os trechos T1, T2 e G1 apresentam um alto potencial 

para a implantação de faixas de circulação exclusiva do sistema de transporte coletivo, 

conforme demonstra o quadro 27. 

 

Quadro 27 – Potencial de implantação de faixas de circulação exclusiva de ônibus nos 

locais estudados 
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POTENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE CIRCULAÇÃO 

EXCLUSIVA DE ÔNIBUS 

Trecho estudado Etapa I Etapa II Pontuação total Potencial 

Tuiuti trecho I 31 41,6 72,6 Alto 

Tuiuti trecho II 31 34,4 65,4 Alto 

Guaiapó trecho I 31 36,1 67,1 Alto 

Fonte: do autor (2019). 

 

 Dessa forma, tem-se como sugestão para a implantação das faixas exclusivas 

a utilização do espaço viário situado junto ao canteiro central. As figuras 59 e 60 

demonstram o canteiro central das avenidas Tuiuti e Guaiapó, situados nos trechos 

T2 e G1. 

Figura 41 – Local sugerido para a implantação de faixas de circulação exclusiva de 

ônibus na Avenida Tuiuti – trecho T2 

 

Fonte: do autor (2019). 

 

Figura 42 – Local sugerido para a implantação de faixas de circulação exclusiva de 

ônibus na Avenida Guaiapó – trecho G2 
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Fonte: do autor (2019). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de identificar as potencialidades para a implantação de uma 

rede de faixas de circulação exclusiva do sistema de transporte coletivo, este trabalho 

propôs, com base nos aspectos que compreendem os estudos da mobilidade urbana 

– relatados no capítulo “Referencial teórico” –, uma metodologia que englobou 

elementos de caráter socioeconômicos e urbanísticos. Para isso, a proposta 

metodológica foi composta de dois momentos subsequentes. 

A etapa I, denominada “Fatores Potenciais de Geração de Demanda de 

Transporte”, foi destinada a identificar concentrações de fatores que influenciam na 

demanda por transporte coletivo. Nesse momento, foram estudados fatores ligados à 

geração da demanda por viagens coletivas, como Polos Geradores de Viagens, 

densidade populacional, as relações entre a cidade polo e os demais municípios da 

região metropolitana, o uso e ocupação do solo e os deslocamentos urbanos. O intuito 

dessa verificação foi caracterizar quais regiões da cidade possuem maior necessidade 

de infraestruturas que potencializem o funcionamento do sistema coletivo. 

Para a realização da etapa II, houve o credenciamento dos eixos de acesso às 

áreas identificadas como potenciais de geração de demanda de transporte. Após a 

delimitação dos objetos de estudos, houve a abordagem do tema em três níveis de 

análise, sendo elas: condições da via (nível I), seguridade, segurança viária e 

acessibilidade (nível II) e funcionalidade dos pontos de parada (nível III). Esses tópicos 

abordaram especificamente a conservação do pavimento viário e das calçadas, o 

dimensionamento das faixas de rolagens e dos passeios, a presença de iluminação 

pública e mobiliários urbano, entre outros. 

Em suma, o estudou demonstrou que o objeto de pesquisa, avenidas Tuiuti e 

Guaiapó, possui um alto potencial para a implantação de faixas de circulação 

exclusiva do transporte coletivo, o que implica na melhoria do quadro de mobilidade 

urbana da cidade de Maringá-PR, que, constantemente, tem presenciado casos 

decorrentes da imobilidade urbana, como acidentes de trânsito com vítimas, 

ineficiência do sistema coletivo, entre outros aspectos. Dessa forma, este trabalho, 

assim como aqueles elaborados por Neri (2012) e Savi (2014), contribui para o 

incentivo ao desenvolvimento de modalidades de deslocamento alternativas e à 
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descentralização da matriz de mobilidade urbana do uso de veículo na cidade de 

Maringá, pois visa atender à primícia da intermodalidade dos modos de deslocamento. 

 

5.1. SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho se trata de um 

mecanismo em desenvolvimento, que permite a ampliação e o aperfeiçoamento dos 

itens escolhidos para a construção da análise. Dessa forma, sugere-se, como 

continuidade desta pesquisa, a realização de um estudo estatístico aprofundado que 

teste a valoração dos pesos propostos com base na literatura em questão. Tem-se, 

também como recomendação, a ampliação da etapa I, com a integração de pontos, 

como o censo de veículos por domicílio, a caracterização de áreas de influência e de 

centralidades no espaço urbano, o emprego de dados referentes à pesquisa Origem 

e Destino e dados censitários atualizados. 

Na etapa II, sugere-se a incorporação de aspectos relacionados às espécies 

arbóreas contidas no espaço viário, a fim de identificar fatores como o porte, raízes e 

a influência na conservação da pavimentação. Outro ponto que vale ser destacado 

está a cargo das condições operacionais das estações de transporte, do potencial de 

integração entre as modalidades, a opinião popular quanto ao serviço de transporte e 

a utilização do espaço público escolhido para a implantação de corredores de ônibus, 

aspectos ligados ao tráfego urbano, aos sistemas de estacionamento, às questões 

sociais de acesso ao sistema de transporte coletivo e o seu papel no desenvolvimento 

da cidade. 
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Quadro 28 - Ficha de Campo, análise Etapa II/Nível I 

 

FICHA DE CAMPO – ANÁLISE ETAPA II/ NÍVEL I (CONDIÇÕES 

DA VIA) 

Mestrando: Diego Vieira Ramos 

 

Data da coleta de 

dados:  

 

___/____/______ 

 

Horário: 

COLETA DE DADOS EM CAMPO Avenida 

pesquisada: 

Pesquisador:  Trecho 

pesquisado 

I - I: Geometria 

total da via 

1 faixa s/ estacion. 

+ canteiro (  ) 

2 faixas s/ 

estacion. + 

canteiro (  ) 

2 faixas + 

estacion. + 

canteiro (  ) 

3 faixas + 

estacion. + 

canteiro (  ) 

4 faixas s/ 

estacion. + 

canteiro (  ) 
I - II: Conserv. do 

pavimento viário 
Pavimentação 

inexistente (  ) 

Pav. deterioração 

acentuada (  ) 

Pav. 

deterioração 

média (  ) 

Pav. 

deterioração 

leve (  ) 

Pav. conservado 

(  ) 

I - III: Utilização de 

pav. rígido 
Inexistente (  ) Somente pontos 

de parada (  ) 

Pontos e 

estações de 

parada (  ) 

Em faixas mistas 

(  ) 

Em toda faixa 

segregada (  ) 

I - IV: Priorização 

existente 

Inexistente (  ) Faixa 

parcialmente 

segregada (  ) 

Faixa 

Totalmente 

segregada (  ) 

Faixa segregada 

+ semáforo 

prioritário (  ) 

Zonas de tráfego 

exclusivo de 

ônibus (  ) 

 I - V: Iluminação 

pública 

Inexistente (  ) Predominante 

apenas no 

canteiro (  ) 

Predominante 

na faixa de 

rolagem (  ) 

Predominante 

na calçada (  ) 

Predominante em 

todo o espaço 

viário (  ) 

* Obs. Complementares 

 

 

Fonte: do autor (2018) 



 

146 
 

 Quadro 29 - Ficha de Campo, análise Etapa II/Nível II 

 

FICHA DE CAMPO – ANÁLISE NÍVEL II (SEGURIDADE, SEGURANÇA VIÁRIA E ACESSIBILIDADE PARA USUÁRIOS) 

Mestrando: Diego Vieira Ramos 

Data da coleta de 

dados: 

 

___/____/______ 

 

COLETA DE DADOS EM CAMPO 
Avenida: 

Pesquisador:  Sentido da numeração: 

 

Trecho 

I – Seguridade 

para pedestre 

Grande densidade de 

pedestre e ambulantes, 

favorecendo o assédio e a 

ação de pessoas mal-

intencionadas. (  ) 

Seguridade prejudicada 

pela paisagem, visão dos 

pedestres encoberta por 

veículos, vegetação e 

pouca iluminação. 

Policiamento com baixa 

frequência. (  ) 

Seguridade possui maior influência 

da presença de outros pedestres do 

que a frequência do policiamento, a 

configuração regular da paisagem 

urbana e a iluminação pública (  ) 

Configuração da paisagem urbana, 

presença usual de outros pedestres, 

policiamento de frequência regular e bom 

estado da iluminação pública. (  ) 

Configuração da paisagem urbana, 

presença usual de outros pedestres, 

policiamento de frequência constante e 

bom estado da iluminação pública. (  ) 

II - Segurança 

Grande possibilidade de 

conflito entre pedestres e 

veículos. Inexistência de 

áreas reservadas para 

pedestres, o que estimula a 

disputa por espaço com os 

veículos na faixa de 

rolamento. (  ) 

Possibilidade de conflito. 

Área para pedestre 

separada do fluxo de 

veículos por guia 

rebaixadas, porém com 

acesso de veículos em 

grandes extensões. (  ) 

Nenhum conflito entre pedestres e 

veículos. Área para pedestres 

separada do fluxo de veículos por 

guias com 15 cm de altura ( ) 

Nenhum conflito entre pedestres e 

veículos. Área para pedestres protegida do 

fluxo de veículos por canteiros e guias (  ) 

Nenhum conflito entre pedestres e 

veículos. Área exclusiva para pedestres 

com restrição ao tráfego de veículos (  ) 

III – Largura 

efetiva das 

calçadas 

Faixa de circulação 

totalmente obstruída 

(pedestres são obrigados a 

caminhar pelo leito da rua) ( ) 

Faixa de pedestre 

bastante reduzida 

(largura inferior a 0.70m) 

devido a ocupação por 

outros usos. (  ) 

Faixa de circulação com pequena 

obstrução, porém com largura 

suficiente para acomodar o fluxo (  ) 

Faixa de circulação livre de obstáculos 

(com largura ao igual ou menor que 2m), 

suficiente para acomodar o fluxo de 

pedestres e  com obstruções visuais ao 

longo de sua extensão (  ) 

 

 

Faixa de circulação livre de obstáculos 

(com largura superior a 2m), suficiente 

para acomodar o fluxo de pedestres e sem 

obstruções visuais ao longo de sua 

extensão. (  ) 
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FICHA DE CAMPO – ANÁLISE NÍVEL II (SEGURIDADE, SEGURANÇA VIÁRIA E ACESSIBILIDADE PARA USUÁRIOS) - 

CONTINUAÇÃO 

VI – Conservação 

do pavimento da 

calçada 

Pavimentação deteriorada e 

sem condições de uso (  ) 

Condições ruins de 

conservação devido à 

irregularidades e 

deformações, 

ocasionadas pelas raízes 

das arvores. (  ) 

No geral, pavimentação em boas 

condições de conservação. No 

entanto, há fissura e pisos 

desgastados, que necessita de 

correção (  ) 

Pavimentação em bom estado de 

conservação, onde defeitos e 

irregularidades foram corrigidos ( ) 

Boas condições ideais de circulação e 

manutenção (  ) 

V - Acessibilidade 

 

Faixa de circulação 

totalmente obstruída 

(pedestres são obrigados a 

caminhar pelo leito da rua). (  ) 

 
Faixa de pedestre 

bastante reduzida 

(largura inferior a 0.70m) 

devido a ocupação por 

outros usos (  ) 

 
Faixa de circulação com pequena 

obstrução, porém com largura 

suficiente para acomodar o fluxo (  ) 

 
Faixa de circulação livre de obstáculos 

(com largura ao igual ou menor que 2m), 

suficiente para acomodar o fluxo de 

pedestres e  com obstruções visuais ao 

longo de sua extensão.(  ) 

Faixa de circulação livre de obstáculos 

(com largura superior a  2m), suficiente 

para acomodar o fluxo de pedestres e  sem 

obstruções visuais ao longo de sua 

extensão.(  ) 

* Obs. Complementares 

 

Fonte: Adaptado de Cavalaro et al. (2013)
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Quadro 30 - Ficha de Campo, análise Etapa II/Nível III 

 

FICHA DE CAMPO – ANÁLISE NÍVEL III (PONTOS DE 

PARADA) 

Mestrando: Diego Vieira Ramos 

 

Data da coleta de 

dados:  

 

___/____/______ 

 

Horário: 

COLETA DE DADOS EM CAMPO Avenida 

pesquisada: 

Pesquisador:  

 

 

Trecho 

pesquisado 

 

Nº da 

quadra 

pesquisada: 

 

Existe os itens mencionados?  

S (  ) N (  ) 

I - I: Distância entre 

pontos de parada (200 

a 600 m) 

 Quant.  

 

 

Quant.  

 

I - II: Pontos de parada 

com embarque em nível 
   

I - III: Pontos com 

sinalização (vertical e 

horizontal) 

 Quant.  

 

 

Quant.  

 

 

I - IV: Sistema de 

informação nos pontos de 

parada 

 Quant.  

 

 

Quant.  

 

 

I - V: Pontos de parada 

com abrigo 

 Quant.  

 

 

Quant.  

 

 

I - VI: Pontos de parada 

com baia 

 Quant.  

 

 

Quant.  

 

 

I - VII: Pontos de parada 

com lixeira e bancos 

 Quant.  

 

 

Quant.  

 

 

* Obs. Complementares 

 

Fonte: do autor (2018) 
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Quadro 31 - Quadro de parametrização dos critérios adotados na etapa I 

FICHA DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS COLETADOS ETAPA I  

Indicadores 

analisados 

PERCENTUAL DE DADOS 

Pesos Fórmula Resultados 20% - 

0,2 

40% - 

0,4 

60% 

- 0,6 

80% - 

0,8 

100% 

- 1,0 

I - I      4 
Percentual 

x pesos 
 

I - II      4 
Percentual 

x pesos 
 

I - III      4 
Percentual 

x pesos 
 

I - IV      4 
Percentual 

x pesos 
 

I - V      4 
Percentual 

x pesos 
 

I - VI      4 
Percentual 

x pesos 
 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

Fonte: do autor (2018) 

Quadro 32 - Quadro de parametrização dos critérios adotados no nível I 

FICHA DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS COLETADOS ETAPA II/ NÍVEL I 

Indicadores 

analisados 

PERCENTUAL DE DADOS 
Pesos Fórm. Res. 

20% - 0,2 40% - 0,4 60% - 0,6 80% - 0,8 100% - 1,0 

I - I 

1 faixa s/ 

estacion. + 

canteiro 

2 faixas s/ 

estacion. + 

canteiro 

2 faixas + 

estacion. + 

canteiro 

3 faixas + 

estacion. + 

canteiro 

4 faixas s/ 

estacion. + 

canteiro 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - II 
Pavimentação 

inexistente 

Pav. 

deterioração 

acentuada 

Pav. 

deterioração 

média 

Pav. 

deterioração 

leve 

Pav. 

conservado 
4 

Percentual 

x pesos 
 

I - III Inexistente 

Somente 

pontos de 

parada 

Pontos e 

estações de 

parada 

Em faixas 

mistas 

Em toda faixa 

segregada 
4 

Percentual 

x pesos 
 

I - IV Inexistente 

Faixa 

parcialmente 

segregada 

Faixa 

Totalmente 

segregada 

Faixa seg. + 

semáforo 

prior. 

Zonas de tráf. 

exc. de 

ônibus 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - V Inexistente 

Predominante 

apenas no 

canteiro 

Predominante 

na faixa de 

rolagem 

Predominante 

na calçada 

Predominante 

em todo o 

espaço viário 

4 
Percentual 

x pesos 
 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

Fonte: do autor (2018). 
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Quadro 33 - Parametrização dos critérios adotados no nível III 

FICHA DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS COLETADOS  ETAPA III 

Indicadores 

analisados 

PERCENTUAL DE DADOS Peso

s 
Fórm. Res. 

20% - 0,2 40% - 0,4 60% - 0,6 80% - 0,8 100% - 1,0 

I - I 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - II 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - III 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - IV 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - V 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - VI 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

I - VII 
Percentual de 

quadras: 20% 

Percentual 

de quadras: 

40% 

Percentual 

de quadras: 

60% 

Percentual 

de quadras: 

80% 

Percentual de 

quadras: 

100% 

4 
Percentual 

x pesos 
 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

Fonte: do autor (2018) 

 


