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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Mobilidade de Paranaguá foi realizado pela Prefeitura Municipal de 

Paranaguá, através da Comissão Multidisciplinar de Mobilidade Urbana, sob coordenação da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, durante o período de 01 de 

agosto de 2015 a 10 de janeiro de 2016, o qual se constitui em um importante instrumento 

orientador das ações em transporte individual, coletivo, motorizado ou não motorizado, de 

cargas e de passageiros, que deverão ser conduzidas pela prefeitura para atender às 

necessidades atuais e futuras de mobilidade e acessibilidade da população de Paranaguá. 

Este material conta com o diagnóstico na primeira parte, baseado em levantamentos 

e pesquisas, informações coletadas nas secretarias do município, órgãos públicos e outros, 

bem como com a participação cidadã, sendo organizadas pela equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Planejamento. Na etapa seguinte, foi feito o prognóstico, que partindo do 

diagnóstico e de previsões para o futuro a curto, médio e longo prazo, desenvolve estudos e 

análises para auxiliar na elaboração das propostas que visam melhorar a mobilidade dos 

usuários, garantindo o deslocamento de todos. 

A elaboração do plano é prevista na Lei Complementar 64/2007, que faz parte do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Paranaguá (PDDI), o qual dispõe sobre o 

plano viário do município, onde no artigo 1º, §1º diz "o sistema de circulação e de 

transportes do município de Paranaguá será objeto de plano específico a ser desenvolvido 

pelo Município de Paranaguá, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei do Plano 

Diretor e na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo e conforme o que estabelece a 

presente lei, quanto à circulação viária, transportes coletivos, de carga e passageiros e 

circulação de pedestres.� 

O plano tem como objetivo principal ter a mobilidade democrática priorizando 

pedestres, ciclistas e passageiros de transporte coletivo, garantindo o acesso seguro e 

confortável e preparando a cidade de Paranaguá para um futuro sustentável. 
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Inicialmente, uma introdução é apresentada, com um breve histórico do 

desenvolvimento urbano do município, com justificativa da necessidade do plano e diretrizes 

a serem desenvolvidas. Após, comenta-se a legislação aplicável, e explica-se a metodologia a 

ser usada para a elaboração desse plano. Apresentam-se os dados estudados e tem-se então 

o diagnóstico com todos os modais e aspectos considerados fundamentais na mobilidade de 

Paranaguá. Relacionando-se o diagnóstico com dados e projeções de futuro, tem-se o 

prognóstico visando antecipar situações que debem ser levadas em conta neste plano, 

visando determinar as diretrizes necessárias. Finaliza-se com as propostas, ações e metas 

que definirão a nova política de mobiliddae do município, a serem atingidas a curto, médio e 

longo prazo. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a expansão urbana com povoamento desordenado é uma das principais 

ameaças ao desenvolvimento territorial sustentável. Este tipo de prática dificulta a logística 

de transporte público e aumenta a dependência de automóveis. Assim, ao longo do tempo 

criam-se vários problemas causados pelo desordenamento subsequente à ocupação. Os 

congestionamentos de trânsito tornam-se intensos, quer na área central, quer em seu redor: 

transporte público ineficiente, poluição sonora, ambiental e visual, trânsito caótico, 

acidentes de toda ordem, crescimento espontâneo e pressão das populações de municípios 

vizinhos que utilizam os serviços públicos dos centros metropolitanos ou regionais.  

A partir do século XX, a sociedade brasileira passou por uma transformação drástica, 

marcada pelo desenvolvimento econômico, pelo adensamento demográfico e, 

principalmente, pelo êxodo rural, onde se viu que a migração da cultura rural para a cultura 

urbana trouxe consigo uma necessidade de planejamento para organização de aspectos 

demográficos, territoriais e até mesmo ambientais. 

De acordo com o IBGE (2010), mais de 80% da população vive em áreas urbanas e 

este índice continua em ascensão, podendo chegar a 91% em 2030. Aliada a esta condição 

social, existe também a valorização de áreas mais desenvolvidas, obrigando a população 

com menor poder aquisitivo a ocupar espaços cada vez mais distantes e desprovidos de 

infraestrutura. 

Por fim, ainda existe o paradigma do transporte individual, para o qual as cidades 

foram planejadas em décadas anteriores. A abordagem adotada de planejamento urbano no 

sentido da mobilidade privilegiava o transporte individual. Assim, as soluções possuíam 

enfoque de curto prazo e tendiam a resolver problemas isolados. Na medida em que as 

cidades prosperam economicamente e também em termos geográficos, o adensamento 

populacional aliado à política do transporte individual passa a pressionar o sistema viário, 

instaurando a crise na mobilidade e provocando mudanças no pensamento das cidades em 

direção às soluções de transporte não motorizado e planejamento do sistema viário. 

Hoje se sabe que para se alcançar a eficiência na mobilidade urbana, são necessárias 

mudanças estruturais, com foco em ações de longo prazo, contando com a participação de 
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todas as camadas da sociedade e também do poder público. O Ministério das Cidades, em 

seu caderno de referência para elaboração de planos de mobilidade urbana diz, �É preciso 

adotar uma política que oriente e coordene esforços, planos, ações e investimentos, para 

garantir à sociedade brasileira o direito à cidade, com equidade social, maior eficiência 

administrativa, ampliação da cidadania e sustentabilidade ambiental.�. 

1.1 Mobilidade Urbana e o Plano 

Mobilidade urbana é um direito de todo cidadão, através de um ordenamento legal, 

que proporciona ligação eficiente aos equipamentos e serviços públicos, com oportunidades 

iguais de acesso e circulação de cargas. 

A mobilidade promove inclusão social e qualidade de vida, proporcionando 

oportunidades sociais e econômicas. 

Como cita o arquiteto e doutor em urbanismo, Sérgio Magalhães, "o traçado das 

ruas, os volumes das edificações, os usos, o patrimônio cultural, a paisagem, as 

infraestruturas, os serviços públicos, entre outros elementos, todos interagem para a 

configuração espacial do urbano.�. 

Apesar de ser foco de uma organização e regulação no âmbito municipal, cabe à 

União Federal estabeleceras diretrizes sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana.   

A Lei Federal nº 12.587, promulgada em 03 de Abril de 2012, fixou diretrizes, 

princípios, ações e políticas para o desenvolvimento urbano. 

A grande questão é trazer à discussão toda a sociedade para garantir a efetividade 

dos instrumentos que a lei oferece para a mobilidade urbana sustentável.   

A Política Nacional de Mobilidade Urbana passou a exigir que municípios com 

população acima de 20 mil habitantes elaborem e apresentem Plano de Mobilidade Urbana, 

integrado ao Plano Diretor, com a intenção de planejar o crescimento das cidades de forma 

ordenada priorizando os meios de transporte não motorizados e os serviços de transporte 

público coletivo. Os objetivos do plano são seguir as diretrizes dessa Política atendendo aos 

direitos dos usuários previstos na lei. 
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O Plano de Mobilidade é da cidade. Tem um horizonte de 20 anos, ultrapassando 

gestões. 

Para que isto de fato ocorra, toda a sociedade deve participar da sua elaboração e 

precisa apoiá-lo e exigir a sua implementação, mobilizando-se em sua defesa quando isto for 

necessário. Somente uma ampla articulação de forças políticas locais, as mesmas que 

ajudaram a construir o plano, consegue dar suporte para a implementação das medidas 

previstas. 

O Ministério das Cidades descreve sete passos para a concretização de um Plano de 

Mobilidade Urbana, concatenando duas linhas principais, a técnica e a social. Este 

documento representa a conclusão do quarto passo, que é a elaboração do diagnóstico, 

prognóstico, propostas e criação de indicadores de desempenho para verificar a eficiência e 

grau de adesão ao plano. A figura a seguir ilustra estes passos.  

 

 

Figura 1- Passo a Passo do Plano de Mobilidade Urbana 
Fonte: (Ministério das Cidades, 2015). 
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O PlanMob de Paranaguá será apresentado em uma versão estratégicaestabelecendo 

as diretrizes gerais do sistema de mobilidade, do modelo de financiamento e da gestão 

pública, somadas a uma relação de ações, programas e projetos com vistas à sua 

implementação.  

O resultado final do Plano é um conjunto de normas e diretrizes, transformadas em 

lei, e medidas concretas a serem implementadas durante o seu horizonte de vigência para 

atingir as metas fixadas, a partir do diagnóstico das condições de mobilidade do município, 

integrado aos planos existentes notadamente o Plano Diretor, e segue as diretrizes da Lei 

Federal nº 12.587/2014. 

1.2 Princípios 

Este Plano segue uma linha de trabalho e uma corrente de pensamentos voltados 

para garantir o direito de todos de ir e vir. Neste sentido, são princípios deste Plano, que 

pautam propostas, metas e ações estratégicas: 

· Diminuir a necessidade de viagens motorizadas; 

· Repensar o desenho Urbano; 

· Repensar a circulação de veículos; 

· Desenvolver os meios não motorizados de Transporte; 

· Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres; 

· Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana; 

· Propiciar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

· Priorizar transporte coletivo público; 

· Promover a integração dos diversos modos de transporte; 

· Estruturar a gestão local. 

1.3 Objetivos 

Os objetivos principais do PlanMob são: 
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· Mobilidade democrática priorizando pedestres, ciclistas e passageiros de 

transporte coletivo; 

· Compatibilização com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 

Paranaguá (2007) e estabelecimento de diretrizes para a sua próxima 

avaliação que deverá iniciar em 2016; 

· Acesso seguro e confortável aos pedestres, ciclistas, usuários do sistema de 

transporte público e motoristas de todas as faixas etárias em diferentes 

condições físicas; 

· Desestímulo ao uso do automóvel através de políticaspúblicase infraestrutura 

de transporte coletivo e transporte não motorizado; 

· Minimização dos tempos de deslocamento para todos os usuários por meio 

de um mais eficiente; 

· Garantia do deslocamento das pessoas em um transporte coletivo de 

qualidade, integrado e rápido, considerando sua priorização na circulação 

viária e nos investimentos públicos; 

· Seguimento das normas de Acessibilidade Universal e regulamentação das 

calçadas; 

· Participação da sociedade na resolução dos problemas de mobilidade; 

· Qualidade de vida através de maior acessibilidade, segurança e saúde 

pública,proporcionando menos congestionamento e poluição; 

· Complementação da estruturação e hierarquia do sistema viário que 

aumenta a possibilidade física de deslocamentos por modo coletivo através 

de adensamento de atividades e de residências ao longo dos corredores de 

transporte e ligação entre bairros; 

· Integração entre os diferentes modais e serviços de transporte urbano 

(rodoviário,aquaviário, ferroviário); 

· Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas na cidade; 

· Condições iguais de acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 
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· Redução do adensamento em áreas de uso misto; 

· Proibição definitiva do trânsito de veículos do transporte de carga nas vias 

coletoras e locais dos bairros residenciais; 

· Consolidação da entrada da cidade pela via Ayrton Senna da Silva 

1.4 Legislação Aplicável 

No âmbito municipal, existem diversas legislações que versam sobre questões que 

são concorrentes aos objetivos do Plano. Contudo, como muitos instrumentos legislativos 

possuem relação direta ou indireta com a mobilidade urbana, esta revisão se torna extensa. 

Então, o objetivo deste tópico passa a ser, citar os principais itens que se destacam no 

planejamento urbano. Neste sentido, podem ser citadas as seguintes leis e decretos e seus 

respectivos assuntos: 

· Lei 1.912/1995- Empresas Geradoras de Tráfego; 

· Lei 60/2007- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 

· Lei 62/2007- Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo; 

· Lei 64/2007- Sistema Viário; 

· Lei 65/2007- Sistema Cicloviário; 

· Lei 2.815/2207- Transporte Coletivo de Passageiros; 

· Lei 3.039/2009- Altera a Lei 1913/1995, dispõe sobre o trânsito e tráfego de veículos 

pesados e veículos em condições especiais; 

· Lei 107/2009- Reorganização administrativa do Poder Executivo; 

· Lei 3.183/2011- Ensino de educação para o trânsito na rede municipal de ensino; 

· Lei 3.476/2015- Padronização de abrigos de ponto de ônibus; 

· Lei 3.475/2015 - Padronização de abrigos de ponto de táxi; 

· Decreto 976/74- Normas dos serviços de transporte de passageiros em veículos de 

aluguel; 

· Decreto 517/ 2009- Regulamenta os serviços de táxi; 

· Decreto 2471/2012- Define pontos de estacionamento de veículos de aluguel 
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No que tange o âmbito estadual, existe a seguinte legislação que se aplica ao tema:  

· Decreto Estadual 1517/2015 Programa paranaense de mobilidade por bicicleta 

 

No âmbito nacional, quatro legislações adquirem aspecto fundamental para construir 

a base deste Plano. Estas leis serão melhor descritas para um melhor entendimento do 

conteúdo do Plano e das ações estratégicas propostas. 

 

· Lei Federal 12.587 /2012- institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) 

Tendo seu objetivo centrado em orientar, instituir diretrizes para a legislação local e 

regulamentar a política de mobilidade urbana da Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana. Ela marca uma transposição entre dois modelos diferentes de 

pensamento, constando que o modo antigo de se pensar em planejamento de cidades não 

atende a demanda crescente de deslocamento em um ambiente com relações e estruturas 

cada vez mais complexas.  

A mobilidade urbana está intimamente ligada à qualidade de vida dos cidadãos, pois 

a logística do transporte de cargas e pessoas interfere no desenvolvimento econômico do 

País, na distribuição de produtos, na saúde e na produtividade de toda uma população.   

A PNMU entra reforçando o compromisso do poder público em pensar em ações que 

priorizem a sociedade, sem deixar de levar em consideração todos os atores que são 

beneficiários de uma cidade mais humana e acessível aos cidadãos. 

Os objetivos da PNMU são direcionados para todo o País. Para que um panorama seja 

formado em nível nacional, é necessária a incorporação das responsabilidades por todos os 

atores públicos, entidades privadas e não governamentais além de toda a sociedade civil no 

sentido de produzir mudanças comportamentais para qualificar as condições urbanas de 

mobilidade e de uso de espaço público.  
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Figura 2 - Cidadãos passeiam no setor histórico do município 
Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaguá (PMP) � Nelson Pires Filho 

 

· Lei Federal 10.048/2000 � Estipula atendimento prioritário às pessoas com idade 

avançada, gestantes e lactantes 

Por meio desta lei, o atendimento prioritário ficou fixado para pessoas com algum 

tipo de deficiência, ou condições como gestação, lactação e idade avançada. 

Segundo esta lei, as empresas públicas e empresas concessionárias de serviços 

públicos devem dispensar atendimento prioritário às pessoas nela discriminadas por meio 

de serviço individualizado e diferenciado.  

Estas diretrizes também se estendem para serviços de transporte público e estrutura 

de sanitários públicos. 

  

· Lei Federal n°10.098/2000 � Acessibilidade  

Essa lei estabelece critérios a respeito da acessibilidade universal através da 

supressão de obstáculos à mobilidade. Seu principal objetivo é garantir a acessibilidade em 

todas as edificações, instalações e espaços públicos e privados. Qualquer elemento 

integrante desses espaços deverá ser disposto de forma a não dificultar ou impedir a 

circulação, e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. 
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Para garantir a todos o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à 

educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer, ficam expostos requisitos mínimos 

necessários de acessibilidade, sendo eles reforçados na ABNT NBR 9050/2004. 

Neste sentido, esta lei corresponde a um passo importante em direção à mobilidade 

urbana e aos princípios do Estatuto das Cidades representando um esforço para o acesso 

universal às cidades e ao direito de usufruir da infraestrutura urbana disponível para todos.  

Embora ainda não aplicada de forma incisiva, esse dispositivo legislativo acabou por 

modificar a forma de se pensar e projetar edificações, adicionando regras, restrições e 

diretrizes de projeto e condicionando à aprovação de quaisquer intervenções urbanas ao 

atendimento dos quesitos relacionados à lei de Acessibilidade. 

 

· Lei Federal n°10.257/2001 � Estatuto das Cidades 

O Estatuto das Cidades é a denominação oficial da lei federal nº 10.257/2001.  

Através dela, os capítulos da Constituição Federal que tem relação com a �política urbana� 

são regulamentados.  Especificamente, são aprofundados e desenvolvidos os capítulos 182 e 

183 da referida Constituição.  

O principal objetivo do Estatuto das Cidades é o de garantir o direito à cidade como 

um direito fundamental das pessoas, para que estas possam usufruir de todas as 

conveniências que um centro urbano pode oferecer. Assim, esta lei representa o 

atendimento de diversas demandas por moradia e acesso aos espaços urbanos, 

principalmente daquelas demandas criadas por movimentos sociais.  

Por meio desta lei, ficou instituído um instrumento importantíssimo para o 

desenvolvimento das cidades: o Plano Diretor, que garante o cumprimento da função social 

de cada propriedade dentro do território do município, incluindo áreas rurais. 

Porém, o Estatuto das Cidades não se refere especificamente a um plano de 

mobilidade urbana, apenas estabelecendo que cidades com mais de 500 mil habitantes 

devem elaborar um plano de transporte urbano integrado que esteja de acordo com as 

diretrizes dispostas no plano diretor, ou mesmo que esteja inserido nele.  
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2 METODOLOGIA DE TRABALHO 

De acordo com as diretrizes do Ministério das Cidades, a metodologia escolhida foi a 

de buscar a maior parte das informações, tanto oficiais quanto de experiências da própria 

comunidade, dividindo os trabalhos em 5 (cinco) fases, sendo elas: 

 

 

 

2.1 FASE 1 

Nesta fase foram feitas várias oficinas com a equipe técnica do município, com 

representantes da comissão Multidisciplinar de Mobilidade Urbana, da Secretaria Municipal 

de Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Segurança e 

Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários e outras secretarias municipais (figura 3). 

1. Levantamento de Dados, mobilização com reuniões setoriais 
com grupos específicos, organização do 
cronograma,elaboração do diagnóstico   

2. Audiência Pública para apresentação do Conceito, 
Diagnóstico do plano (19/08/2015) 

3. Elaboração das propostas baseadas no diagnóstico e 
prognóstico  

4. Audiência Pública para apresentação das propostas 
(23/09/2015) 

5. Elaboração do projeto de Lei para envio à Câmara  
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Figura 3 - Reunião da Comissão Multidisciplinar de Mobilidade Urbana e Secretarias 
Fonte: (PMP-Imprensa) 

 
As reuniões e oficinas tiveram como objetivo análises prévias e definição de 

responsabilidades. Também foram feitas pesquisas e levantamentos a cerca das 

possibilidades de aquisição de dados e a organização da equipe e do cronograma. Para 

aumentar a possibilidade de participação da população, foi disponibilizado um link no site da 

Prefeitura Municipal de Paranaguá (figura 4).  

 

 
Figura 4 - Página do Plano de Mobilidade no site da Prefeitura de Paranaguá 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Paranaguá 
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Por fim, foram feitas 08 (oito) reuniões com representantes da sociedade (figuras 5 a 

12) para verificar os problemas encontrados por eles no município. 

 

 
 

Figura 5 - Reunião Paranaguá Criativa 
Fonte: (PMP-Semplog) 

 

 

 
Figura 6 - Reunião Portadores de Necessidades Especiais 

Fonte: (PMP-Semplog) 
 



 

 
 

22 

 
Figura 7 - Reunião Grupo de Transporte de Carga 

Fonte: (PMP-Imprensa) 
 

 
Figura 8 - Reunião com a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Litoral 

Fonte: (PMP-Semplog) 
 

 
Figura 9 - Reunião com a Comissão da Ilha dos Valadares 

Fonte: (PMP-Semhaf) 
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Figura 10- Reunião com o grupo de Barqueiros 

Fonte: (PMP-Semplog) 
 

 
Figura 11 - Reunião com empresa concessionária do Transporte Coletivo 

Fonte: (PMP-Semplog) 
 

2.2 FASE 2 

Após a organização e definição da metodologia de trabalho, foi iniciado o diagnóstico 

do Município de Paranaguá, onde foram levantadas informações que tangem a mobilidade. 

Seguem a seguir as tipologias de mobilidade estudadas: 

· Educação no Transito; 

· Meio Ambiente; 

· Calçadas; 
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· Sistema Cicloviário; 

· Sistema Viário; 

· Transporte Coletivo; 

· Transporte Ferroviário; 

· Transporte Aquaviário; 

· Transporte de Cargas; 

· Transporte Aéreo; 

· Mobilidade no Centro Histórico; 

· Sinalização; 

· Plano Diretor; 

· Ilha dos Valadares. 

Estas informações foram apresentadas na 1ª audiência pública do Plano de 

Mobilidade no dia 19 de agosto de 2015, com ampla participação popular, no Palácio Carijó, 

sede da Câmara Municipal de Paranaguá. 

 

 
Figura 12 - 1ª audiência Pública 

Fonte: (PMP-Imprensa) 
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Figura 13 - 1ª audiência Pública com o Prefeito de Paranaguá e Equipe técnica 

Fonte: (PMP-Imprensa) 
 

Após a apresentação do diagnóstico, a população teve a oportunidade de opinar 

sobre as considerações feitas pela equipe do Plano em relação ao município, expondo 

comentários pertinentes à realidade de cada um e também problemas da cidade como um 

todo. 

Ao final da audiência pública, foi eleito o Núcleo de Acompanhamento, com a função 

de validar as audiências, acompanhar o desenvolvimento do trabalho, auxiliando com 

informações de cada uma das classes representadas, assim comose certificarde que todos os 

segmentos da sociedade foram ouvidos, assegurando que houve participação popular na 

construção do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Paranaguá. 
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Figura 14 - Reunião de Validação da 1ªAudiência Pública com o Núcleo de Acompanhamento 

Fonte: (PMP-Semplog) 
 

2.3 FASE 3 

Após a fase de diagnóstico, a equipe técnica organizou novamente várias reuniões 

setoriais com líderes de comunidades, organizações e sociedade civil organizada para 

formalizar o prognóstico da situação do município, juntamente com as propostas e ações 

prioritárias que devem ser seguidas para os próximos anos.  
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Figura 15 - Reunião com representantes do Sindicato das Transportadoras de Cargas 

Fonte: (PMP-Imprensa) 
 

 
Figura 16 - Reunião com Núcleo de Acompanhamento 

Fonte: (PMP-Imprensa) 
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As reuniões com os representantes de bairros foram executadas em locais 

estratégicos do município, nos espaços cedidos por escolas ou mesmo na casa de alguns 

representantes. As reuniões seguiram o seguinte cronograma: 

 

DATA HORÁRIO LOCAL BAIRROS 

08/09 18:00 Escola Mun. Alm. 

Tamandaré 

 

Jd. América, Jd. Guaraituba, 

Sts. Dumont, Asa Branca, Baixadas, São 

Vicente, Itiberê, Estradinha e Ponta do 

Caju. 

08/09 18:00 Escola Mun. Luiz 

Vaz de Camões 

Costeira, Oceania, Centro Histórico, João 

Gualberto, 29 de julho, Campo Grande, 

Alto São Sebastião, Leblon, Vila Horizonte, 

Eldorado, Bockmann, Palmital, Estradinha, 

Vila Itiberê 

09/09  18:00 Escola Mun. 

RandolfoArzua 

Beira Rio, Vila Guarani, Padre Jackson, 

Porto dos Padres, Jd. Araçá, Vila Cruzeiro, 

Portuária Vila Ruth, Becker, Serraria do 

Rocha, Rocio, VilaAlboit, Guadalupe Jardim 

StaRosa 

09/09 18:00 Escola Mun. 

Arminda Pereira 

Vila do Povo, Primavera, Morro da Cocada, 

Emboguaçu, Vila São Carlos, São Jorge, 

Colônia Sesta Rita, Vila Sta. Maria, Jardim 

Iguaçu, Vila Marinho, Santa Helena, Jd. 

Figueira  

10/09 18:00 Escola Mun. 

Francisca 

Jd. Esperança, Vila Garcia, Vale do Sol, Jd. 

Paranaguá, Jd. Paraná, Ouro Fino, Porto 

Seguro, Jacarandá 

10/09 18:00 Escola Mun. Anibal Cj. Cominese, Nilson Neves, Costa Sul, 

Divinéia, Bertioga, Comerciários, 

Samambaia, Parque São João, Agari, 

Labra, Casa da Família. 

11/09 18:00 Escola Mun. 

Graciela Dias 

Ilha dos Valadares 

 
Tabela 1: Reuniões com representantes de bairros 
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Figura 17 - Reunião na residência de um dos representantes de bairro 

Fonte: (PMP-Semplog) 
 

 
Figura 18 - Reunião escola Arminda de Souza Pereira 

Fonte: (PMP-Semplog) 
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Figura 19 - Reunião Escola Anibal Ribeiro Filho 

Fonte: (PMP-Semplog) 

 
Figura 20 - Reunião Escola Francisca 

Fonte: (PMP-Semplog) 

 
Figura 21 - Reunião Escola Graciela Dias Almada 

Fonte: (PMP-Semplog) 
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No site da prefeitura, foram recolhidas as proposições da comunidade, assim como 

das instituições que enviaram propostas formalmente à Secretaria Municipal de 

Planejamento. Ao todo, as propostas da comunidade e das entidades somaram 244 

(duzentos e quarenta e quatro). A tabela a seguir demonstra estes dados. 

Grupos Propostas 

Participação Popular (site) 15 

Participação Popular (reunião 

Bairros) 

75 

ACIAP 13 

APAE 16 

Núcleo Regional de Educação 55 

AEAAL 10 

Comunidade da Alexandra 13 

Ciclistas 10 

Paranaguá Criativa 6 

Cooperativas e Sindicatos 11 

ALL/RUMO 6 

Taxistas 3 

Barqueiros 5 

Viação Rocio 6 

Total 244 

 
Tabela 2: Quantitativo de propostas - Plano de Mobilidade Urbana 

2.4 FASE 4 

Todas as informações derivadas das sugestões foram compiladas para compor as 

propostas apresentadas, juntamente com o prognóstico do município de Paranaguá, na 2ª 

(segunda) Audiência Pública que foi realizada no dia 23 de Setembro de 2015, na Sede do 

Paranaguá Previdência.  
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Figura 22 - 2ª Audiência Pública 
Fonte: (PMP - Imprensa) 

 

Nesta audiência a população teve a oportunidade de discutir as propostas elencadas 

pela equipe técnica, fazendo o uso livre da palavra ao final da apresentação ou mesmo por 

escrito. Os tópicos foram amplamente discutidos. A figura a seguir demonstra alguns 

questionamentos e sugestões da comunidade. 

 
Figura 23 - Sugestões da comunidade 
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2.5 FASE 5 

Após a apresentação, a equipe se reuniu com as demais secretarias do município 

para desenvolver o documento formal contendo o diagnóstico, o prognóstico e as ações 

propostas, juntamente com a minuta de lei que instituirá a Política Municipal de Mobilidade 

Urbana. Cada secretaria, supervisionada por 1 (um) membro da Comissão Multidisciplinar de 

Mobilidade, elaborou as propostas relativas às suas atividades e que foram organizadas, 

posteriormente, pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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3 DIAGNÓSTICO - O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

3.1 Análise dos Aspectos Socioeconômicos e evolução da ocupação 

O município de Paranaguá está localizado no estado do Paraná, com posição 

geográfica dada por: Latitude 25 º 31 ' 12 '' S e longitude 48 º 30 ' 33 '' W. Distância da sede 

municipal à capital, Curitiba, de 86 (oitenta e seis) quilômetros, tendo como divisa 

Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, como 

mostrado nas figuras a seguir. 

 

Figura 24 - Localização Município de Paranaguá 
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Figura 25 - Limites Geográficos do município de Paranaguá 
Fonte: IPARDES, 2015 

 

O município possui duas divisões administrativas, sendo elas, Paranaguá e Distrito de 

Alexandra. Sua área total é de 826,675 km2.  

A ocupação do município se deu de forma gradual, sem planejamento, assumindo 

primeiramente as porções às margens do Rio Itiberê, devido à segurança e também à 

facilidade de acesso até o final do século XVIII, seguido de uma expansão em direção norte a 

partir do início das atividades portuárias.  

A partir da década de 40, a expansão residencial do município tomou a região 

delimitada entre os Rios Itiberê e Emboguaçu, se expandindo gradualmente até os dias de 

hoje. A figura a seguir mostra esta ocupação gradual do território parnanguara. 
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Figura 26 - Expansão territorial no tempo 
Fonte: (PMP/PDDI, 2007) 
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Figura 27 - Expansão territorial em todas as épocas 
Fonte: (PMP - PDDI, 2007) 

 

Aocupação do território se deu, portanto, de forma irregular, de acordo com as 

possibilidades geográficas e não respeitando, em muitos casos, áreas de risco ou de 

preservação permanente.  

A nova delimitação da área rural e urbana, desde a publicação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, a partir da Lei Complementar de número 61/2007 levou em 

consideração os loteamentos aprovados e as característicasda ocupação. Nessa ocasião o 

Distrito de Alexandra passou a fazer parte da área urbana, como bairro. 

 A zona urbana possui área de 135,386 km 2 e está delimitada de acordo com a figura 

a seguir: 
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Figura 28 - Mapa Perímetro Urbano 
Fonte: PMP - Semplog, 2015. 

 
O atual Zoneamento e Uso do Solo urbano foi instituído por meio da lei 

Complementar nº 62/2007 e a distribuição das zonas reflete diversas formas de ocupação.  

O Zoneamento tem como objetivo ordenar as funções da cidade através da utilização 

correta do solo, do sistema viário e das atividades essenciais à vida na cidade. Estimula a 

geração de empregos, viabiliza meios em espaço urbanos capazes de promover qualidade de 

vida à população assim como institui regras gerais para cada uma das zonas. O município 

possui diversas zonas, podendo ser citados três grupos: a zona de interesse portuária, a zona 

de restrição à ocupação, as zonas de consolidação e requalificação urbana 1, 2 e 3 entre 

outras. 

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI, 2007), o município 

está dividido em 57 (cinquenta e sete) bairros, sendo que 46 (quarenta e seis) destes estão 

regulamentados por decreto.  
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A atividade econômica portuária coloca o município de Paranaguá em condição 

econômica diferenciada dos municípios litorâneos restantes, os quais têm no turismo de 

veraneio suas principais atividades econômicas. Dessa forma a composição laboral da 

população, mecanismos de inserção no mercado de trabalho, demandas por educação e 

qualificação, em específico, diferem entre o município de Paranaguá e os demais municípios 

da Microrregião Litorânea do Paraná.  

Na área urbana, as questões sociais correspondem às situações onde as 

aglomerações humanas têm dificuldade de desenvolvimento, condicionadas pela fragilidade 

ambiental da área e pela sua baixa capacidade de resposta econômica, em especial a 

população de baixa renda. Há, no entanto, uma rede bem constituída de oferta de serviços 

públicos, mas que necessita aumentar sua eficiência.  

Paranaguá sintetiza a aglomeração de maior densidade e complexidade entre os 

municípios do litoral, a partir de atividades econômicas dependentes da dinâmica econômica 

mundial pela presença do Porto, mas, por outro lado, apresenta taxas menores de 

desemprego, embora sofra como cidade polo os efeitos da migração econômica (busca de 

condições de trabalho) e da sazonalidade das atividades econômicas de serviços e comércio 

associadas à exportação de grãos.  Essa migração se reflete, também, em função da 

existência de hospitais, sendo um deles regional, e várias clínicas médicas além do comércio 

geral. A ligação com os outros municípios da região faz-se através da PR-407, PR-508 e BR-

277. 

3.1.1 População 

Como visto anteriormente, segundo dados do IBGE, a projeção da população para 

2015 é de 150.660 habitantes. Conforme a figura abaixo, gerado a partir das informações do 

IBGE, a população parnanguara possui um aumento de cerca 1,2% ao ano.  
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Figura 29 - Evolução da população ao longo dos anos 
Fonte: IBGE, 2015). 

 

Este dado indica um crescimento mediano entre os municípios do litoral do Paraná. 

Com relação à faixa etária, pode-se verificar que o município de Paranaguá possui uma 

pirâmide etária indicando que a maioria dos habitantes da cidade são jovens. Esta é uma 

característica de cidade subdesenvolvida, caracterizada por uma base  maior que o ápice. Na 

figura a seguir, esta informação é mostrada. 

 

 

Figura 30 - Pirâmide etária do município, estado e país 
Fonte: (IBGE, 2014). 
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Ainda segundo dados do IBGE (2010), Paranaguá possui um alto grau de urbanização, 

96,38%, significando que a grande maioria da população do município encontra-se na área 

urbana. Uma comparação com dados censitários de 1970 mostra que a população rural 

diminuiu drasticamente neste período (cerca de 10.000 hab em 1970 para cerca de 5.000 

hab em 2010), denotando uma transformação da cidade do setor primário para o setor 

secundário e terciário.  

3.1.2 Densidade demográfica 

A densidade demográfica do município exibe dados paradoxais. Apesar das grandes 

restrições ambientais que cercam o município, além das unidades de conservação dentro de 

seus limites geográficos, Paranaguá detém uma densidade demográfica de 175,48 hab/km2
, 

valor este muito superior a media do estado (52,38 hab/km2). Este dado denota 

aglomerações em locais onde há restrições ambientais de ocupação, como é o caso de 

muitas moradias ao longo do Rio Itiberê e Emboguaçu, em áreas de mangue ou em outras 

áreas de preservação permanente expressas em lei. 

O município de Paranaguá possui 126 setores censitários na área urbana, e 1 setor na 

área da Alexandra.  De acordo com o mapa abaixo, pode-se perceber que os bairros Vila 

Rute, Padre Jackson, Vila Guarani, Vila Cruzeiro, Porto dos Padres, Vila Paranaguáe Vila São 

Vicente apresentam valores elevados de densidade demográfica. Também se destacam os 

bairros Vila Portuária, Bockman, Nilson Neves, Ponta do Caju e Ilha dos Valadares. 
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Figura 31 - Densidade demográfica 
Fonte: (IBGE) 

 

 Algumas regiões do município apresentam características de urbanização irregular, 

tanto pelo desrespeito ao zoneamento urbano municipal quanto à ocupação de áreas de 

preservação permanente, ou não regularizadas como é o caso da Ilha dos Valadares, uma 

ilha com localização privilegiada (próxima ao centro comercial e administrativo/financeiro). 

3.2 Caracterização Urbana 

As informações a seguir foram retiradas do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI 2007) e da experiência da equipe técnica do município. 

3.2.1 Histórico da Ocupação 

A evolução da ocupação de Paranaguá está relacionada a uma série de fatores, dos 

quais podemos citar: 

· Local de início da colonização do território paranaense, sendo influenciada 

por todos os ciclos econômicos do Estado; 
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· Posição estratégica com a presença do Porto de Paranaguá e uma ampla rede 

rodoviária e ferroviária, a qual caracteriza o Município como o polo 

exportador e importador do Paraná; 

· Grande número de restrições para a ocupação do território em função da 

fragilidade ambiental e da localização da área urbana, o que eleva o valor do 

solo e restringe as alternativas de expansão; 

· Características e costumes da população nativa; 

· Município receptor da população migrante do Estado, que atraída pela 

prosperidade da atividade portuária, dirige-se a Paranaguá em busca de 

melhores oportunidades de emprego; 

· Beleza ambiental e importância histórica incomparáveis. 

 

De acordo com esses fatores podem-se estabelecer seis períodos de ocupação do 

território de Paranaguá: (1) Séculos XVII e XVIII � Expansão ao longo do Rio Itiberê; (2) Início 

do Século XIX � Ocupação do Rocio e Emboguaçu; (3) Meados do Século XIX � Porto 

D.PedroII, Estrada da Graciosa e Estrada de Ferro; (4) Século XX � Crescimento Desordenado: 

Década de 50 a 70 � intensa ocupação norte da cidade e (5) Anos 80 e 90 � Expansão ao 

longo da BR-277 e ocupação de Áreas de Proteção Permanente; (6) Século XXI � O porto e as 

restrições ambientais. 

Os dados apresentados a seguir tomam como fonte a tese de doutorado de 

CANEPARO (1999), estudos da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, coletânea 

de mapas históricos de SANTOS e LANA (1994) e pesquisa de campo. 

 

Séc. XVII e XVIII � Expansão ao longo do Rio Itiberê 

Seguindo a tradição portuguesa, o povoamento iniciou seu crescimento tendo como 

polo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário (1575), posteriormente chamada Igreja Matriz. A 

Rua da Matriz tinha seu início à beira do Rio Itiberê, finalizando no largo da Matriz. Outro 

elemento estruturador do povoamento foi a Fonte Velha ou Fontinha, construída em 1656 

nas proximidades da Igreja, com o objetivo de suprir de água potável os moradores e 

viajantes. 
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Figura 32 � Planta da Baía de Paranaguá 1653. 

Fonte: (SOARES e LANA, 1994, p. 19apud PDDI, 2007). 
 

Com o aumento do calado das embarcações e pelo assoreamento do rio Itiberê, foi 

construído um novo cais de pedra em frente à Casa da Câmara e da Cadeia (1760), 

alcançando o largo do Glicério. Este fato provocou expansão urbana em direção à foz do Rio 

Itiberê, dando início à estruturação da atual Rua General Carneiro. 

 

Início do Séc. XIX � Ocupação do Rocio e Emboguaçu 

Em 1841, Paranaguá foi elevada à categoria de vila e no ano seguinte à categoria de 

cidade. Por volta de 1850, os terrenos ocupados pela cidade pertenciam à Câmara e seus 

limites chegavam às margens do Rio Emboguaçu. Ali se situava a Igreja de Nossa Senhora do 

Rocio, que ficava à margem da baía. O porto dos Padres, na margem do rio Emboguaçu hoje 

não mais existe, tendo se desenvolvido nesse local o bairro denominado de Porto dos 

Padres.  
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Figura 33 � Planta com data estimada do início do séc XIX 
Fonte: (SOARES e LANA, 1994, p. 33apud PDDI, 2007). 

 

Nessa mesma época, nas ilhas dos Valadares e da Cotinga existiam chácaras e casas, 

além de moradores locais com seus sítios. 

Relata-se que o comércio dava impulso para a construção de novos edifícios e 

reformas.  

 

Meados do Séc. XIX � Porto D. Pedro II, Estrada da Graciosa e Estrada de Ferro 

A partir de 1872, o porto do rio Itiberê vivia uma grande movimentação, pois com o 

ciclo econômico da erva-mate, havia aumentado afrequência de navios. Para facilitar a 

entrada da barra e permitir maior segurança à navegação, foi construído um farol na entrada 

da baía, no Morro das Conchas na ilha do Mel (porção oriental). 

Paranaguá viveu grande euforia com o comércio da erva-mate, até que na década de 

1880, foi substituída pela atividade madeireira, pois com a expansão econômica do país 

houve um considerável aumento do seu consumo. Tal fato impôs a transferência do porto 

para local mais adequado e a melhoria e construção de estradas que ligassem o planalto ao 

litoral. 
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A situação do Porto da cidade de Paranaguá, que se localizava nas margens do rio 

Itiberê, era precária: acanhado, pouco profundo e sujeito ao contínuo assoreamento, os 

navios de maior porte tinham que aportar na Ilha da Cotinga no Porto do Alemão que se 

localizava na sua porção oeste. Era necessário mudar a localização do porto, uma vez que o de 

Antonina levava a vantagem de seus trapiches se localizarem de frente para águas abertas e 

apresentava melhores condições de profundidade. Então, em 1872, foi escolhida a Ponta do 

Gato, na enseada do mesmo nome, para a construção do futuro porto e também para o marco 

inicial da estrada de ferro em direção à capital da província.  

 

Figura 34 - Planta hidrográfica de Paranaguá 1892. 
Fonte: (SOARES e LANA, 1994, p. 59apud PDDI, 2007) 

 
Séc. XX � Crescimento Desordenado 

Em 1900, Paranaguá tinha 1250 metros de comprimento e 540 metros de largura, 

possuía 32 quarteirões e contava com uma população de 8.000 habitantes na área urbana e 

um total de 30.000 no município. Possuía duas ruas comerciais, General Carneiro e XV de 

Novembro, que eram as mais transitadas nos dias úteis; nos domingos e feriados, as ruas 

mais movimentadas eram a Conselheiro Sinimbu e a Marechal Deodoro, principais acessos 
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ao Campo Grande, que na época era lugar de recreação. O Mercado Municipal localizava-se 

às margens do rio Itiberê, junto à Rua da Praia. 

Até o início do século XX, a cidade se restringia a um perímetro reduzido, 

compreendido entre as ruas: Elísio Pereira, Dr. Leocádio, Praça Fernando Amaro, Faria 

Sobrinho e Manoel Bonifácio e pelo rio Itiberê. Posteriormente, a ocupação estendeu-se de 

maneira desordenada, ocupando um triângulo formado pela baía de Paranaguá, rio Itiberê e 

o rio Emboguaçu. 

 

 
Figura 35 - Paranaguá Harbour 1934. 

Fonte: (SOARES e LANA, 1994, p. 83apud PDDI, 2007) 
 

No início do século XX, o Porto de Paranaguá estava ligado ao Planalto e litoral, por 

uma precária estrada de rodagem entre Paranaguá e Morretes e desta até Curitiba pela 

Estrada da Graciosa e pela estrada ferro. Em 1924, foi cogitada a possibilidade da abertura 

de uma estrada que ligasse Paranaguá à Praia de Leste, que foi denominada de Estrada do 

Mar, hoje PR-407, concluída em 1927. A partir de 1925, o Brasil ingressa na era da 

aeronáutica, e Paranaguá também que teve, anos mais tarde, construído o seu campo de 

pouso para pequenas aeronaves. 
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Década de 50 a 70 � intensa ocupação norte da cidade 

A partir da transferência definitiva do porto das margens do rio Itiberê para as 

margens da baía de Paranaguá e em decorrência da exportação de café, ocorreu uma 

ocupação mais intensa na região norte da cidade, principalmente na década de 1950. 

Acidade enfrentava problemas de infraestrutura: precário serviço de distribuição de energia 

elétrica, de telefones e deficiência nos serviços de transporte de passageiros. O crescimento 

das atividades portuárias tornou Paranaguá polo de atração de populações do campo e de 

outras localidades, resultando em desequilíbrios sociais e espaciais na cidade. O porto foi um 

forte organizador do espaço e da economia local, demandando o crescimento do setor 

urbano em atividades ligadas ao setor portuário, no comércio de bens e serviços. 

Quanto à ocupação em 1967, o mesmo plano diretor diagnosticava em Paranaguá 

três áreas: a primeira era o Centro Histórico; a segunda era o centro comercial, que estava 

instalado no Centro Histórico, e a última era a área residencial. 

Na década de 1960, havia vários projetos de urbanização propostos pela 

administração municipal, tais como: aterro em frente à igreja do Rocio, com a construção de 

uma praça e dragagem do canal da Maneta, aterro e construção de uma avenida (hoje 

Avenida Coronel José Lobo), na Costeira, bem como a pavimentação de todas as ruas desse 

bairro. 

Em 6 de abril de 1968, foi inaugurada a estrada de rodagem que liga Paranaguá a 

Curitiba, e esta ao oeste e sudoeste do Estado. A partir dos anos 80, Paranaguá também 

pode usufruir mais uma ligação com as demais cidades litorâneas do Estado através da 

rodovia Alexandra-Matinhos. 

No final dos anos 60 iniciou-se a crise do café, seu preço caiu no mercado 

internacional e o local de beneficiamento passou de Paranaguá para a zona cafeeira no 

norte do Estado. Este fato gerou desemprego na cidade. O café começou então a ser 

substituído pela soja e trigo, os quais receberam incentivos do governo federal. A partir de 

1970, foram construídos armazéns nas imediações do porto, que foi ampliado e remodelado. 

Nesta atividade, a manipulação das cargas era realizada por máquinas que passaram a 

substituir a mão-de-obra, gerando com isso uma diminuição no nível do emprego, 
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aumentado os problemas sociais na cidade, refletindo-se numa desorganização do espaço, 

bem como na ocupação de áreas insalubres, ou seja, sobre os manguezais.  

O Estado do Paraná tornou-se o maior produtor de soja do país e o Porto de 

Paranaguá o seu maior exportador. Tal fato gerou a necessidade da adaptação e ampliação 

das instalações portuárias. Foram instalados armazéns e silos para atender a demanda de 

grãos; assim, o espaço urbano foi ampliado e remodelado.  

 

 
Figura 36 - Paranaguá a Antonina � Marinha do Brasil 1959 

Fonte: (SOARES e LANA, 1994, p. 87apud PDDI, 2007) 

 

Anos 80 e 90 � Expansão ao longo da BR-277 e ocupação de APPs 

A partir dos anos 80, Paranaguá foi asfaltada e muitos núcleos residenciais ganharam 

novo aspecto. Alguns espaços foram transformados em centro de atração turística. Algumas 

ruas foram destinadas somente para pedestres. Foi reaberta a avenida Gabriel de Lara, entre 

a avenida Manoel Ribas e o Rocio que recebe turistas e devotos que se dirigem à capela de 

Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, tornando-se importante via de ligação entre a 

região Sul e a Norte. Nesta época, junto ao Mercado Municipal e às margens do Rio Itiberê, 

foi construída a Estação Rodoviária.  
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No início dos anos 90, a proposta governamental é a modernização do Porto de 

Paranaguá por intermédio da iniciativa privada, promovendo mudanças significativas na sua 

dinâmica interna, refletindo nas suas relações com a cidade. Assim o porto, com a adoção de 

tecnologias dispensadoras de mão-de-obra menos qualificada, passa a desempenhar um 

papel à parte no contexto urbano, resultando em impactos sócio-ambientais negativos 

(desemprego, crescimento do setor informal, ocupação do espaço público e preservado por 

leis, entre outros). 

Nos anos 80 e 90, Paranaguá expandiu sua área urbana pelas margens da BR-277 e 

PR-407 (Estradas das Praias), com a abertura de loteamentos regulares e na sua maioria 

irregulares, ao longo do trinário BR-277/Avenida Bento Munhoz da Rocha/Estrada do 

Matadouro e a Criação do Distrito Industrial de Paranaguá. Também foi intensificada a 

ocupação irregular de áreas de proteção permanente, os manguezais, das margens dos rios 

Emboguaçu e Itiberê. 

 

Séc XXI � O porto e as restrições ambientais 

A expansão da área urbana de Paranaguá nas proximidades da área central é limitada 

por barreiras naturais como a baía e a forma afunilada da cidade. Essa configuração do 

território, somada às restrições ambientais impostas pela fragilidade de áreas como 

mangues e fundos de vale, a pressão exercida sobre a cidade pelas atividades do porto e a 

ausência de oferta de lotes expulsaram a população para áreas de proteção ambiental ao 

longo dos rios Emboguaçu e Itiberê nos anos 80 e 90.  

Atualmente, verifica-se o descumprimento da legislação de uso do solo, que 

determina a porção sul da cidade (marginal esquerda da BR-277) como área de uso 

residencial e a porção norte (marginal direita da BR-277) como área de uso industrial e de 

serviços. O processo de apropriação destes espaços, entretanto, encontra-se mesclado,com 

as atividades  residenciais  e as atividades de indústrias e serviços,  competindo pelas 

mesmas áreas. Esses fatores contribuíram para o aparecimento de áreas de ocupação 

irregular em Áreas de Proteção Permanente e áreas cada vez mais distantes do núcleo 

central de Paranaguá. 
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3.2.2 Áreas Residenciais 

As áreas destinadas à moradia caracterizam-se pela predominância de residências de 

um e dois pavimentos. Esta categoria aparece praticamente em todo o perímetro urbano, 

adensando-se principalmente entre os rios Itiberê e o Emboguaçu e na ilha dos Valadares, 

porção frontal à cidade. Às margens do rio Itiberê encontram-se ainda um conjunto de 

edificações tipo sobrado de dois pavimentos, tombados pelo patrimônio histórico. 

Poucos edifícios multifamiliares encontram-se nas proximidades da Avenida Coronel 

José Lobo, Avenida Coronel Santa Rita, Avenida Coronel Elysio Pereira e Rua Júlia da Costa.  

 

Figura 37 - Av. Cel. Jose Lobo 
Fonte: (PMP-Semplog) 

 

 

Figura 38 - Av. Cel. Santa Rita 
Fonte: (PMP-Semplog) 
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A predominância de residências de 01 (um) ou 02 (dois) pavimentos caracteriza a 

cidade como sendo de ocupação de baixa densidade. Assim, entende-se que o adensamento 

populacional, que é demandado na cidade, fica restrito a áreas irregulares, visto que o 

município está inserido em área de mata atlântica e possui unidades de conservação ou 

áreas de preservação permanente relacionados aos remanescentes florestais e corpos 

hídricos. 

Ainda, a baixa densidade reflete a ocupação espraiada e a dificuldade de locomoção 

no território urbano. 

 

 

Figura 39 - Rua Manoel Correa 
Fonte: (PMP-Semplog) 

 

3.2.3 Espaços Públicos e de Lazer 

No perímetro urbano, as áreas verdes são definidas como aquelas que preservam 

uma cobertura vegetal natural, podendo ser áreas de lazer e áreas protegidas por normas 

ambientais. 

As áreas verdes predominam ao longo do perímetro urbano em uma faixa de terra 

que vai de noroeste a sudeste, em sentido anti-horário, sendo interrompidas nas 

proximidades da estrada das Colônias pelo loteamento irregular Jardim Esperança. 
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Encontra-se dentro dos limites da área urbana, uma única unidade de conservação: a 

Floresta Estadual do Palmito. Esta, entretanto, encontra-se sem Plano de Manejo definido.  

Quanto às áreas verdes destinadas ao lazer, há praças e parques e praças, sendo o 

Aeroparque, o mais utilizado pela população. 

 

Figura 40 - Foto Aérea do Aeroparque 
Fonte: (Cyrus - 2013) 

 

Essas áreas não estão conectadas nem por um Programa de Parques e Praças e nem 

através de ciclovias e rotas de transporte coletivo. 
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Figura 41 - Mapa de praças e parques 
Fonte: (PMP - Semplog) 

3.2.4 Áreas de Ocupação Irregular 

A questão de assentamentos em áreas irregulares constitui-se em um dos principais 

desafios urbanos do município de Paranaguá. As áreas ocupadas irregularmente concentram 

uma grande parte da população. 

Estas áreas denotam o crescimento desordenado da cidade, onde não há, em muitos 

casos, acesso às condições básicas de saneamento. Os acessos viários e as vias locais são 

precários quanto às dimensões e pavimentação, caracterizando condições subnormais de 

moradia, e assim, aumentando os custos públicos e comprometendo a arrecadação 

municipal. 

O mapa a seguir demonstra as ocupações em áreas irregulares: 
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Figura 42 - Ocupações Irregulares no município 
Fonte: (PMP - Semhaf) 

 

Figura 43 - Ilha dos Valadares 
Fonte: (Ortofoto 2010 - PMP) 



 

 
 

56 

3.2.5 Equipamentos públicos 

Os equipamentos públicos estão distribuídos de forma regular em todo o perímetro 

urbano. Mesmo assim nota-se a carência de escolas e creches devido ao crescimento do 

número de crianças. Praticamente todos têm acesso facilitado através do transporte 

coletivo, vias largas e asfaltadas, porém a acessibilidade ainda é precária, tanto aos pontos 

de ônibus quanto às calçadas que circundam esses equipamentos.  

Não existem atitudes para garantir a segurança do pedestre e ciclistas, nem 

tampouco de privilegiar o livre trânsito �a pé�. 

 

Figura 44 - Mapa de Equipamentos Urbanos 
Fonte: (PMP - Semplog) 

 

3.3 Mobilidade de Pedestres 

O pedestre faz parte do trânsito. Todo munícipe é pedestre em algum momento da 

sua vida. Nós nos deslocamos diariamente através de nosso próprio esforço, isto é, sem o 
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uso do sistema motorizado, utilizando o sistema viário disponível (passeios, calçadas, 

calçadões, passarelas), podendo ser este um deslocamento desde a origem até o destino, ou 

complemento de outros meios de transporte, de forma a acessar o ponto de ônibus ou 

chegar até o local de estacionamento do veículo. 

É importante salientar que se considera como usuários do �modo a pé� todas as 

pessoas que podem se deslocar pelas áreas cuja prioridade ou exclusividade é do pedestre, 

incluindo os usuários de cadeiras de rodas. 

Na pesquisa realizada pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), em 

2013, em municípios brasileiros com população superior a 60 mil habitantes, o índice de 

mobilidade (viagens por habitante por dia) mostra que o deslocamento a pé (0,60 viagens/ 

habitante/ dia) é o de maior índice, seguido pelo transporte individual por automóvel (0,45 

viagens/ habitante/ dia); expõe também que as viagens a pé (36,5%) correspondem ao maior 

número de deslocamentos realizados. Além de que as viagens de transporte coletivo 

envolvem dois trechos de deslocamentos a pé, no início e no fim da viagem. Desta forma, se 

forem somadas as viagens realizadas exclusivamente a pé com os dois trechos associados às 

viagens de transporte coletivo, os deslocamentos a pé assumem maior proporção na 

participação total.  

Além disso, há muitos benefícios de utilizar o meio pedestre, pois se trata de uma 

medida urbana sustentável, se melhora a qualidade de vida, com benefícios à saúde e 

sensação de bem estar, colabora na redução nos gastos com infraestrutura de pavimentação 

de vias, há uma melhor percepção da paisagem, da cidade, do seu entorno, o usuário 

apropria-se do espaço, reduz-se a insegurança com o acréscimo de pessoas nas ruas, além 

de benefícios econômicos que poderão refletir no valor dos imóveis. 

De acordo com o código de trânsito brasileiro, calçada é parte da via, normalmente 

segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito 

de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação 

e outros fins. Passeio é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, 

separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à 

circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 
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O município de Paranaguá não possui uma regulamentação de calçadas, descritas na 

Lei Complementar 68/2007, que dispõe sobre normas relativas ao Código de Posturas do 

Município de Paranaguá. Este Código é parte integrante do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Paranaguá, o qual visa disciplinar o uso e gozo 

dos direitos individuais e do bem-estar geral, onde no Capítulo II,cita que as calçadas são de 

responsabilidade exclusivamente dos proprietários e dita normas de como conservá-las. A 

Lei Complementar nº 95/2008- Código Ambiental estabelecea política ambiental do 

município, com normas básicas de arborização nas calçadas, seguindo o princípio do direito 

de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de defendê-lo, 

preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Em Junho de 2015, 61 becos e vielas foram pavimentados na Ilha dos Valadares por 

meio do projeto �Caminhos de Casa�, com recursos do BID.  Este projeto representa um 

avanço da mobilidade para a comunidade insular.  

 

 
Figura 45 - Acesso antes do projeto 

Fonte: (PMP) 
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Figura 46 - Acesso executado 

Fonte: (PMP) 
 
 

O projeto ainda está em andamento, sendo que mais da metade dos 61 caminhos 

propostos já foram entregues à comunidade.  

De acordo com as reuniões com os grupos da sociedade, foram verificados os pontos 

negativos: 

· A existência de obstáculos (rampas, mesas e cadeiras, abrigo de veículos, 

etc.); 

· Mobilidade não continuada (rampas acentuadas, falta de pavimentação); 

· Calçadas estreitas; 

· Calçadas sem manutenção e conservação; 

e positivos: 

· Existência de rampas de acesso com as inclinações compatíveis; 

· Calçadas com piso podotátil e rampas nas esquinas; 

· Pontos de ônibus com acessos especiais.  

 

Porém, concluiu-se que há muito a melhorar na qualidade do percurso para facilitar a 

locomoção de crianças, idosos, portador de necessidades especiais, gestantes e pedestres 

em geral. Com essas dificuldades, ainda existem muitas vias sendo utilizadas pelos 

pedestres, trazendo insegurança. Há necessidade de incentivar os deslocamentos a pé, 
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fornecer o trânsito seguro, limpo e de qualidade ao pedestre. Todas as cidades caminham 

em direção a um futuro onde as ruas terão cada vez mais pessoas e menos carros, pois a 

valorização do trajeto a pé, é um dos primeiros passos para uma melhor mobilidade e uma 

cidade melhor para as pessoas. 

3.4 Meio Ambiente 

Paranaguá é uma cidade privilegiada com relação ao meio ambiente. Encontra-se no 

nível do mar e tem grande parte de seu perímetro banhado pelo Oceano Atlântico, possui 

inúmeros rios, dos quais podemos salientar o Itiberê e o Emboguaçu. Abriga um dos poucos 

remanescentes de Mata Atlântica no Brasil. Uma numerosa quantidade de espécies vive nas 

florestas e nas áreas de conservação dentro dos limites geográficos do município, que conta 

também com áreas de preservação permanentes como manguezais e locais próximos aos 

rios. Atualmente, as áreas de conservação dentro do município de Paranaguá são: 

 

· Floresta Estadual do Palmito - 525 ha 

· Área de Proteção Ambiental de Guaratuba � 11307 ha 

· Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba � 28253 ha 

· Parque Nacional Saint-Hilaire Lange � 8313 ha 

· ATI � Ilha da Cotinga � 1845 ha 

· Estação Ecológica Guaraguaçú � 1145 ha 

· Parque Estadual da Ilha do Mel � 336 ha 

· Estação Ecológica da Ilha do Mel � 2240 há 

 

O grau de proteção e a permissão de atividades dentro destas áreas variam de 

acordo com o tipo de conservação. A figura a seguir demonstra estas áreas. 
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Figura 47: Mapa do contexto ambiental de Paranaguá 
Fonte: PDDI, 2007 

 

 Esta situação rica em biodiversidade e, portanto, objeto de um alto interesse de 

conservação, produz inúmeras vantagens ao ambiente da cidade, tanto na área urbana 

como rural. Como a regulação natural de índices de qualidade do ar, permeabilidade, 

equilíbrio higrotérmico, preservação da fauna e flora típica, etc. Mas também traz limitações 

que muitas vezes vão em contra do desenvolvimento econômico pretendido, sobretudo na 

disposição de áreas tanto para expansão urbana como para implantação do setor industrial e 

a sua consequente infraestrutura. Neste sentido faz falta uma maior conscientização de toda 

a população parnanguara sobre o valor deste conjunto e dos cuidados necessários para 

minimizar os impactos neste ecossistema, que certamente, a longo e médio prazo, se 

reverterão na própriapopulação. Por outro lado é fundamental encontrar estratégias que 

possibilitem um desenvolvimento sustentável, equilibrado que permita a cidade crescer e 

melhorar sua qualidade de vida. 
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 Neste contexto e com relação à mobilidade, existem principalmente duas questões 

com maior impacto ambiental: a infraestrutura e as emissões, tanto de contaminantes como 

de gases de efeito estufa. 

3.4.1 Infraestrutura 

 A infraestrutura necessária para o sistema de mobilidade de uma cidade vai além do 

sistema viário e do transporte, pois contempla todos os elementos e os meios utilizados no ir 

e vir das pessoas, e o ambiente em que se insere.  Todo este conjunto produz um alto 

impacto no espaço natural e nos índices de qualidade ambiental: alterações no biossistema, 

rompimento da cadeia trófica, alteração na permeabilidade e na drenagem natural, na 

captação e absorção solar, contaminação atmosférica, ruídos, respirabilidade, resíduos 

contaminantes, emissão de gases de efeito estufa, etc. Provocando um desequilíbrio não só 

a nível ambiental como na saúde humana.  

 As distâncias elevadas entre pontos de origem e destino da população, obrigam a 

ocupar grande extensão do território com infraestrutura e resultam em maiores recorridos 

dos veículos motorizados, bem como maior tempo em viagens. As áreas de expansão urbana 

seguindo um modelo linear e cada vez mais longe do centro comercial-administrativo 

colaboram neste sentido. Uma diretriz fundamental neste sentido seria diminuir a 

necessidade de deslocamentos, revisar a legislação quanto ao adensamento e estimular a 

ocupação no local e sentido desejado. A saturação de veículos no centro da cidade e nas 

principais vias também demanda de novas construções como estacionamentos e 

alternativas viárias. 

 O índice de degradação das vias utilizadas pelo transporte de carga não tem 

fiscalização e controle. A necessidade da manutenção constante aumenta gastos, mas 

também a utilização de máquinas, materiais não renováveis, incremento de emissões, 

insegurança, e toda uma cadeia de impacto. A legislação existente ainda é bastante 

permissiva no que diz respeito às responsabilidades neste setor.   

 Todos os modais representam algum impacto ambiental, e todos podem ser 

repensados com alternativas mais ecológicas, já que no momento, não existe ação neste 
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sentido. Mas não só atuar em previsão dos impactos é importante neste processo. É 

fundamental estabelecer estratégias de incentivo a modos de transporte e energias limpos, 

e condições plenas para as pessoas se deslocarem a pé, sistemas não motorizados ou 

transporte coletivo. As condições da maioria das calçadas em Paranaguá são precárias, 

existem poucas ruas bem arborizadas, a maioria do combustível utilizado pela frota pública e 

o transporte coletivo é convencional (origem não renovável), as praças e parque não são 

bem conservados, etc.  

3.4.1 Emissões  

 O Município não conta com equipamentos específicos, nem faz um seguimento dos 

índices de qualidade ambiental. De momento não consta a existência de graves problemas 

nesta área, salvo pelo excesso de resíduos em locais inadequados, consequentes de 

vazamentos em caminhões de carga, e o depósito do lixo por parte da população em 

terrenos e ruas, e pela falta de lixeiras em todo o território. Porém, sem um estudo 

adequado não é possível avaliar o alcance da situação e suas consequências.  

 O aumento da frota de veículos, que vem acontecendo com uma taxa em torno a 6% 

ao ano, assim como o aumento da população com uma taxa de 1,2% ao ano, a expansão da 

atividade portuária, do comercio e da indústria, são indicadores de que os problemas meio 

ambientais relacionados à mobilidade urbana também podem aumentar. Não há fiscalização 

ou controle sobre as emissões dos veículos e seu estado de manutenção. E aqui, salienta-se 

toda atividade de uma cidade portuária, por seu alto impacto em todos os seguimentos, mas 

principalmente na qualidade do ar e na infraestrutura urbana. O índice das emissões de 

poluentes e de gases de efeito estufa produzidos pelos caminhões não tem fiscalização e 

controle. Recentemente a APPA instalou algumas estações para monitoramento da 

qualidade do ar em suas instalações, mas a Prefeitura ainda não tem acesso a estas 

informações. 

 A bicicleta é um meio de transporte ideal por suas inúmeras vantagens tanto para o 

ambiente como para a saúde e não produz emissões de impacto. Por sua topografia 

bastante regular e sua condição socioeconômica, como descrito em apartado específico, 
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Paranaguá se caracteriza pelo uso massivo da bicicleta como meio de transporte diário. E o 

município conta já com uma grande extensão de ciclofaixas, entretanto não há 

compatibilização com outros modais ou educação ambiental a respeito, devendo-se priorizar 

um sistema cicloviário completo, com a intenção de utilizar este sistema para impulsionar a 

mobilidade sustentável, a implantação de árvores, manutenção de passeios e parques ao 

longo deste circuito, etc.  

As áreas de maior congestionamento, níveis de tráfego e acidentes são também 

pontos onde o índice de qualidade ambiental é baixo. Deve-se trabalhar na prevenção 

destes indicadores.   

O PDDI indica ações de preservação no que diz respeito ao planejamento urbano, 

mas não contém ações específicas que contemplem a mobilidade sustentável em seu 

conceito mais amplo. Assim é recomendável uma revisão no sentido de compatibilizar e criar 

políticas concretas com respeito ao plano de mobilidade. E no âmbito geral da legislação 

municipal, criar incentivos e leis de controle.  

Finalmente ressalta-se a importância da educação ambiental, neste caso, voltada 

para a mobilidade sustentável. Os programas de educação para o trânsito devem ser 

reforçados nesta direção.  

3.5 Sistema Cicloviário 

Em 2007, com a aprovação do Plano Diretor, houve a regulação do sistema viário 

básico, como do uso da bicicleta e do sistema cicloviário. 

Das diretrizes das leis complementares 64/2007 e 65/2007, as ciclovias e ciclofaixas 

deverão ser implantadas, prioritariamente, nas vias estruturais e arteriais, de maneira a 

determinar um Sistema Cicloviário consolidado e contínuo com o objetivo de integrar-se ao 

sistema municipal viário e de transporte, de modo a alcançar a utilização segura da bicicleta 

como uso de transporte alternativo.  

Nesse ano de 2015, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) 

realizou uma pesquisa entre os seus funcionários sobre o uso da bicicleta, onde resultou que 

58% utilizam a bicicleta como meio de transporte. 
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A Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Segurança 

fez uma pesquisa no município sobre o número de bicicletas existentes, onde constatou que 

há 104.000 unidades, o que representa 01 bicicleta para cada 1,4 habitantes. 

Nos últimos anos ocorreu um grande aumento da malha cicloviária no município, 

com execução e recuperação de ciclovias e ciclofaixas, seguindo as diretrizes acima 

mencionadas, sempre priorizando os principais deslocamentos de trabalhadores ciclistas na 

cidade, como por exemplo, a implantação na Av. Roque Vernalha, recuperação da Av. Bento 

Munhoz da Rocha Netto, implantação nas Ruas Coronel Elísio Pereira, Manoel Correa, 

Expedicionários e Júlia da Costa - Decretos 1107/2014, 1711/2014, 2741/2015, 2344/2015. 

Em reunião com grupos da sociedade constatou-se que há dificuldades nesse 

sistema, como:  

· Competição entre veículos e usuários; 

· Sinalização ineficiente; 

· Falta de respeito e educação no trânsito; 

· Falta de continuidade; 

· Falta de conservação. 

Porém, foram identificadas potencialidades, como:  

· Relevo plano; 

· Existência de ciclofaixas; 

· Aspecto cultural no uso intenso da bicicleta. 

Com a implantação de novas ciclovias/ ciclofaixas, percebeu-se que há dificuldades 

no uso correto da via, como: a invasão de motociclistas nessa via para desvio, 

estacionamento incorreto de veículos sobre ela, a não utilização dessa via por alguns 

ciclistas, porém o planejamento do transporte cicloviário tem ganhado força nos últimos 

anos e atualmente a necessidade de implantação de novas ciclovias está clara, tanto para os 

técnicos quanto para a população em geral. 

Além da melhoria da qualidade de vida da população, o uso da bicicleta tem muitas 

vantagens como: emissão zero de CO2, mobilidade urbana eficiente, condicionamento físico 
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e mental, experimentação da cidade em outro nível de percepção, economia de dinheiro e 

de tempo. 

 O uso do Skate aparece como uma demanda da sociedade.  Flui a uma velocidade 

média de 15 a 25 Km/h, velocidade muito superior aos veículos automotores em horários de 

pico. Assim, regulamentar o uso do Skate como modal de transporte em nossa cidade passa 

a ser importante na medida em que implica definição de direitos e obrigações a serem 

cumpridas pelos skatistas durante seus deslocamentos, o que atualmente não existe. 

 Hoje os usuários trafegam pelas vias e ciclofaixas e se existir uma estrutura adequada 

para tanto, tais como vias exclusivas, rotas de skate cortando a cidade ou até mesmo 

ciclofaixas compartilhadas, estaremos garantindo a segurança de todos.  

 

 
 

Figura 48 - Implantação de ciclofaixa na Av. Cel. José Lobo 
Fonte: (PMP - Semplog/ 2015) 

 

Paranaguá possui, hoje, mais de 18 (dezoito) quilômetros de vias cicláveis existentes 

e mais de 45 (quarenta e cinco) quilômetros projetados em área urbana, totalizando 63 

(sessenta e três) quilômetros. A rede cicloviária pode ser visualizada no mapa a seguir. 
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Figura 49 - Mapa Cicloviário - Município de Paranaguá 
Fonte: (PMP - Semplog/ 2015) 

 

3.6 Sistema Viário 

3.6.1 Hierarquização de vias: sistema viário (Estruturais, Arteriais, Coletoras e 

locais) 

Como principal articulador das relações sociais, o sistema viário deve permitir uma 

relação harmônica no deslocamento de pessoas, cargas e mercadorias e o acessoaos 

estabelecimentos institucionais, comerciais, administrativos, financeiros e de lazer.  

O Plano Diretor já definiu a hierarquização de vias que funciona até hoje, havendo, 

porém necessidade de adaptações uma vez que a expansão para o Noroeste carece de 

proteção da caixa de algumas vias. 
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O desenvolvimento de Paranaguá, como já se viu, tem relação direta com o 

crescimento da atividade portuária. Porém as características do sistema viário que acolhe o 

tráfego pesado de cargas é bem diferente do sistema viário do município e suas outras 

atividades (moradia, turismo, etc.).  

3.6.2 Principais destinos e barreiras 

Um dos maiores problemas é o conflito de fluxos e a separação da cidade pelas vias 

BR-277 e PR-407 e a Ferrovia, dificultando o acesso à cidade (entrada e saída) tanto de 

cargas quanto de moradores e turistas esendo protagonistas dos maiores �nós� viários, além 

de sobrecarregar o pavimento onde essas atividades se confundem. 

Em Paranaguá prevalece o sistema ortogonal com a malha em "xadrez", a partir do 

Centro Histórico, tendo como condutores as vias de prolongamento da BR-277 e a linha 

férrea, que formataram o desenho urbano da cidade que apresenta dificuldades no 

deslocamento. As barreiras não só existem pela atividade humana, mas 

tambémpeloestrangulamento geográfico causado pelos Rios Itiberê e Emboguaçu. 

 

 

Figura 50 - Mapa Barreiras, Nós e Gargalos - Município de Paranaguá 
Fonte: (PMP - Semplog). 
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Os principais deslocamentos se dão no sentido Sudoeste/Nordeste e 

Sudeste/Noroeste em função dos grandes empregadores que são o Porto (e toda sua 

retroarea correspondendo aos Terminais e Empresas) e a Prefeitura, seguidos da 

concentração administrativo-financeira e ao comércio que se encontram no Centro Histórico 

e ao longo de 2 vias de ligação importantes: Av. Bento Munhoz da Rocha Neto e Av. Roque 

Vernalha. O mapa a seguir, baseado em análise empírica, demonstra em 03 (três) níveis de 

saturação (saturação 03 - mais congestionado) de veículos nas vias, principalmente de 

veículos pesados, devido à presença do porto. 

 

 
 

Figura 51 - Mapa Saturação de Vias 
Fonte: (PMP/ Semplog) 
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Figura 52 - Av. Ayrton Senna x Av. Senador Atílio Fontana (Saturação 3) 

 

 
Figura 53 - Av. Bento Rocha (Saturação 3) 
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Figura 54 - Mapa Polo Geradores de Trafego - Município de Paranaguá 
Fonte: (PMP - Semplog) 

 
A taxa de motorização de um município está ligada diretamente às necessidades de 

mobilidade urbana, uma vez que esta taxa reflete a quantidade de veículos presentes em 

relação aos habitantes de uma cidade. Dentro de um cenário de análise comparativa, o 

município de Paranaguá encontra-se em um patamar semelhante à média nacional de 

veículos por habitante, assim como mostra a tabela abaixo. Os dados foram retirados do 

Departamento Nacional de Trânsito- DENATRAN (quantidade de veículos à em nível nacional 

e municipal em outubro de 2014) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(projeção da população nacional e municipal em 1º de julho de 2014). 

  
População Veículos 

Taxa de 

motorização(%) 

Brasil 202.476.562 85.766.231 42,36 

Paranaguá 149.467 60.335 40,37 

 
Tabela 3: Taxa de motorização Nacional e Municipal 

Fonte: (IBGE, DENATRAN 2014) 
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Em termos de tipologia de Veículos, também não há diferença significativa em 

relação à números nacionais. Estes valores podem ser vistos na tabela a seguir. 

 

 Brasil Porcentagem 

do total 

Paranaguá Porcentagem 

do total 

Variação 

Percentual 

Automóvel 47.462.906 55,3% 30.490 50,5% -4,8% 

Bonde 46 0,0% - 0,0% 0,0% 

Caminhão 2.570.024 3,0% 1.884 3,1% 0,1% 

Caminhão Trator 571.741 0,7% 1.830 3,0% 2,4% 

Caminhonete 6.153.068 7,2% 2.793 4,6% -2,5% 

Camioneta 2.694.300 3,1% 1.512 2,5% -0,6% 

Chassi Plataf 2.101 0,0% - 0,0% 0,0% 

Ciclomotor 156.724 0,2% 25 0,0% -0,1% 

Micro-ônibus 358.088 0,4% 177 0,3% -0,1% 

Motocicleta 19.053.991 22,2% 14.661 24,3% 2,1% 

Motoneta 3.552.221 4,1% 2.843 4,7% 0,6% 

Ônibus 569.496 0,7% 176 0,3% -0,4% 

Quadriciclo 155 0,0% - 0,0% 0,0% 

Reboque 1.165.545 1,4% 992 1,6% 0,3% 

Semi-Reboque 833.893 1,0% 2.656 4,4% 3,4% 

Side-Car 8.510 0,0% 7 0,0% 0,0% 

Outros 10.829 0,0% 4 0,0% 0,0% 

Trator Esteira 208 0,0% - 0,0% 0,0% 

Trator Rodas 29.313 0,0% 49 0,1% 0,0% 

Triciclo 24.995 0,0% 30 0,0% 0,0% 

Utilitário 548.077 0,6% 206 0,3% -0,3% 

 
Tabela 4: Veículos por tipologia Nacional e Municipal 

Fonte: (DENATRAN 2014) 
 

Diante deste cenário, pode-se concluir que aproximadamente metade dos domicílios 

parnanguaras possui um automóvel para deslocamento, muitas vezes diário, e que esta 

condição representa um desafio para os gestores dos sistemas de mobilidade, uma vez que o 

crescimento da taxa de motorização incide diretamente sobre a degradação da qualidade de 

mobilidade de todos (maior poluição do ar e sonora, manutenção das vias, 

congestionamentos etc).  
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De acordo com o mapa a seguir, onde indica as vias pavimentadas e não 

pavimentadas, percebe-se que a impantação de infraestrutura na questão mobilidade, não 

acompanhou o aumento da densidade demográfica, nem o aumento da taxa de veículos. 

Verifica-se que no sentido sudoeste (Vila Garcia, Jardim Ouro Fino, Vale do Sol, Jardim 

Paraná), onde houve a expansão do municipio nos últimos anos, está carente de 

pavimentação. Nota-se que também, houve ocupação em áreas irregulares (Jardim Iguaçu, 

Ilha dos Valadares, Labra), onde também não houve investimento em infraestrutura. 

 
Figura 55 - Mapa Pavimentação de Vias 

Fonte: (PMP/ Semop) 
 

3.7 Sistema de Transporte Público 

O sistema de transporte público é essencialmente rodoviário. O transporte coletivo 

municipal possui 21 (vinte e uma) linhas regulares, totalizando aproximadamente 280 km, 

com uma frota de 50 (Cinquenta) veículos com idade média de 4 anos, sendo que todos os 
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ônibus possuem equipamentos de acessibilidadepara atender cadeirantes. A maior 

concentração está no único Terminal Urbano situado na área Envoltória do Setor Histórico. 

A concessão foi objeto de licitação no ano de 2008 e o prazo é de 15 anos, se 

encerrando em 08 de março de 2023. A Secretaria de Serviços Urbanos é quem gerencia e 

fiscaliza o sistema e suas atualizações baseadas no equilíbrio financeiro do contrato sendo 

que a tarifa atual é de R$ 3,30 sendo feita anualmente uma revisão. Essa tarifa, considerada 

alta para a população de baixa renda, que mais utiliza o transporte coletivo, acabapor 

incentivar o uso de bicicletas. 

A estrutura urbana de Paranaguá está configurada por 02 (dois) eixos viários, sendo 

que uma parte da área central (Nordeste-Sudoeste), da Rua Julia da Costa (Av. Manoel 

Correa x Rua Cel. Elisio Pereira / Av. Bento Munhoz da Rocha Netto), e outro (Noroeste-

Sudeste), que parte desse eixo anterior (Av. Prefeito Doutor Roque Vernalha x Rua Ildefonso 

Munhoz da Rocha x Rua Samuel Pires de Melo). 

Figura 56 - Mapa Eixo Nordeste - Sudoeste 
Fonte: (PMP - Semplog) 
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Figura 57 - Mapa Eixo Noroeste - Sudeste 
Fonte: (PMP - Semplog) 

 

Os pontos de ônibus são extremamente próximos com uma média de 200,00 metros 

entre eles e, por decisão do Conselho dos Transportes, estão sendo substituídos por abrigos 

mais modernos e que possuirão mais informações sobre as linhas e trajetos. Muitos pontos, 

apesar de garantirem abrigo protegido contra intempéries também para deficientes, não 

possuem rampas nas calçadas adjacentes. 
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Figura 58 - Ponto de Ônibus 
Fonte: (PMP - Imprensa) 

 

De acordo com o levantamento da Viação Rocio, concessionária do transporte 

coletivo do município, ela atende no total em média de 510.000 passagens por mês, onde as 

linhas Vila Garcia, São Vicente, Jardim Ouro Fino, Jardim Esperança são as mais utilizadas. 

Portanto, dos eixos anteriores mencionados, o mais utilizado é do Nordeste-Sudeste, que 

liga o centro através da Av. Cel. Elísio Pereira/ Av. Bento Munhoz da Rocha Netto até os 

bairros. Porém, percebe-se que 2 eixos não mencionados acima, são também muito 

utilizados pelo transporte coletivo, que são a Rua Domingos Peneda, Av. Belmiro Sebastião 

Marques e a PR-407. 

Ainda de acordo com as informações da Viação Rocio, aproximadamente 20% da 

população que transita nos ônibus não paga passagem. Estudantes também pagam meia 

passagem e a tarifa no domingo possui o valor de R$ 1,50.  

O gráfico a seguir demonstra a quantidade de gratuidades por mês em relação ao 

total de usuários. 
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Figura59 - Número de Passageiros e gratuidades 
Fonte: (PMP - Semplog) 

 

No decreto 2041/2014 são previstos descontos na tarifa, para os que possuem cartão 

eletrônico, para estudantes e uso no domingo. As Leis 2815/2007 e 3267/2012 dispõem 

sobre o benefício de isenção da tarifa para idoso a partir de 60 anos e crianças até 5 anos de 

idade, entre outros assuntos. 

O município de Paranaguá possui um sistema de integração de transporte coletivo, 

que objetiva interligar os eixos acima mencionados, Nordeste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste, 

com pagamento de apenas uma passagem num período de tempo pré-determinado. 

Porém o sistema carece de informações em pontos distintos da área urbana, 

concentrando no Terminal Urbano o maior número de informação sobre linhas e integração. 
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Figura 60 - Terminal Urbano Almirante Tamandaré 
Fonte: (PMP - Semplog/2016) 

 

 
 

Figura 61 - ônibus adaptado para Portador de Necessidades Especiais da Viação Rocio 
Fonte: (PMP - Semplog/2016) 
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O mapa com todas as linhas do município, levantado com a Viação Rocio, é mostrado 

na figura a seguir:  

 

 

Figura 62 - Mapa da Rede de Transporte Coletivo, Município de Paranaguá 
Fonte: (PMP - Semplog). 
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3.8 Sistema de Transporte Ferroviário 

A implantação da linha férrea Paranaguá � Curitiba constituiu-se um marco de 

excelência da engenharia ferroviária brasileira, considerado, à época, por muitos técnicos 

europeus, como irrealizável. A sua construção durou menos de 5 anos, apesar das 

dificuldades enfrentadas nos seus 110 km de extensão. Em 17 de novembro de 1883 foi 

inaugurado para tráfego regular o trecho Paranaguá-Morretes. Esta ferrovia possui 420 

obras de arte, incluindo hoje, 14 túneis, 30 pontes e vários viadutos de grande vão, estando 

o ponto mais elevado da linha a 955 metros acima do nível do mar. Ao trecho pioneiro da 

ferrovia juntaram-se outras interligações que possibilitaram o progresso dos atuais estados 

do Paraná e Santa Catarina. (fonte: DNIT) 

 

 

Figura 63 - Localização Estação Ferroviária da Alexandra e Paranaguá 
Fonte: Gazeta do Povo (2015) 

 

Paranaguá possui duas Estações Ferroviárias, sendo uma em Alexandra, construída 

em 1883, "Alexandra aparecia como estação intermediária obrigatória para uma estrada 

de ferro. Lamenha Lins ressaltara esse ponto em seu primeiro relatório presidencial em 
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1875. Situada a pouco mais de 15 quilômetros de Paranaguá, tinha condições de parada 

técnica para trens e ao mesmo tempo proporcionava aos colonos um meio rápido de 

comunicação com os centros consumidores. Desde o princípio se chamou "a estação da 

colônia Alexandra". O edifício continua conservado quase intacto até os dias de hoje" (Ao 

Apito do Trem, de Edilberto Trevisan, 1986). 

 

 

Figura 64 - Localização Estação Ferroviária da Alexandra e Paranaguá 
Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br 
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Figura 65 - Estação Ferroviária da Alexandra 
Fonte: (PMP/2013) 

 

A outra, no centro de Paranaguá, ponto final da linha, cujo imóvel tombado pelo 

Governo do Estado do Paraná e IPHAN, data de 1883 e faz parte da estrada de ferro entre o 

litoral e o primeiro planalto, inaugurada por D.Pedro II. Hoje a empresa Serra Verde Express 

possui a concessão dessa linha férrea, para uso de fins turísticos. 

A concessão da área operacional é da ALL/Rumo, empresa que não disponibiliza a 

linha de melhores condições para o trem de passageiros e interrompe a linha turística com 

manobras excessivas causando um som desagradável e atraso nos horários, razão pela 

qualatualmente o trem não chega a Paranaguá, apenas fazendo o trecho Curitiba � Morretes 

o que acabou por prejudicar o turismo na cidade. 
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Figura 66 - Estação Ferroviária de Paranaguá 
Fonte: (PMP/2009) 

 

Além das estações, há o Pátio Ferroviário, localizado na Av. Ayrton Senna da Silva, no 

Km5, para uso comercial, que faz o transporte de carga. A carga transportada consiste em: 

fertilizantes, milho, trigo, açúcar, soja, farelo, óleo vegetal, combustível e derivados, etanol, 

contêineres, consumo, construção civil, entre outros. 
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Figura 67 - Pátio Ferroviário 
Fonte: (Cyrus/2013) 

 

Figura 68 - Pátio Ferroviário 
Fonte: (Cyrus/2013) 
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 Em reuniões com grupos da sociedade, levantou-se que há potencialidades e 

dificuldades, com a presença da linha férrea: 

· Cria barreiras físicas, dividindo a cidade e dificultando a transposição de um lado 

para outro, o que  desvaloriza bairros em virtude disso e causa atrasos no 

deslocamento da população;  

· Cria possibilidades de comércio, gerando riqueza ao município, tanto com o 

transporte de cargas, como a exploração turística. 

3.9 Sistema de Transporte Aquaviário 

Devido às características morfológica e urbana de Paranaguá, a infraestrutura pode ser 

condicionada e influenciada de maneira significativa na mobilidade urbana, podendo 

funcionar como facilitador ou como barreira para a ocupação.  

A Baía de Paranaguá, o Rio Itibere e o Rio Emboguaçu, são características de grande 

importância para a cidade, muito pouco exploradas com relação à mobilidade e turismo. 

 
Figura 69 - Município de Paranaguá 

Fonte: (Cyrus/2013) 
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 Historicamente, cidades localizadas junto à orla marítima, rios e cursos navegáveis 

nasceram fortemente influenciadas por esta condição e, normalmente, contam com o seu 

centro histórico junto à orla e um crescimento irradiado segundo um meio círculo para o 

interior.  

 Nas cidades ribeirinhas, a transposição do rio sempre é um problema; a construção 

de pontes exige obras caras e elas se tornam pontos de estrangulamento da circulação, e 

também estão em áreas ambientalmente sensíveis ou com parte significativa de seu 

território englobando áreas de interesse ou de proteção ambiental (reservas naturais, região 

de mananciais, áreas de preservação permanente, Unidades de Conservação).  

 Em compensação, esta condição oferece um potencial paisagístico e uma condição 

adequada para a implantação de calçadões e ciclovias. Outro aspecto interessante das 

cidades ribeirinhas ou situadas na orla marítima é a possibilidade de exploração do 

transporte hidroviário e a sua articulação com os outros meios de transporte terrestre, onde 

podem desempenhar um importante papel na mobilidade regional da população.  

 Nestes casos, a construção de infraestrutura e a expansão dos serviços de transporte 

motorizados devem sofrer restrições ou, pelo menos, exigir estudos de impacto ambiental. 

 De acordo com o perfil da população, pode-se valorizar algum outro tipo de uso 

modal, não tão usual como nos outros municípios. Em Paranaguá, o sistema cicloviário, 

como o hidroviário, tem grande potencial e devem ser qualificados. 

 O modo hidroviário, como componente da mobilidade urbana, pode ser integrado 

aos demais modos de serviços terrestres. A integração é segura em comparação ao 

transporte rodoviário e não é tão suscetível a congestionamentos, possui conforto, 

confiabilidade e capacidade. Porém, não acessa o usuário à sua porta de casa, por isso a 

necessidade de outro serviço complementar: ciclovia, calçadas regulares, outro modal, como 

o transporte coletivo. 

 Algumas regiões dependem exclusivamente desta modalidade de transporte para 

atender seus usuários, podendo ser o uso de barcas, balsas ou ferrys, como a Ilha do Mel, 

Ilha das Peças, Ilha dos Valadares.  
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Figura 70 - mapa do município de Paranaguá 

Fonte: (PMP - Semplog) 
 

 Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em 10 anos quadriplicou o 

número de barqueiros, de 50 para 200 unidades. 

 O município possui legislação específica para alguns assuntos, como o Decreto 

2792/2012, que cria o turismo aquaviário no município, Decreto 841/2013, que dispõe sobre 

as atividades de fiscalização deferida da guarda marítima e ambiental, da guarda civil 

municipal de Paranaguá e o Decreto 1412/2014, que dispõe sobre a regulamentação do 

transporte aquaviário da travessia Continente - Ilha dos Valadares. 

 Apesar da legislação existente, ainda há deficiência de normatização do transporte 

regular, privado e turístico. 

Com a melhoria na infraestrutura desse meio de transporte, pretende-se conseguir 

um desenvolvimento urbano e social, impulsionar o turismo, resgatar áreas degradadas e, 

principalmente, articular com os outros meios de transporte como fizeram as cidades 
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portuárias: Buenos Aires (Porto Madero), Barcelona, Baltimore, Rio de Janeiro (Porto 

Maravilha). 

Atualmente os rios da cidade são pouco utilizados para atividades aquáticas e o 

ponto de embarque para a travessia para a Ilha do Mel carece de infraestrutura 

(estacionamento seguro e coberto, por exemplo) para atrair turistas. A grande maioria dos 

usuários é a população residente na Ilha que vem à sede do município para abastecimento. 

 

Figura 71 - Barqueiros na Rua da Praia 
Fonte: www.balancodacanoa.com.br 

 

Já a Ilha dos Valadares é ligada ao continente por uma passarela, exclusivo para 

pedestres, motos e bicicletas, onde se permite a passagem esporádica de veículos oficiais e 

está sendo objeto de estudos para reforma e pela balsa, recentemente implantada de 

formaexperimental, porém com tarifas aquém do suporte ao sistema. Em relação ao 

transporte hidroviário de veículos entre o continente e a ilha dos Valadares, este é feito pela 

Concessionária DFF Serviços, Construção Civil e Naval Ltda. O Início do contrato data de30 de 

agosto de 2012, com prazo de 15 anos.  
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Este transporte satisfaz a demanda de veículos para a ilha dos Valadares, porém de 

acordo com as planilhas orçamentárias cedidas pela concessionária, a tarifa cobrada é 

�insuficiente para a manutenção e funcionamento da concessão�.  Ainda segundo dados da 

própria concessionária, a demanda mensal é de 5310 veículos, sendo que 1060 são isentos 

por se tratar de veículos oficiais (Prefeitura, IAP, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, 

SAMU entre outros) ou ainda veículos que estiverem transportando portadores de 

deficiência física, mental, visual e auditiva. 

O assoreamento com formações de banco de areia no leito do Rio Itibere, próximo às 

margens e ao longo da rota de navegação causa restrições ao calado de navegação, fazendo 

com que as embarcações transportem menor quantidade de veículos para não ter 

problemas com encalhamento. O desnível existente nos atracadouros também é fator 

limitante, fazendo com que a concessionária operadora da travessia mobilize embarcações 

com pouco calado para viabilizar a navegação, impedindo a possibilidade de alocar 

embarcações com maior capacidade de carga.  

 

 

Figura 72 - Balsa da Ilha dos Valadares com a Passarela ao fundo 
Fonte: (PMP - Imprensa/ 2015) 
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Figura 73 - Passarela acesso à Ilha dos Valadares 
Fonte: (Gazeta do Povo/2012) 

 

A Ilha não possui infraestrutura (pavimentação adequada, medidas mínimas de vias, 

saneamento básico e sistema de drenagem) que permita a circulação de veículos. 

Recentemente foi implantado um anel viário e uma rota de transporte coletivo que, apesar 

de ser um anseio da população, não é adequada às características ambientais da Ilha.   

3.10 Sistema de Transporte de Carga 

 Devido à presença do Porto, o transporte de carga é bastante significativo. Os 

principais eixos que recebem esse modal em Paranaguá são a BR-277, Av. Ayrton Senna da 

Silva e Av. Bento Rocha, que dão acesso ao Porto de Paranaguá. Também há outros eixos 

que recebem grande fluxo de veículos de carga por interligarem empresas, fornecedores e 

distribuidores aos principais eixos e às entradas e saídas como a BR-277, PR-407, PR-508, Av. 

Senador Atílio Fontana, Av. Governador Manoel Ribas, Av. Cel Santa Rita, Av. Cel. José Lobo. 
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 A Lei 1912/1995, cria a zona permitida para instalação de empresas geradoras de 

tráfego pesado quesão aquelas que de alguma forma atraem os caminhões com capacidade 

de carga acima de 12.000kg de peso bruto total. As zonas permitidas definidas no art.2º 

dessa lei são: Zona Portuária I, Zona Portuária II, Zona Industrial, na BR-277, na Rua Professor 

Cleto (entre a Av. Bento Rocha e Rua Soares Gomes), na Av. Cel. Santa Rita (entre a Rua 

Soares Gomes e o Terminal de Granéis do Porto), Av. Senador Atílio Fontana (a partir da BR-

277 até o Distrito Industrial), Av. Governador Manoel Ribas até encontrar a Rua 

LudovicaBório, Av. Gabriel de Lara (a partir da Rua Soares Gomes até Rua Professor Décio, na 

PR 407 e Pra 412 até a Ponta do Poço). 

 As Leis Ordinárias nº 1913/1995 e 3039/2009 criam a zona de trânsito e tráfego de 

veículos pesados, onde define em quais ruas é permitida a circulação. É importante salientar 

que há áreas proibidas para circulação desses veículos, como o Centro Histórico e em zonas 

residenciais. No art. 2º, da Lei 1913/2009, fica proibida a circulação na ZRU (Zona de 

Requalificação Urbana), nos conjuntos e núcleos habitacionais, Zona de proteção do 

Santuário do Rocio, Zona de Interesse Patrimonial e Turístico, ficando definido horário 

específico para carga e descarga de mercadorias ao comércio. Fica criada a Zona de trânsito 

e tráfego preferencial de caminhões: na ZIP (Zona de Interesse Portuário), nas vias de acesso 

ao Porto (BR-277, Av. Bento Rocha e Av. Ayrton Senna da Silva), na ZDE (Zona de 

Desenvolvimento Econômico), ZIEP (Zona de Interesse de Expansão Portuária), ZOD (Zona de 

Ocupação Dirigida) e SEPF (Setor Especial do Pátio Ferroviário), na Rua Padre José Roberto 

Souza Alvin (a partir da Av. Ayrton Senna da Silva até av.Senador Atílio Fontana),na Av. 

Senador Atílio Fontana, na Rua Paulo Canhola (entre a Av. Prefeito Dr. Roque Vernalha e a 

Rua Manoel Ribas), na Rua TufiMaron (entre a Rua Balduína de Andrade Lobo e Av. 

PrefeitoDr. Roque Vernalha). 



 

 
 

92 

 

Figura 74 - Mapa de Restrição de Tráfego e Transito de Veículos de Carga 
Fonte: (PMP/Semur) 

 
 Para verificar a movimentação de caminhões para o porto pelo pátio de triagem da 

A.P.P.A. � Porto de Paranaguá � PR, foi traçada a rota de veículos de grande porte para os 

operadores portuários localizados em área portuária, os quais são distribuídos para 26 

armazéns chegando ao número de: 

 

ANO TOTAL DE 
CAMINHÕES 

MÉDIA/MÊS MÉDIA DIÁRIA 

2012 348.242 29.020 967 

2013 360.803 30.067 1.002 

2014 349.096 29.091 970 

 
Tabela 5: Movimentação de Caminhões 

Fonte:(PMP - SEMSEG) 

  

 Esse elevado movimento de transporte pesado no município: 
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· Cria transtornos na circulação de veículos, quando misturado no meio da área 

residencial e no centro comercial; 

· Traz insegurança e desconforto acústico e ambiental; 

· Compromete o pavimento e aumenta a necessidade de manutenção em intervalos 

muito curtos; 

· Causa transtornos no trânsito ao redor postos de gasolina que possuem 

transportadoras em suas dependências; 

· A falta de estacionamentos propicia a parada irregular dos grandes veículos nas ruas, 

tanto para os externos como para os pertencentes às 2 cooperativas locais, como 

também é um grande potencial; 

· Geração de muitos empregos ede riqueza; 

· Criação de postos de trabalho na prestação de serviços específicos (ex.: oficinas de 

caminhões e venda de peças); 

· Giro no comércio. 

Por isso, a cidade deve planejar para dar melhor qualidade ao usuário de tipo de 

transporte, com o objetivo de compatibilizar a circulação de veículo pesado com circulação 

de atividades diferenciadas, fazendo com que convivam harmonicamente. 

 

Figura 75 - Deterioração do pavimento e conflito de fluxos 
Fonte: (PMP/SEMPLOG) 
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3.11 Sistema de Transporte Aéreo 

O aeroporto de Paranaguá é homologado pela aeronáutica como um aeroporto 

público, aberto ao tráfego aéreo para operações visuais diurnas. É classificado, segundo a 

Portaria 1.141/GM5 de 08 de dezembro de 1987, com o código de pista "2 VFR". 

 

 
Figura 76 - Aeroporto Santos Dumont 

Fonte: (Cyrus/2013) 

 

Essa portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 09 de dezembro de 

1987, dispõe sobre Zonas de Proteção e aprova o Plano Básico das Zonas de Proteção de 

Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à navegação aérea e dá outras 

providências. Neste documento são delimitadas as superfícies de aproximação, saída e 

transição e verificam-se os obstáculos existentes não permitidos, que devem ser retirados. 

Para o aeródromo de Paranaguá, considera-se a superfície de aproximação e saída 

com a largura da faixa de pista, ou seja, 40 metros para cada lado do eixo, a partir de 60 

metros além das cabeceiras, com ângulo de abertura para cada lado de 6° e rampa com 
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declividade de 4%, ou seja, cada 100 metros sobem 4 metros. Para as superfícies de 

transição, lateralmente a pista de pouso e decolagem, considera-se a partir de 40 metros 

para cada lado do eixo da pista uma rampa de 20%, ou seja, cada 5 metros sobe 1 metro. 

Nas superfícies de aproximação, saída e transição, não são permitidos obstáculos naturais e 

artificiais que ultrapassem esses gabaritos. 

O aeródromo de Paranaguá é operado, mantido, administrado e explorado pela 

Prefeitura Municipal de Paranaguá em Convênio com a Agência Nacional da Aviação Civil 

(ANAC). 

 O aeródromo/ aeroporto �Santos Dumont" está localizado na Avenida Bento Munhoz 

da Rocha Netto, um dos principais eixos de ligação entre o centro e os bairros do município, 

com movimento intenso de veículos principalmente nos horários de pico. 

 A Secretaria de Aviação Civil (SAC) contratou um estudo de viabilidade para uma 

reforma e ampliação desse aeroporto, porém o Plano Diretor do Município prevê o 

deslocamento desse para a PR-407, uma vez que o existente está inserido numa área 

completamente consolidada, com construções residenciais, não havendo possibilidades de 

uma possível ampliação, além de se constituir numa barreira à mobilidade, impedindo a 

ligação eficiente entre bairros. 
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Figura 77 - Localização Novo Aeroporto 

Fonte: (PMP - SEMPLOG) 

3.12 Mobilidade no Centro Histórico 

Como o tema de mobilidade e acessibilidade urbana em cidades históricas passa a ser 

objeto de ação governamental e articulação institucional por parte do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), através do Departamento do Patrimônio 

Material (DEPAM/IPHAN),houve a articulação das políticas de transporte, trânsito e 

acessibilidade universal a fim de proporcionar a qualificação do sistema de mobilidade 

urbana das cidades históricas, tornar o acesso amplo, democrático e seguro, deixando-o 

socialmente inclusivo e sustentável, além de permitir a conservação de bens arquitetônicos 

de elevado interesse cultural. 

 

Figura 78 - Foto da Rua da Praia � Centro Histórico de Paranaguá 
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Os sítios históricos urbanos representam uma fatia urbana estratégica, com grande 

potencial de valorização e qualificação da vida nas cidades. Além disso, as cidades históricas 

representam lugares especiais da nação. Paranaguá é um dos 65 municípios considerados 

destinos preferenciais pelo Ministério do Turismo (MTur). 

Nas últimas décadas, o Centro Histórico de Paranaguá sofreu uma série de 

transformações, que por fatores políticos e econômicos, orientados pela especulação 

imobiliária, descartou o antigo, o usado. As intervenções até então realizadas, não foram 

capazes de proteger ou mesmo restituir relações compatíveis entre a população e o cenário 

físico, descaracterizando e estimulando a substituição de seus componentes, destruindo a 

identificação da comunidade com seu Patrimônio Cultural. O trabalho de recuperação do 

Setor Histórico deparou-se com uma população hostil às propostas de preservação do 

Centro Pioneiro. Foi através da aplicação de uma série de programas, projetos e leis de 

incentivo fiscal e a incansável insistência, com a parceria da Coordenadoria do Patrimônio 

Cultural do Estado e com a 10ªR.S. do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) que se resgatou o valor do Patrimônio Histórico para a comunidade, e no ano de 

2.010 o centro histórico foi tombado a nível federal. 

 

Figura 79 - Rua Professor Cleto 
Fonte: (PMP - Semplog/ 2010) 
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Figura 80 - Rua XV de Novembro 

Fonte: (PMP - Semplog/ 2010) 
 

Como forma de valorizar o direito à circulação para todos os cidadãos, aos espaços 

públicos humanizados e reforçando o direito à fruição dos bens e conjuntos arquitetônicos e 

paisagísticos de reconhecido valor cultural, foi implantado oprograma federal em nossa 

cidade, com um projeto piloto paraconjuntos urbanos tombados no Brasil, que tinha como 

objetivo: o estudo de soluções praticadas nacional e internacionalmente, listando exemplos 

positivos e negativos e apresentando relação de referências bibliográficas; análise da malha 

urbana onde se contextualiza a área tombada, suas características, especificidades de 

deslocamentos e suas necessidades de mobilidade, incluindo veículos privados e coletivos, 

motorizados ou não, os fluxos de pedestres, as áreas de tráfego restrito e todas as outras 

relacionadas com a questão; análise de equipamentos utilizados nacional e 

internacionalmente, motorizados ou não, com possibilidades de introdução e uso nas 

cidades históricas brasileiras. 

Ainda assim a fabricação, distribuição e valorização exagerada dos automóveis no 

mercado estão gerando problemas nos pequenos centros das nossas cidades brasileiras. 

Hoje, essa �super� valorização do veículo motorizado está ultrapassada e percebe-se que o 

pedestre, o ciclista, o automóvel podem e devem conviver harmonicamente no mesmo 

espaço. 
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A empresa brasileira �TC Urbes�, especialista em mobilidade e projetos urbanos, foi 

contratada pelo IPHAN para elaborar as diretrizes do Plano de Mobilidade e Acessibilidade 

do Centro Histórico de Paranaguá/PR realizando a princípio o diagnóstico do centro e 

posteriormente ouvindo a população parnanguara acerca dos desafios e diretrizes para a 

elaboração do Plano de Mobilidade, realizando uma oficina participativa, no Museu de 

Arqueologia e Etnologia (MAE), onde participaram representantes dos comerciantes, 

políticos, moradores e órgãos de planejamento que funcionam na região. Essa oficina foi 

chamada de �Dia da Mobilidade do Centro� e, na ocasião foi formada uma comissão de 

representantes da sociedade civil organizada, técnicos e entidades representativas. 

 

Figura 81 - Folder do Dia da Mobilidade 

Fonte: (PMP/ Semplog) 

 

Figura 82 - Oficina de Grupos, Equipe da TC Urbes, IPHAN, técnicos da Prefeitura 
Fonte: (PMP/ Semplog). 
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Somado ao diagnóstico feito na época e acrescentando mais alguns aspectos ligados 

à mobilidadeconcluímos que: 

· Não existem ciclovias atravessando esse importante núcleo administrativo 

financeiro e de comércio.  

· Percebe-se que os automóveis, ciclistas e pedestres competem pelas calçadas 

e ruas estreitas quase que impedindo o deslocamento de pessoas com 

deficiência ou restrição de mobilidade. Existem conflitos na circulação � 

automóveis x pedestres x bicicletas x motos x caminhões, ainda ocorrendo 

uma prioridade dos automóveis. 

Para se ter ideia do desafio a ser enfrentado, pode-se citar que, segundo dados do 

DENATRAN (2015), Paranaguá possuium veículo para cada 2,41 habitantes. O crescente 

número da frota de veículos agrava os desafios de gestão das áreas protegidas. 

· Abriga a maioria dos festejos e comemorações tradicionais da cidade e do 

país, com atração de grande número de veículos, causando 

congestionamentos e lentidão no trânsito. 

· Recebe com frequência cada vez maior com a atracação de navios de 

passageiros, grupos de estudantes e turistas. 

· Existe um anel viário por onde circulam os ônibus de transporte coletivo. 

· O horário para carga e descarga no comércio não está sendo respeitado, 

principalmente pelo comércio atacadista. 

· Apropriação de espaços públicos históricos como estacionamento. 

· Poluição ambiental (sonora visual e atmosférica). 

· Descaracterização dos edifícios com elevado valor cultural para transformá-

los em áreas comerciais 

· Falta de estacionamento privado. 

· Falta de sinalização adequada. 

· As ruas com maior índice de conectividade e circulação são: Faria Sobrinho, 

XV de Novembro, Marechal Deodoro, General Carneiro e Conselheiro 

Sinimbú.  
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· Existem muitas formas de acessar o Setor Histórico Tombado, mas as saídas 

são dificultadas. 

· Falhas de acessibilidade física às edificações históricas, monumentos e 

edifícios públicos. A existência de obstáculos das mais diversas naturezas 

(degraus, escadas, pilares, dentre outros) de forma desordenada no sítio 

histórico é fator de diminuição da acessibilidade das pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

Com vistas a resolver este desafio, os técnicos da Prefeitura Municipal de 

Paranaguá têm desenvolvido ações de adequação das instalações dos seus próprios com a 

adoção dos princípios da acessibilidade presentes na Lei Federal n° 10.098/2000. Destacam-

se as ações desenvolvidas nos projetos do Restaurante Escola (Casa Dacheux), Restauro da 

Estação Ferroviária, Restauro do Palácio Mathias Bohn, Revitalização da Praça Rosa Andrade 

com execução de rampas, elevadores, pavimentos apropriados. 

 

 

Figura 83 - Ciclofaixa na Praça Rosa Andrade na Área Tombada 
Fonte: (PMP/ Semplog) 
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3.13 Sinalização 

O Município é responsável pela organização do trânsito. A mobilidade em condições 

seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de trânsito � SNT, que no âmbito das respectivas competências devem adotar 

medidas que promovam e garantam a segurança das pessoas, a fim de assegurar a qualidade 

de vida, com cidadania, conforme dispõe a Lei Federal de nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, que instituiu oCTB - Código de Trânsito Brasileiro. 

Vale salientar que o Munícipio de Paranaguá tem competência para legislar sobre a 

matéria, uma vez que o Departamento Municipal de Trânsito � DEMUTRAN passou a 

integrar o Sistema Nacional de Trânsito � SNT, na condição de Órgão Executivo de Trânsito e 

Rodoviário local, por força da Lei Municipal de nº 2.202, de 15 de agosto de 2001. 

Seguindo estas premissas, a Secretaria Municipal de Segurança executa 

periodicamente levantamentos de trafego em cruzamentos e ruas. Um exemplo destes 

levantamentos pode ser visto na figura a seguir. 

 

 
Figura 84 - contagem de veículos- Rua. Nestor Victor Vs Barão do Rio Branco 

Fonte: (PMP/Semseg) 

 

A análise das vias pela Secretaria de Segurança proporciona um entendimento de 

quais vias estão sofrendo conflitos de maior ou menor grau. A partir disso, torna-se 
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facilitado e justificável o planejamento da cidade quanto aos sentidos, sinalização e 

semáforos. 

Outro ponto importante que influi na mobilidade do cidadão Parnanguara é o 

Programa de Estacionamento Rotativo Regulamentado - PERTO, um sistema desenvolvido 

para aumentar a rotatividade dos veículos no centro, diminuindo assim a pressão exercida 

sobre esta região. 

O sistema rotativo � PERTO, contém um total de 1019 vagas, sendo 567 para carros e 

354 para motocicletas. A tabela a seguir mostra o panorama geral destas vagas. 

 

Tipo de Estacionamento Quantidade 

Carros 569 

Motos 354 

Carga e descarga 9 

Idoso 13 

Deficiente físico 15 

Veículos oficiais 9 

Vaga de 10 min 2 

Vaga de 15 min 18 

Vaga de bicicleta 5 

Vaga ambulante 5 

Área de taxi 18 

Vaga de 05 min 2 

TOTAL 1019 

 
Tabela 6:Vagas do PERTO, Município de Paranaguá 

Fonte: (PMP/Semseg) 
 
 

Devido à grande quantidade de veículos que estacionam no centro histórico de nosso 

município, onde se localiza o centro econômico e vários polos geradores de trânsito de 

pedestres, entende-se que há a necessidade de ampliação do sistema rotativo PERTO, pois 

os espaços que hoje existem são insuficientes, causando uma demanda alta de veículos 

estacionados por um período longo. Na Rua João Estevão, por exemplo, existe uma 
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quantidade razoável de pontos comerciais de interesse para a população, que utilizam as 

vagas do PERTO para realizar suas atividades. 

A figura a seguir demonstra esta situação. 

 
Figura 85 - Estacionamento Rotativo no Centro 

 

Outra importante questão ligada à sinalização é a restrição de circulação de 

caminhões pesados de acordo com a Lei Municipal 3039/2009. Muitas vezes os motoristas 

de veículos com cargas pesadas desconhecem a legislação, adentrando em muitos locais 

onde a circulação deste tipo de veículo é proibida. Porém, as placas de restrição à circulação 

de veículos pesados tem norteado estas rotas de modo a diminuir o conflito destes veículos 

com os automóveis de pequeno porte e facilitando a mobilidade do cidadão parnanguara.  

Em um panorama geral, percebe-se que a cidade possui ruas bem sinalizadas em 

alguns pontos, e em outros a sinalização é bastante deficiente ou inexistente tanto na forma 

horizontal como vertical. Assim, entende-se que ações neste sentido devem ser tomadas. 
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3.14 Educação no Trânsito 

A educação no trânsito se constitui em uma parcela importante dos esforços do 

município em relação à mobilidade e também à segurança do indivíduo que se desloca pela 

cidade das mais variadas formas. 

Com o intuito de monitorar e planejar ações de melhoria existe no município de 

Paranaguá a Divisão de Educação para o Trânsito, que é voltada para a elaboração e 

desenvolvimento de programas e campanhas educativas de trânsito, objetivando 

conscientizar os condutores e pedestres para o comportamento adequado, além de propor e 

realizar estudos e diagnósticos visando subsidiar a elaboração de programas e projetos de 

educação para o trânsito. 

Um dos dados monitorados por esta divisão é a quantidade de acidentes. Assim, são 

mostradas a seguir as quantidades de acidentes nos últimos anos para cada classificação: 

 

Ano - 2012 

ATROPELAMENTO 37 

CAPOTAMENTO 06 

CHOQUE 11 

AUTO X AUTO 14 

AUTO X BICICLETA 50 

AUTO X MOTO 102 

BICICLETA X BICICLETA 08 

CAMINHÃO X AUTO 07 

CAMINHÃO X BICICLETA 11 

CAMINHÃO X CAMINHÃO 02 

CAMINHÃO X MOTO 14 

MOTO X BICICLETA 28 

MOTO X MOTO 20 

ÔNIBUS X AUTO 02 

ÔNIBUS X BICICLETA 02 
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ÔNIBUS X CAMINHÃO 02 

ÔNIBUS X MOTO 01 

Tabela 7- Quantidade de acidentes por tipo e por modal 
 

 

Ano - 2013 

ATROPELAMENTO 26 

CAPOTAMENTO 06 

CHOQUE CONTRA ANTEPARO 10 

AUTO X AUTO 15 

AUTO X BICICLETA 21 

AUTO X MOTO 74 

BICICLETA X BICICLETA 02 

CAMINHÃO X AUTO 03 

CAMINHÃO X BICICLETA 08 

CAMINHÃO X CAMINHÃO 05 

CAMINHÃO X MOTO 10 

MOTO X BICICLETA 19 

MOTO X MOTO 10 

ÔNIBUS X BICICLETA 02 

Tabela 8- Quantidade de acidentes por tipo e por modal 
 

Ano - 2014 

ATROPELAMENTO 23 

CAPOTAMENTO 05 

CHOQUE CONTRA ANTEPARO 09 

 AUTO X AUTO 13 

AUTO X BICICLETA 23 

AUTO X MOTO 70 

CAMINHÃO X AUTO 07 

CAMINHÃO X BICICLETA 02 
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CAMINHÃO X CAMINHÃO 02 

CAMINHÃO X MOTO 13 

MOTO X BICICLETA 12 

MOTO X MOTO 10 

ÔNIBUS X BICICLETA 02 

ÔNIBUS X MOTO 01 

Tabela 9- Quantidade de acidentes por tipo e por modal 

 

Em números, os acidentes totais distribuídos por ano são demonstrados no gráfico a 

seguir: 

 
Figura86- Comparação de acidentes por ano 2012-2014 

 

Por meio da análise dos dados acima demonstrados, pode-se entender que o número 

total de acidentes de trânsito na cidade foi reduzido em 39.6% entre os anos de 2012 à 

2014. Segundo a própria Divisão de Educação no trânsito, este quadro se deve ao esforço e 

empenho do trabalho realizado em favor da segurança no trânsito, levando a 

conscientização e mudança de comportamento através das campanhas educativas, palestras 

nas empresas e Programas de Educação para o Trânsito nas Instituições de Ensino, que vêm 

sendo realizadas ao longo desses anos.  

317 

211 
192 

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014

N
º 

d
e

 A
ci

d
e

n
te

s 

Número de Acidentes por ano 



 

 
 

108 

Os acidentes com bicicletas também foram reduzidos em 60%. Este fato se deve à 

implantação de novas ciclofaixas, que aumenta a segurança do ciclista nas principais vias do 

município, e também ao contínuo esforço das ações de educação.  

Em relação às multas de trânsito, foi feito uma contagem da quantidade de multas 

aplicadas em cada mês, sendo eleitas as três ruas onde houve mais infrações. Estas 

informações são mostradas na tabela a seguir. 

 

3 LOCAIS MAIS NOTIFICADOS MENSALMENTE - CPD DEMUTRAN 2015 

MÊS LOCAL DA INFRAÇÃO QTD 

JANEIRO AV. BENTO M. DA R. NETO 89 

 

PADRE JOSE R. DE SOUZA ALVIN 52 

  R: JULIA DA COSTA 50 

      

FEVEREIRO AV. ATILIO FONTANA  199 

  AV. BENTO M. DA R. NETO 151 

  PADRE JOSE R. DE SOUZA ALVIN 96 

  

 

MARÇO AV. ATILIO FONTANA  150 

  R: JULIO GROTH ELIAS 85 

  AV. BENTO M. DA R. NETO 56 

  

ABRIL R: JULIO GROTH ELIAS 195 

  AV. BENTO M. DA R. NETO 151 

  AV. ATILIO FONTANA  130 

  

 

MAIO R: JULIO GROTH ELIAS 125 

  AV. BENTO M. DA R. NETO 95 

  PADRE JOSE R. DE SOUZA ALVIN 81 

  

 

JUNHO PADRE JOSE R. DE SOUZA ALVIN 143 

  AV. ATILIO FONTANA  104 

  CEL. ELISIO PEREIRA 97 
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   JULHO AV. BENTO M. DA R. NETO 192 

  R: JULIO GROTH ELIAS 187 

  PADRE JOSE R. DE SOUZA ALVIN 104 

  

 

AGOSTO AV. BENTO M. DA R. NETO 207 

  PADRE JOSE R. DE SOUZA ALVIN 102 

  R: ODILON MADER 86 

  

 

SETEMBRO AV. BENTO M. DA R. NETO 217 

  AV. ATILIO FONTANA  196 

  R: ODILON MADER 73 

   OUTUBRO AV. BENTO M. DA R. NETO 171 

  AV. ATILIO FONTANA  150 

  TRAVESSA CORREIA DE FREITAS 53 

 
Tabela 10- Locais mais notificados por mês 

 

O número de infrações cresceu em 36.64% até o ano de 2015, devido ao aumento da 

frota de veículos circulando no município e também o aumento da fiscalização. 

Em relação à natureza das multas, tomando como base o mês de janeiro de 2015, 

pode-se inferir que a maior parte das multas diz respeito ao uso indevido do telefone celular 

ao dirigir um veículo. A tabela a seguir ilustra estes dados. 

 
INFRAÇÕES MAIS COMETIDAS 

TIPOLOGIA QTD LOCAL DA INFRAÇÃO 

GRAVIDADE LEVE 41 
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGUL. ESTAC. 

ROTATIVO 

GRAVIDADE MEDIA 267 DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR 

GRAVIDADE GRAVE 109 
ESTACIONAR EM LOCAL/HOR. DE ESTAC. E PARADA PROIB. 

PELA SINAL. 



 

 
 

110 

GRAVIDADE GRAVISSÍMA 17 
TRANS. PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA C/ 

SINALIZAÇÃO SENTIDO ÚNICO 

 
Tabela 11- Infrações mais cometidas no mês de Janeiro de 2015 

Fonte: (PMP/ Demutran) 
 

A frota de veículos entre os anos de 2012 à 2015 cresceu em 12.43%, enquanto o 

número de infrações de caminhões cresceu em 8.87%, devido ao aumento da frota .  As 

estatísticas de acidentes de 2014, porém, mostram uma melhora em relação ao ano de 

2012, que caiu em 39.6% quando comparadas com o aumento da frota de veículos. O fato, 

entretanto, não pode ser comemorado, pois o trânsito ainda continua fazendo suas vítimas e 

somente as famílias podem entender o real significado de uma vida perdida no trânsito. 

Causa maior dor a constatação de que é o próprio motorista que, ao adotar atitudes 

imprudentes no trânsito, é o maior responsável pelos números apresentados neste anuário. 

Não por acaso, são registrados mais acidentes nos finais de semana, quando os motoristas, 

especialmente os jovens, saem à noite e dirigem embriagados, combinação que é uma das 

maiores causas de acidentes no País. 

Fazendo uma comparação da frota de veículos dos últimos 10 anos: Dados 

estatísticos da frota de veículos DETRAN-PR no ano de 2005 foram de 29.098, e no ano de 

2014 foi de 58.898. É possível observar um forte aumento da frota entre esses anos que 

cresceu mais de 100%. Em 2015 tem-se uma frota demais de 60.000 veículos. Através destes 

dados apresentados, nota-se a necessidade da adoção de meio de transporte alternativo 

que seria bicicleta e transporte coletivo, objetivando a mobilidade urbana, 

consequentemente diminuindo o índice de acidentes. 

 

AÇÕES DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - DEMUTRAN/PMP 

No cumprimento de suas atribuições e finalidades, a Divisão de Educação para o 

Trânsito contou com a força de trabalho espelhada no relatório a seguir, além de um 

contingente de colaboradores por intermédio de Autoescolas, Secretarias Municipais, Polícia 

Militar e empresas voluntárias. 
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Programa �Trânsito na Escola� 

 A Divisão de Educação para o Trânsito por meio do Programa �Trânsito na Escola� 

desenvolve ações diversas em competência e cumprimento que lhe são conferidas como diz 

o Código de Trânsito Brasileiro nos Artigos 74 e 76 e Lei nº 3183/2011 que dispõem sobre a 

obrigatoriedade do ensino de �Educação para o Trânsito� em todas as escolas da rede 

municipal de ensino do município de Paranaguá. Propomos esse projeto �Trânsito na 

Escola�, seguindo diversos exemplos positivos existentes em todo país, que trata da inclusão 

desse tema nas práticas educativas das Escolas de nosso município, servindo como um canal 

de informações e formação para as nossas crianças e adolescentes. O Projeto é realizado 

com alunos dos 4º anos das Escolas Municipais em dois períodos: 1ª aula teórica, 2ª aula 

prática, realizada na minipista de trânsito localizada na Escola Municipal de Tempo Integral 

�Hugo Correia�. É utilizado o ônibus da Guarda Civil Municipal para transporte dos alunos 

até a minipista. O Projeto conta com uma minipista de trânsito, com o objetivo de não 

apenas educar as crianças, mas também transformá-las em multiplicadores de segurança no 

trânsito. Ao final do projeto é realizada a cerimônia de entrega de certificados às Escolas que 

participaram do projeto e carteirinhas de �Agente Mirim de Trânsito� . No ano de 2015, 

foram atingidos mais de 500 alunos do 4º ano da Rede Municipal de Ensino de Paranaguá. 

Conforme Resolução 314, de 08 de maio de 2009 que estabelece procedimentos para 

a execução das campanhas educativas de trânsito a serem promovidas pelos órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito, são realizadas 18 Campanhas Educativas no 

decorrer do ano, ações voltadas ao público adulto e infantil, 02 projetos educativos, entre 

eles a �Semana Nacional do Trânsito�, �Maio Amarelo� abrangendo cerca de 10.000 

cidadãos parnanguaras. 

Segue descrição das atividades realizadas: 

�Pé na Faixa, Pé no Freio�: Essa campanha visa estimular o condutor à parada 

obrigatória, dando preferência ao pedestre na faixa destinada a este. 

Orientar o pedestre a levantar as mãos, certificar-se de que a passagem é segura, 

para então concluir a travessia.  

A atividade foi realizada com blitz educativa, com Agentes de Trânsito do Município 

com banner sobre o tema �faixa de pedestre� em locais estratégicos, foram dispostos cones 
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de forma que os veículos tivessem acesso aos agentes orientadores para distribuição de 

informativos e colagem de adesivos, e com orientações aos pedestres sobre a maneira 

correta para realizar a travessia, levantando as mãos como se estivesse pedindo para o 

ônibus parar e aguardar na calçada até que os veículos estejam totalmente parados para 

concluir a travessia com segurança.  

 

Figura 87 - Educação no Trânsito - Folder "Pé na Faixa" 
 
 

�Operação Volta às Aulas�: O Presente plano de ação, que vem sendo executado 

todos os anos, tem como meta  conscientizar os motoristas sobre a maneira correta de se 

comportar no trânsito ao levar os filhos para a escola, orientando os demais motoristas 

sobre os cuidados na área escolar, promovendo a prevenção de acidentes e o respeito à 

legislação de trânsito. 
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AÇÕES EDUCATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO: 

· Orientar a travessia de pedestres, auxiliando principalmente as crianças, 

conduzindo-as para a faixa de pedestres, caso haja, ou parando o tráfego 

sempre que necessário para a travessia segura; 

· Orientar condutores quanto ao desembarque do transporte de escolares pela 

calçada; 

· Orientar os condutores quanto ao uso do cinto de segurança, o transporte de 

crianças menores no banco de trás do veículo e a utilização da cadeirinha 

adequada; 

· Orientar motoristas, indicando locais de estacionamento permitido próximos 

aos portões de entrada das escolas; 

· Advertir motoristas quanto à parada em fila dupla, mostrando os transtornos 

causados por esse procedimento; 

· Coibir o estacionamento e/ou parada em fila dupla; 

· Coibir o estacionamento e/ou parada sobre passeios e calçadas; 

· Coibir o estacionamento nas esquinas; 

· Coibir estacionamento em entrada e saída de garagens, bem como em pontos 

de embarque e desembarque de coletivos, táxi e transporte escolar; 

· Coibir as atividades clandestinas de transporte escolar; 

· Advertir e autuar veículos particulares e escolares em situação irregular. 

 

 �Campanha Educativa aos Ciclistas�: Realizamos campanha educativa destinada aos 

ciclistas. A campanha teve o objetivo de fomentar  o respeito e conhecimento às regras de 

trânsito e com isso reduzir o número de acidentes, e consequentemente, o de vítimas. 

Foram empregadas faixas educativas, distribuição de panfletos educativos e orientações 

sobre a maneira  como os ciclistas devem circular no trânsito, e colocação de adesivos 

refletivos nas bicicletas. A campanha abordou atitudes simples como respeitar os sinais do 

semáforo, procurar utilizar as ciclovias, onde não houver ciclovia procurar andar sempre na 

mão dos veículos, sinalizar suas intenções, utilizar os equipamentos de segurança 
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necessários ao usuário da bicicleta elétrica pedestre. Na Passarela �Antônio José Santana 

Lobo Neto� também foi realizada blitz educativa aos ciclistas orientando-os a realizar a 

travessia da passarela desmontados para segurança dos pedestres que circulam no local. 

 

 

Figura 88 - Educação no Transito - Folder "Campanha Educativa aos Ciclistas" 
 

�Campanha Educativa aos Motoristas�: Com o intuito de garantir a segurança do 

pedestre, que é o personagem mais frágil no trânsito, a Divisão de Educação para o Trânsito 

através da Secretaria Municipal de Segurança e Departamento Municipal de Trânsito, 

promoveu várias campanhas de conscientização aos motoristas. Através de exposição de 

faixas educativas, distribuição de panfletos e orientações que foram dadas aos motoristas 
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com o objetivo da conscientização e mudança de comportamento. Participaram destas 

ações juntamente com os GCM�s, estudantes das Escolas Municipais, agentes da Fundação 

Municipal de Cultura �Os Defensores�, onde atuaram de forma humorística e descontraída 

levando a conscientização a todo tipo de condutor.  

�Semana do Meio Ambiente�: A Divisão de Educação para o Trânsito participou do 

evento com stand para exposição do trabalho desenvolvido na cidade e também realizou 

atividades recreativas relacionadas à educação no trânsito e preservação ambiental, 

destinada ao público adulto e infantil. Nesta atividade foi utilizada uma roleta com jogo de 

perguntas relacionadas ao trânsito e meio ambiente, induzindo o público adulto e infantil à 

conscientização às regras de trânsito e meio ambiente através do lúdico. Foi realizada 

distribuição de informativos educativos, e distribuições de brindes.   

�Teatro de Fantoches�: Participamos de eventos com o teatro de fantoches com 

histórias relacionadas ao trânsito levando as crianças e adultos ao conhecimento das regras 

de trânsito e a conscientização. O teatro de fantoches é uma atividade lúdica, ou seja, é um 

tipo de atividade que facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural.  

Assim, a criança participa ativamente e constrói os significados a partir das vivências 

proporcionadas, por meio desta metodologia a criança no contexto escolar fica a frente de 

ampliar a imaginação, criatividade e concentração.  

�Minipista de trânsito�: Como aula prática, utilizamos a minipista de trânsito onde 

receberam orientações dos agentes sobre o funcionamento das leis de trânsito, como parar 

antes da faixa de pedestre, respeitar o semáforo e ficar atentas às placas, além da 

obrigatoriedade em colocar os capacetes, atividade realizada.com utilização de dado.  Os 

alunos vivenciaram os conteúdos trabalhados de forma prazerosa, propiciando outras 

situações de aprendizado significativo. 
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Figura 89 - Educação no Transito - Minipista 
 

�Palestras�: Realizamos palestras em várias empresas da cidade. Com o tema 

�Direção Defensiva� levando a conscientização, induzindo a mudança de comportamento e 

segurança em favor da redução do número de acidentes de trânsito. 

�Semana Nacional do Trânsito�: Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 � 

Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito, é comemorado entre os dias 

18 e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas à 

internalização de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao 

atendimento de seu compromisso com a �valorização da vida� focando o desenvolvimento 

de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. 

�Maio Amarelo�: O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a 

atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O 

objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A 

intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, 
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envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, 

associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e 

costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, 

abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. 

Acompanhando o sucesso de outros movimentos, como o �Outubro Rosa� e o �Novembro 

Azul�, os quais, respectivamente, tratam dos temas câncer de mama e próstata, o �MAIO 

AMARELO� estimula a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das 

responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro 

de seus deslocamentos diários no trânsito. 

3.15 Plano Diretor 

A Lei nº 60/2007 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 

Paranaguá. O Plano foi elaborado com a consultoria da FUNPAR � Fundação da Universidade 

Federal do Paraná sob a coordenação da Secretaria Municipal de Urbanismo. Amplamente 

divulgado e discutido em 06 Audiências Públicas, deverá sofrer revisão a partir de 2016. 

Dentro do município, o zoneamento urbano possui forte atuação sobre o uso e a 

ocupação do solo. Esta necessidade deriva de vários fatores, entre eles: 

· Paranaguá se encontra em um ambiente muito rico em biodiversidade, sendo 

permeada por rios e florestas muitas vezes nativas, de vegetação primária e também 

secundária em avançado estágio de regeneração. Portanto, a restrição de uso e 

ocupação do solo e o ordenamento das atividades em certos locais passam a ser 

estratégias de conservação da biodiversidade e de remanescentes da mata atlântica. 

· A cidade possui caráter portuário segundo o PDDI 2007, tendo uma alta 

complexidade no transporte de cargas e na logística retro portuária. Estas atividades 

têm sua estrutura fixada na parte norte, nordeste e leste da cidade. Assim, muitos 

conflitos com áreas residenciais e fluxos rotineiros do público local são coincidentes 

com as atividades que derivam do Porto de Paranaguá. Como este se caracteriza 

como um importante braço econômico do município, o zoneamento urbano traz 
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consigo uma série de ações e imposições àquelas áreas que devem ter facilidades 

para o desenvolvimento de atividades industriais. 

· De acordo com o desenvolvimento populacional, cada vez mais áreas são 

demandadas para moradia no município. O Plano Local de Habitação e Interesse 

Social executado no ano de 2010 já denotava um grande déficit habitacional, assim é 

importante delimitar zonas de adensamento demográfico para preservar a 

capacidade do município de conservar outras áreas de interesse. 

· O mapa a seguir mostra o direcionamento sugerido para a expansão residencial em 

direção a SO da cidade e a separação da área de interesse portuário e logística, 

divididas pela BR-277 e Av. Ayrton Senna que, apesar de fazer parte da estrutura 

viária urbana, ainda faz parte do Plano Viário Nacional pela posição estratégica com 

relação ao fluxo de cargas que transitam pelo Porto. 

 

 

Figura 90 - Mapa de Zoneamento Urbano 
Fonte: (PDDI/PMP) 
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  Aliada ao zoneamento, a hierarquização do sistema viário, também criada em 2007 

(PDDI) estabelece e direciona a ocupação, as atividades e o adensamento do solo. Os índices 

atuais precisam ser revistos, principalmente no que diz respeito ao gabarito nas vias: Alfredo 

Budant, Av. Ayrton Senna, Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, Av. Belmiro Sebastião 

Marques, entre outras, já que a cidade, organismo vivo e dinâmico, se movimentou 

distintamente do que havia sido programado. 

 

 

Figura 91 - Mapa Hierarquização de Vias 
Fonte: (PMP/ Semplog) 
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4 PROGNÓSTICO 

A partir do diagnóstico realizado, onde se analisou o conjunto dos elementos que 

compõe o sistema de mobilidade característico de Paranaguá, é possível identificar e 

entender o contexto da cidade. E então, estabelecer um prognóstico onde trabalhar as 

propostas e as soluções tanto para a problemática encontrada como para potencializar os 

aspectos positivos, projetando a cidade que queremos. Neste sentido foi fundamental a 

participação cidadã não só para conhecer a realidade e os anseios da sociedade, como 

também para promover e exercitar a cidadania e a cooperação conjunta entre a 

administração publica e a população. 

Ter a posição clara da situação atual, e construir uma visão de futuro, torna possível 

estabelecer os cenários para curto (5 anos 2020), médio (15 anos 2030) e longo ( 35 anos 

2050) prazos, e desenvolver as estratégias, diretrizes e ações, sempre considerando as 

questões sociais, ambientais, técnicas e político - financeiras para Paranaguá. 

Para identificar os cenários propostos temos, como diretrizes gerais: 

- A priorização total do indivíduo e o aumento da qualidade de vida da população, 

promovendo sempre a inclusão social, a educação e os direitos básicos da constituição. 

- A sustentabilidade ambiental do Município dentro de sua grande importância como 

detentor de áreas de importantíssimo valor para o ecossistema local e global. 

- A viabilidade técnica, legal e administrativa reforçando o papel da gestão publica 

como agente transformador. 

De acordo à visão da cidade que se quer na questão da mobilidade urbana:  

Paranaguá, uma cidade onde as pessoas ocupam o espaço urbano com organização, 

segurança e educação; o trânsito entre pessoas e veículos é fluido e integrado, priorizando o 

cidadão, a sua cultura e a qualidade ambiental. Onde a atividade portuária, fundamental 

para o município, é totalmente integrada nesta realidade. Com políticas que garantem o 

desenvolvimento econômico, a acessibilidade, serviços e infraestrutura de qualidade para 

toda a cidade.  
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Além do diagnóstico realizado, é possível identificar fatores chave para alguns dos 

cenários apresentados a seguir, que ajudarão a definir as propostas do plano: 

4.1 Panorama social � desenvolvimento e infraestrutura 

O crescimento populacional de cerca de 1,2% ao ano estimando uma população de 

mais de 170 mil habitantes para 2030 (como vemos no gráfico a seguir) e mais de 200 mil em 

2050,e o alto grau de urbanização de Paranaguá, junto às restrições de uso e ocupação do 

solo decorrentes principalmente das características físicas e geográficas do município, 

determinam um cenário preocupante para o futuro. 

 

 

Figura 92 - com a estimativa da população para 2030 
 

Estes fatores, assim como outros diagnosticados, devem ser monitorados e geridos 

com urgência, pois do contrário, podem determinar novas situações problemáticas e o 

incremento de outras já recorrentes em Paranaguá, como a ocupação irregular em locais 

não apropriados, normalmente por invasões que ocorrem em regiões sem a devida 

infraestrutura, áreas de risco ou de preservação ambiental.  

As invasões determinam uma sobrecarga em áreas sensíveis � gerando impactos 

ambientais importantes, exigindo ações lentas de regularização, e dificultando a organização 

da mobilidade e os investimentos em infraestrutura para melhorar a condição precária em 

que vive esta população, onde não é possível garantir o acesso ao meio de transporte com 
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qualidade.  São exemplos em Paranaguá: Ilha dos Valadares, Jardim Iguaçu, Vila Santa 

Helena, Jardim Figueira, Labra, Vila São Vicente, Beira Rio, baixada do Jardim Araçá, entre 

outros. Algumas destas áreas são as mais adensadas do município, como se observa no 

mapa a seguir: 

 

Figura 93: Mapa de densidade e áreas irregulares 
Fonte: PDDI/PMP 

 

Nestas áreas as ações devem ser tanto no sentido de garantir a mobilidade eficiente, 

como o de prevenir uma maior ocupação, criando então alternativas atrativas em outros 

pontos menos densos da cidade. Observam-se também as áreas menos ocupadas do 

perímetro urbano, onde criar estas alternativas: leis de incentivo, conjuntos habitacionais, 

linhas de ônibus, ciclovias, equipamento urbano, e melhora urbana em geral para atrair a 

nova população do município. Trata-se de descentralizar estas atividades criando micro 

regiões com certa autossuficiência, que deverão ser tratadas de acordo às suas 

características próprias. 

 



 

 
 

123 

A expansão urbana de forma regular, prevista no Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Município, expandindo a cidade no sentido dos seus limites urbanos, cria um 

traçado linear ao longo da PR407 (Rodovia ArgusTháHeyn) e da Estrada Velha de Alexandra. 

Estas áreas: Porto Seguro, Jardim Paraná, Vale do Sol e Alexandra, também carentes de 

infraestruturas, serviços e comércio, requerem maior distância e tempo para os 

deslocamentos uma vez que o centro comercial e administrativo, bem como o Porto � 

principal captador de trabalhadores, encontram-se localizados em sentido oposto ao deste 

crescimento. Demandam também novas áreas de infraestrutura, incluindo o transporte 

público, e contribuem para a saturação das vias de conexão entre estas áreas passando 

necessariamente ou pela Av. Bento Munhoz da Rocha Neto ou pela Av. Ayrton Senna. Nos 

mapas a seguir se observa a tendência desta saturação viária, decorrentes também dos 

setores onde se intensificará a densidade segundo o modelo atual.  Além das duas avenidas 

já citadas, estão também a Av. Bento Rocha e a BR-277, a Rua Áurea Pereira Martins e a Av. 

Roque Vernalha principalmente: 
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Figura 94: Saturação de vias 
Fonte: PMP/Semplog 

 

 A distância entre os bairros ao longo da PR-407 e o terminal urbano de transporte, 

pode ser superior aos 12 km o que significa um tempo de percurso mínimo em transporte 

coletivo de aproximadamente 01h15min, em horário normal. Em horário de pico, este 

tempo pode aumentar em torno a uns 20%. Um tempo excessivo para uma cidade do porte 

de Paranaguá, e que precisa ser reduzido.  

Esta saturação se complica ainda mais considerando as barreiras existentes na malha 

urbana, que no caso de Paranaguá são significativas, originando gargalos de passagem sem 

alternativas, obstáculos na fluidez do trânsito e das pessoas, inacessibilidade, longos trajetos 

para transpor pequenas distâncias, uso inadequado de áreas nobres, e outras situações 

críticas. São elas: a Av. Ayrton Senna e a PR 407, a linha férrea e o pátio de manobras, o 

aeroparque com o aeroporto, e os rios principalmente o Emboguaçu. 

 

 

Figura 95: Densidade, áreas de ocupação irregular e barreiras urbanas 
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Fonte: PMP/Semplog 
 

No mapa seguinte, se visualiza o cenário dos polos geradores de tráfego em um 

médio prazo, onde se identifica a já comentada saturação na área mais central e próxima ao 

porto e uma expansão no sentido noroeste da cidade, onde será necessário suprir a falta de 

infraestrutura, acesso e sistema viário, criando alternativas à Av. Ayrton Senna, 

principalmente para o acesso e saída ao Porto e para minimizar o impacto desta via como 

barreira urbana.  

 

 

Figura 96: Polos geradores de tráfego 
Fonte: Semplog 

 

O transporte público coletivo atual atende quase toda a área ocupada da cidade, 

entretanto, se consideramos os novos polos geradores de tráfego e a expansão prevista, 

identificamos as áreas em que existe demanda para uma ação imediata. São elas: Vila Garcia 

e Jardim Paraná, Embocuí, Alexandra, Porto Seguro, Colônias/PR-508 entre outras. 
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A pavimentação, que já é deficiente em áreas não ocupadas, em áreas irregulares e 

no setor de novos bairros, deverá ser priorizada nas áreas dos novos polos geradores de 

tráfego, pois são eles também geradores de economia e desenvolvimento. 

Não esquecendo que equipamentos públicos deverão ser instalados e com eles todo 

o pacote de infraestrutura, a médio e longo prazo. 

No mapa a seguir verificamos possibilidades de novas rotas de transporte coletivo e 

equipamentos urbanos a partir dos polos geradores. 

 

 

Figura 97: Equipamentos públicos, transporte coletivo e polos geradores 
Fonte: PMP/Semplog 

4.2 Panorama ambiental 

Cada vez tem se mais consciência da necessidade de conservação da biodiversidade e 

de remanescentes da mata atlântica, característicos de Paranaguá. As características 

descritas anteriormente apontam para uma saturação futura do espaço urbanizável criando 
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um ainda maior déficit habitacional e dificuldade em compatibilizar todos os demais setores 

da cidade, por isto é necessário criar alternativas de mobilidade que respeitem o meio 

ambiente, limitando e ordenando o crescimento para poder manter a qualidade ambiental 

desejada. Algumas ações podem ter consequências irreversíveis com relação ao meio 

ambiente, por isto a construção de pontes, autoestradas, trapiches, portos, etc. necessitam 

de um estudo profundo. Para que estas ações possam garantir um cenário de futuro 

equilibrado, devem visar mecanismos de balance ecológico, controle da qualidade do ar, 

aliar novas tecnologias e reverter a visão de que a riqueza ambiental do município é um 

fator limitante para o desenvolvimento social econômico. 

Em uma análise simples sobre a evolução da emissão de um dos gases de efeito 

estufa, o CO2, para caminhões, carros e motos em Paranaguá, comparando com as 

pretensões do Protocolo de Quioto para 1998, verificamos que hoje se apresenta um nível 

aceitável dentro do padrão nacional, entretanto para 2030, os valores ultrapassam o dobro 

das emissões desejadas.  

 

 

Figura 98 - Estimativa da evolução de emissão de CO2 
 

 Em um cenário de futuro em longo prazo, onde a população crescerá em torno a 

35%, o setor portuárioe o industrial se expandirá, o poder aquisitivo aumentará e as 

infraestruturas bem como os serviços públicos melhorarão, é fácil antecipar um aumento de 

veículos tanto de particulares, como de transporte de carga, bem como de todo tipo de 

transporte: público, aquaviário, férreo, aéreo, etc. Com o aumento da frota motorizada, os 
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índices de qualidade ambiental podem alcançar  valores muito além do admitido. Como a 

situação atual é de baixo controle, com poucas políticas corretivas e preventivas, é urgente 

uma ação criando as estratégicas necessárias para que este cenário não se torne realidade, 

garantindo a qualidade ambiental da cidade, e lógicamente, extendendo a questão da 

mobilidade a todos os seguimentos urbanos.  Mais uma vez, ações educativas são 

fundamentais na mudança desta pesrpectiva. A seguir verificamos esta tendência de 

aumento de motocicletas, carros e caminhões até 2030:  

 

 

Figura 99 � Prognóstico � Motocicletas 
 

 

Figura 100 � Prognóstico automóveis 
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Figura 101 � Prognóstico Caminhões 
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Caminhões que Circulam no Município  

2012(1) 840.000 

2015  1.029.000  

2020 1.440.000 

2030 2.839.000 

(1)Fonte: PDZPO (2012)    

 
Tabela 12 � Estimativa de Caminhões de Circulam no Município 

 

 Com uma topografia plana, Paranaguá se caracteriza pelo uso massivo da bicicleta 

como meio de transporte diário. Esta vocação natural, positiva por tratar-se de um meio de 

transporte altamente sustentável, se não estiver organizada no sistema viário, com pessoas 

educadas para a integração entre os vários modais, em especial o ciclismo e o veicular, pode 

originar um caos e um ambiente inseguro, tendo como consequência última o desestímulo 

ao uso da bicicleta e o aumento da frota de veículos particulares já em médio prazo. Em 

longo prazo, é necessário pensar na saúde da população usuária deste meio de transporte e 

dar suporte com toda a infraestrutura necessária e conforto, para que este modal não gere 

efeitos colaterais como problemas respiratórios pela má qualidade do ar, problemas 

musculares por vias com excesso de irregularidades, dores de cabeça e stress devido ao 

excesso de ruído e insegurança, e até situações mais graves devido a acidentes. Pensando 

então em um cenário de futuro, Paranaguá deveria priorizar um plano cicloviário capaz de 
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atender a toda a população, diversificando seu uso � como o turístico � projetando uma 

cidade �verde�.  

 

 

 
 

Figura 102: Ciclovias e áreas verdes 
Fonte: PMP/Semplog 

 

4.3 Panorama tecnológico: 

É evidente a expansão da atividade portuária, seja pelo crescimento direto do Porto atual ou 

pela implantação de novos portos, e todo o seguimento de atividades correlacionadas a eles. 

Segundo dados da APPA, a demanda de cargas no Porto de Paranaguá, em médio prazo se 

incrementará em um 66,8%. 
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Figura 103 � Estimativa de movimentação de insumos 
Fonte: PDZPO, 2012 

 

Produto (t)  2010  2015  2020  2025  2030  
Soja  11.241.260  13.810.491  16.739.438  19.546.994  22.313.866  
Fertilizantes 
e Adubos  

6.890.848  9.370.968  10.529.303  11.742.998  12.579.477  

Contêiner 
Líquido  

5.021.793  8.562.509  11.168.305  13.707.315  16.321.195  

Açucar  4.367.415  5.920.571  6.222.580  6.539.994  6.840.935  
Milho  2.994.887  3.655.744  4.447.905  5.367.758  6.446.179  
Combustíveis  1.514.129  3.260.640  3.813.186  4.368.705  4.896.266  
Trigo  890.492  591.718  506.341  437.147  381.168  
Álcool Etílico  776.772  816.395  1.805.070  3.791.265  7.562.949  
Veículos  222.536  330.315  412.840  503.725  617.302  
Celulose  169.969  1.273.659  1.299.330  1.358.855  1.456.669  
Produtos 
Químicos  

141.264  219.764  292.418  311.341  326.147  

Outros  1.414.956  1.955.241  2.352.666  2.786.961  3.296.145  
Total do 
Porto  

36.646.352  49.767.988  59.589.413  70.463.058  83.038.298  

 
Tabela 13 � Estimativa de aumento de movimentação de insumos 

Fonte: PDZPO, 2012 
 

 Se esta proporção se aplica a toda logística portuária necessária para atender este 

desenvolvimento, verifica-se que a cidade não está preparada para atender o aumento de 

um sistema já complexo, onde a organização viária, a qualidade do ambiente e a 

infraestrutura de mobilidade estarão diretamente afetadas. O crescimento destas atividades 

requer uma nova organização, principalmente voltada às tecnologias, como as "smartcities", 

ou ainda novos espaços de estacionamento e armazenagem, sensores inteligentes, sistemas 

informáticos de monitoração, tecnologias e materiais mais modernos e permanentes em 

serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, etc. Seguida de uma política de gestão 
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público - privada que atua em previsão à demanda e prepara o município para um 

desenvolvimento organizado. A mobilidade planejada poderá definir alguns dos critérios que 

se deverá seguir, como por exemplo, as rotas para os transportes de carga em seus vários 

modais. 

Mais uma vez comprovamos o crescimento do uso de veículos privados no município. 

Analisando de outra forma esta evolução, nos gráficos a seguir, se a metade dos domicílios 

parnanguaras possui um automóvel para deslocamento, e se esta taxa cresce em paralelo 

com o aumento da população e as melhoras das condições econômicas, é certo afirmar que 

a cidade deve dotar-se de meios tanto físicos como tecnológicos para monitorar os 

indicadores de desenvolvimento, garantir a qualidade destes veículos, e estabelecer ações 

que incentivem os sistemas de transporte não motorizados, coletivos e de menor impacto 

ambiental. Ampliamos a este cenário, as condições do transporte público coletivo e as frotas 

municipais. 

 

 
 

Figura 104 - Veículos motorizados registrados no municipio 
Fonte: (Adaptado de Denatran) 

 
Os serviços devem modernizar-se sem que isto represente um custo adicional à 

população, ao contrário, as estratégias de gestão devem fazer entender ao usuário que o seu 

imposto ou o valor da sua passagem, está sendo bem utilizado em prol da melhoria do seu 

deslocamento.  
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Segundo um artigo publicado em Comportamento por Redação (em 18 de agosto de 

2015, http://www5.usp.br/96824/faixas-exclusivas-aumentaram-a-velocidade-media-dos-

onibus/), uma Pesquisa apresentada na Escola Politécnica da USP, �destaca a importância de 

integrar soluções tecnológicas para a melhoria da mobilidade urbana�, como semáforos 

inteligentes, chips nos veículos, sensores, etc. Outra alternativa é criar um sistema de 

informações centralizadas �com o objetivo de reunir, em um só local, diversos dados ligados 

ao transporte e à mobilidade urbana, visando auxiliar a otimização da tomada de decisões 

pelos gestores�. 

4.4 Panorama político e financeiro: 

É certo que os municípios encontram dificuldade para viabilizar seus projetos, e 

Paranaguá não é diferente. O contexto econômico atual complica ainda mais esta realidade, 

mas os limites financeiros encontrados pelo Município não podem ser definidores das 

políticas para solucionar velhos e novos problemas. Na área de transportes, é necessário 

soluções criativas e dotar a municipalidade de gestores e funcionários capacitados para 

implantar mecanismos que solucionem a demanda permanente da cidade. Não se 

restringirão as medidas de logística urbana às situações prioritárias do dia a dia. Há que se 

pensar num futuro articulado com os municípios vizinhos e do litoral próximo, estabelecer 

parcerias com as instituições privadas, e principalmente garantir que a população tenha 

meios para expor a sua percepção sobre os acontecimentos, e seja consciente da sua 

responsabilidade sobre o que está acontecendo com todo o sistema de mobilidade 

existente. Fomentar em todos os sentidos a iniciativa individual e do coletivo, do público e 

do privado, do local e do global. 

O município contém em sua área urbana uma autovia e áreas marinhas pertencentes 

à União; uma autovia, a área portuária e a área de aeroporto pertencentes ao Estado e à 

União; linhas  e pátios de manobras férreas de domínio privado através de concessão; 

diversas áreas de proteção ambiental a nível Estadual e Federal, várias limitações que não 

são subordinadas à gestão municipal mas que produzem um grande  impacto nas decisões 

locais. Estas circunstâncias demandam uma forte articulação entre as estâncias das 
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administrações envolvidas. O desenvolvimento pleno, e não só com relação à mobilidade de 

Paranaguá, passa por solucionar estas barreiras urbanas de forma definitiva. Algumas destas 

soluções já previstas no PDDI de 2007. 

 

Estes são alguns dos panoramas possíveis para a cidade, tocando apenas temas mais 

sensíveis e urgentes. Mas a cidade é um sistema vivo, com processos imprevisíveis e que se 

alteram com o tempo. É justamente o conjunto de muitos elementos com diferentes 

características e ainda sujeitos às ações maiores da natureza. Por isto, esta complexa 

maravilha pode ser também um dos melhores exemplos de resiliência justamente no que 

compete à mobilidade, pois todas as pessoas necessitam ir e vir. Mas para isto é necessário 

estruturar a visão atual, planejar a transformação de acordo às necessidades presentes e 

futuras, monitorar o desenvolvimento, manter a qualidade de todos os sistemas de 

transporte: público ou privado, coletivo ou individual, motorizado ou não, de cargas ou de 

passageiros, para acompanhar o desenvolvimento esperado para Paranaguá. É função deste 

plano, ser o ponto de partida no impulso de políticas claras neste sentido. 
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5 PROPOSTAS 

5.1 Ações Propostas - Calçadas 

5.1.1 Objetivo  

Qualificar o deslocamento a pé no município de Paranaguá. 

5.1.2 Diretrizes 

- Qualificar as calçadas a fim de promover maior atratividade pelo deslocamento a 

pé; 

- Garantir acesso por deslocamento a pé com completude nos bairros, considerando 

a moradia e os polos geradores; 

- Promover o deslocamento a pé nas centralidades; 

- Garantir a segurança dos pedestres; 

- Garantir a acessibilidade universal. 

5.1.3 Metas e Prazos de implantação 

- Revisar da Lei Complementar n °68/07 do Plano Diretor: Curto Prazo 

-Aprovar o Decreto de normas de padronização de calçadas: Curto Prazo 

- Fiscalizar e avaliar a qualidade da calçabilidade: Curto Prazo 

- Elaborar Plano de Caminhabilidade Municipal de Paranaguá: Curto Prazo 

- Plano de Arborização Urbana Municipal de Paranaguá: Curto Prazo 

- Implantar mobiliário padrão: médio prazo 

- Elaboração e implementação do Plano de Mobilidade no Centro Histórico: Curto 

Prazo 
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5.1.4 Ações Prioritárias 

I. Revisar a Lei Complementar nº 68/07 na revisão do Plano Diretor que inicia em 

2016. 

II. Aprovar o Decreto de padronização de calçada: normatiza a instalação, 

intervenção e manutenção de calçadas, passeios públicos, mobiliário urbano e 

infraestrutura. 

III. Alterar as legislações existentes sobre calçadas, autorizando o poder público a 

instalar, executar, manter, requalificar calçadas de lotes privados e permitir a cobrança por 

tais serviços do proprietário. 

IV. Vincular à liberação do Alvará de Construção a apresentação de projeto da 

calçada do lote, assim como para a emissão do Laudo de Vistoria, deverá ser vinculado à 

obra a execução da calçada. 

 

V. Elaborar material gráfico a ser entregue juntamente com requerimento de alvarás 

de construção, ampliação, reforma e/ou implantação de novos loteamentos, a fim de 

orientar sobre a execução da calçada conforme a legislação e normativa municipal. 

VI. Fortalecer a fiscalização das calçadas, estabelecendo setores e plano de ação. 

VII. Estabelecer largura mínima de calçadas para abertura de novas vias, em novos 

loteamentos, considerando as características locais. 

VIII. Realizar estudo qualitativo das calçadas a fim de estabelecer índices de 

caminhabilidade. 

IX. Promover maior segurança aos transeuntes por meio de avaliação e implantação 

de sinalização adequada por dispositivo semafórico que contemple semáforo de pedestres. 

X. Implantar iluminação pedonal. 

XI. Garantir a segurança viária nos cruzamento, priorizando inicialmente em um raio 

de 300m de cada equipamento público (instituições de ensino, de saúde, áreas de lazer, 

terminal urbano, etc.). 

XII. Aumentar acessibilidade universal: garantir a implantação de sinalização 

adequada às pessoas com mobilidade reduzida (rampas e passeio com dimensões e 
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qualidade de para transeuntes � NBR 9050) e deficientes visuais (sinalização tátilesonora- 

NBR 9050). 

XII. Elaborar estudo para a acessibilidade universal no Centro Histórico a fim de 

estabelecer lei e normatização para maiorcaminhabilidade, considerando instalação 

subterrânea de cabeamento de energia, telefonia, mobiliário urbano e sinalização 

adequados. 

XIV. Elaboração do Plano de Arborização Urbana Municipal, a fim de assegurar maior 

conforto aos pedestres. 

XV. Implantar mobiliário urbano padronizado em conformidade à acessibilidade 

universal, e ao plano de arborização municipal. 

5.1.5 Instrumentos  

- Leis municipais referentes a calçadas: Revisão da Lei Complementar n °68/07 do 

Plano Diretor e unificação da aprovação do Decreto de normas de padronização de calçadas. 

- Plano de Caminhabilidade Municipal de Paranaguá: elaboração e implementação, 

definindo áreas prioritárias de ação (áreas centrais e de grande fluxo de pedestres e de 

acesso aos centros, incluindo pontos de intermodalidade), definindo cronograma de 

implementação progressiva na cidade (todas as ações prioritárias). 

- Plano de Arborização Urbana Municipal de Paranaguá: elaboração e implementação 

do projeto de lei a qual deverá contemplaras espécies a serem utilizadas na arborização 

urbana nos diferentes tipos de ambientes urbanos. 

Definir medidas e dimensões padrões a serem adotadas em relação à fiação aérea, 

iluminação pública, a localização da rede de drenagem pluvial e da rede de esgoto e de 

outros serviços urbanos, bem como a largura da calçada e afastamento mínimo nas 

edificações. 

 Orientar tecnicamente como proceder à prática de plantio, manutenção, podas, 

controle de pragas / doenças, assim como estabelecer critérios técnicos de manejo 

preventivo da arborização urbana. 
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 Definir metas plurianuais de implantação do Plano de Arborização Urbana, com 

cronogramas de execução de plantios e replantios. 

 Dimensionar equipes e equipamentos necessários para o manejo da arborização 

urbana e estimar custos de implantação. 

5.1.6 Indicadores 

- km de calçadas pavimentadas 

- km de calçadas com acessibilidade 

- % de áreas com implantação do Plano de Arborização Urbana  

5.1.7 Responsabilidade pelos projetos e obras 

- Secretaria de Urbanismo 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Meio Ambiente 

- Secretaria de Serviços Urbanos 

- IMUPA 

 

5.1.8 Financiamento 

- Recursos próprios 
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5.2 Ações Propostas - Sistema Cicloviário 

5.2.1 Objetivo  

Organizar e proporcionar melhores condições aos usuários  

5.2.2 Diretrizes 

- Garantir a qualidade de infraestrutura das vias cicláveis, considerando a segurança 

dos ciclistas e bicicletas. 

- Garantir a completude nos bairro e continuidade nos trajetos, considerando 

moradia e pólos geradores. 

5.2.3 Metas e Prazos 

- Elaborar e instituir o Plano Municipal Cicloviário Integrado: Médio Prazo 

- Revisão e complementação da lei do Sistema Cicloviário: Curto Prazo 

5.2.4 Ações Prioritárias 

I. Dividir o espaço público de uma maneira mais democrática e segura. 

II. Reduzir o índice de acidentes com ciclistas mediante a implantação de sinalização 

pertinente e de programa de incentivo e conscientização. 

III. Melhorar a saúde da população usuária da bicicleta (exercício físico). 

IV. Reduzir os impactos no meio ambiente, causados pela poluição sonora e 

atmosférica. 

V. Estudar a possibilidade de transportar bicicletas juntamente ao transporte Coletivo 

Rodoviário e Hidroviário, proporcionando a intermodalidade da bicicleta com diferentes 

modos de transporte. 

VI. Implementar um sistema de compartilhamento de bicicletas na cidade. 
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VII. Regulamentação de estacionamentos públicos e privados, para ciclos e 

bicicletários protegidos, principalmente próximosaos terminais e abrigos de ônibusao longo 

da cidade. 

VIII. Revisão do Código de Postura e Obras a fim de implantar a obrigatoriedade de 

bicicletários ou paraciclos e vestiários relacionados com o número de funcionários. 

IX. Revisão e Implantação da Lei Complementar Lei n°65 de Agosto de 2007. 

X. Realizar a gestão do sistema cicloviário de forma integrada à gestão da mobilidade. 

XI. Fiscalizar a qualidade da infraestrutura das vias cicláveis e sobre o comportamento 

dos ciclistas, assim como campanhas cicloviárias educativas. 

XII. Fiscalizar o uso das ciclovias e ciclofaixas com respeito à velocidade máxima 

permitida. 

XIII. Definir rotas de ligação dos bairros ao centro e um anelcicloviário e definir 

trajetos contínuos. 

XIV. Ampliação, manutenção e monitoramento do sistema cicloviário existe (ciclovias 

e ciclofaixas) constituídos por rotas funcionais, turística e de lazer. 

5.2.5 Instrumentos  

- Leis Municipais referentes ao Sistema Cicloviário: Revisão e implementação da Lei 

Complementar n° 65 de 27 de Agosto de 2007 durante a revisão do Plano Diretor a iniciar 

em 2016. 

- Plano Municipal Cicloviário Integrado, incluindo áreas prioritárias de ação, pontos 

de intermodalidade e cronograma de implementação progressiva na cidade. 

5.2.6 Indicadores 

- Km de vias cicláveis 

- Número de acidentes 

- Número de bicicletas adquiridas ao ano 
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- Atualizações de origem e destino.  

5.2.7 Responsabilidade pelos projetos e Obras 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo  

5.2.8 Financiamento 

- Recursos de programas federais e estaduais 

- Recursos próprios 
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Figura 105 - Ciclovias Propostas 
Fonte: PMP/Semplog 
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5.3 Ações Propostas � Sistema viário 

5.3.1 Objetivo 

Melhorar as condições de mobilidade e a infraestrutura viária do município de 

Paranaguá 

5.3.2 Diretrizes 

- Aumentar a atratividade de locais de desenvolvimento socioeconômico no 

município. 

- Criar alternativas de acesso para vias que estão com capacidade reduzida. 

- Antecipar a expansão territorial do município. 

- Conceder acesso e mobilidade adequados para bairros mais afastados. 

- Proporcionar infraestrutura de qualidade dentro do município. 

- Diminuir o tempo de viagem entre pontos específicos do município. 

5.3.3 Metas e Prazos 

- Pavimentar todas as vias do município com prioridade àquelas que recebem o 

transporte coletivo rodoviário, àquelas no entorno dos equipamentos públicos e polos 

geradores de tráfego e que fazem a ligação entre bairros: Médio Prazo 

- Segregar o transporte de cargas do transporte automotivo individual para melhoria 

na logística de deslocamento de cargas pesadas e da circulação cotidiana de moradores e 

turistas: Longo Prazo 

- Redução da porcentagem de veículos utilizados para deslocamento: Médio Prazo 

- Consolidação da Av. Ayrton Senna da Silva como acesso principal à área urbana de 

Paranaguá, transformando-a em �boulevard de integração�: Longo Prazo 
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5.3.4 Ações Prioritárias 

I .Incremento da malha viária em áreas de expansão ( antecipação do crescimento 

urbano na área oeste (bairros residenciais ) . 

II. Diretrizes de arruamento no Embocuí e criação da alça de acesso à BR-277 como 

alternativa de acesso. 

III. Melhoria na malha viária da Ilha dos Valadares e Alexandra (drenagem, 

pavimentação, etc.) 

IV. Implantação das vias Marginais na BR-277 e Av. Ayrton Senna pelo DNIT 

V. Inversão de preferenciais na BR-277(entrada da cidade) até que se execute o 

projeto do viaduto de entrada da cidade, assumido e proposto pela APPA. 

VI. Ligação entre a BR-277 e Estrada Velha de Alexandra. 

VII. Estruturação da Estrada Velha de Alexandra (definição de caixa, calçadas, pistas 

de rolamento e tipo de pavimentação) 

VIII. Viadutos e trincheiras na Av. Ayrton Senna, de responsabilidade do DNIT 

IX. Execução de Via Arterial sob a Linha de Transmissão da COPEL/Praias transferindo 

a atual PR-407 para esse traçado, como já previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, sob a responsabilidade da concessionária ECOVIA. 

X. Interligação dos Bairros Casa da Família e Parque Agari através continuação da Rua 

Montevideu. 

XI. Implantação prioritária das Vias Safira e Leonel Brizola no Bairro Ouro Fino 

(pavimentação, calçadas) e ligação entre Vila Garcia e Jardim Esperança através da abertura 

e pavimentação da Rua Sete 

XII. Abertura de Rua Arlindo Piovesan (ao lado da Fábrica de blocos de concreto da 

Prefeitura) como alternativa de acesso aos Bairros Vila Nova Primavera, Morro da Cocada e 

Vila do Povo- nova passagem de nível. 

XIII. Processo de transição do acesso ao Porto para via enclausurada e requalificação 

da Avenida Ayrton Senna como previa o Plano Diretor de 2007. 

XIV. Diretrizes de intervenção na hierarquia das vias para a revisão do PDDI: 
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- contemplar os estudos de áreas de adensamento e seu consequente incremento ou 

redução no fluxo de veículos e bicicletas; 

- separação e hierarquização das rotas de fluxos  

XV. Estabelecer políticas de circulação para atendimento aos eventos sazonais: Festa 

do Rocio (Festa da Padroeira do Paraná � acesso à Basílica); aniversário da cidade, Dia do 

Trabalhador, Festa da Tainha, Encontro de Motociclistas, Festa das Nações e Réveillon (praça 

29 de julho) e Carnaval (Av. Mal. Alberto de Abreu). 

XVI. Garantia de acessos aos novos polos geradores de tráfego. 

XVII. Ligação entre as vias Domingos Peneda e Av. Sebastião Belmiro Marques como 

alternativa para a circulação da Av. Bento Munhoz da Rocha Neto. 

XIX. Estruturação da Estrada das Colônias (continuação da Av. Bento Munhoz da 

Rocha Neto) de forma a garantir interligação entre a PR-407 e PR-508. 

XX. Garantia do acesso patrimonial maisimportante à cidade, com segurança, 

iluminação, limpeza e cuidados adequados através da Av. Ayrton Senna da Silva. 

5.3.5 Instrumentos 

-Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (2007): Revisão e adaptação ao novo 

direcionamento 

- Leis municipais que versam sobre as diretrizes do sistema viário: Criação de novos 

parâmetros e revisão das leis existentes 

- Gestão junto ao Governo Federal � DNIT e Estadual- ECOVIA e IAP no que lhes 

compete. 

5.3.6 Indicadores 

- Quantidade de ruas pavimentadas 

- Índice de satisfação dos usuários das vias 

- Tempo de viagem entre pontos específicos 
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- Pesquisa de origem x destino 

- Quantidade de viadutos, trincheiras e rótulas executados 

5.3.7 Responsabilidade pelos projetos e obras 

 - Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo  

- DNIT 

- Secretaria Especial de Portos 

- ECOVIA 

- IMUPA 

5.3.8 Financiamento 

- Programas Federais - Secretaria Especial de Portos/DNIT, Programa pró Transportes. 

- Programas Estaduais � ECOVIA e APPA 

- Recursos próprios 
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Figura 106 - Propostas Viárias 
Fonte: PMP/Semplog 
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Figura 107 - Propostas Infraestruturas - Sistema Viário 

Fonte: PMP/Semplog 
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5.4 Ações Propostas � Transporte Coletivo Rodoviário 

5.4.1 Objetivo 

Aumentar a disponibilidade e qualidade do transporte coletivo na região urbana e 

rural do município de Paranaguá 

5.4.2 Diretrizes 

- Garantir o acesso universal ao transporte público 

- Disponibilizar o transporte público em todos os locais da cidade 

- Manter a oferta de transporte público de acordo com as necessidades da população 

- Proporcionar conforto na espera do transporte 

- Aumentar a atratividade do transporte público 

- Garantir a tarifa mais justa 

5.4.3 Metas e Prazos 

- Criar novos terminais urbanos e alimentadores: Médio Prazo 

- Identificar todos os ônibus com tarjas coloridas para facilitar o entendimento do 

sistema de integração: Curto Prazo 

- Reduzir a velocidade média de deslocamento de todas as rotas: Médio Prazo 

5.4.4 Ações Prioritárias 

I. Localização de novos terminais descentralizando os serviços e implantação de 

linhas alimentadoras a partir desses terminais como forma de reduzir os comboios e atrasos 

no deslocamento, principalmente em horários de pico 

II. Vias exclusivas (rápidas) para ônibus e taxi 
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III. Acessibilidade nos Pontos de ônibus 

IV. Expansão para a área Oeste, Embocuí e Alexandra 

V. Diretrizes de intervenção viária e uso e ocupação do solo para a revisão do PDDI 

com relação à hierarquização das vias por onde trafegam os ônibus e seu adensamento 

VI. Redução de intervalos (melhoria na pavimentação, remoção de barreiras, etc.) 

VII. Identificação das linhas de integração  

VIII. Determinar diretrizes de espera para os ônibus do sistema de transporte coletivo 

atual 

IX.Transporte na Ilha dos Valadares com veículo de médio e pequeno porte com 

utilização de energia limpa.  

X. Exploração de publicidade nos pontos de ônibus 

XI. Controle de tráfego por área � para sincronização de semáforos 

XII. Garantir a interligação da PR-407 e PR-508 para melhoria da conectividade com a 

área rural e das rotas de ônibus escolar. 

5.4.5 Instrumentos  

- Projetos de novas faixas preferenciais para ônibus: estudar e executar 

- Atualizar o Plano de Logística do Transporte Coletivo 

- Plano de Urbanização e Regularização Fundiária da Ilha dos Valadares 

- Revisão do Plano Diretor  

5.4.6 Indicadores 

- Velocidade Média de cada linha de ônibus do sistema de transporte coletivo 

- Índice de satisfação do usuário do transporte público 

- Quantidade de pontos de ônibus com estrutura de acessibilidade 

- Número de linhas/novas rotas implantadas de ônibus 

- Número de usuários do sistema 
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5.4.7 Responsabilidade pelos projetos e obras  

- Secretaria de Especial de Habitação e Gestão Fundiária  

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria Serviços Urbanos 

- Secretaria de Urbanismo 

- IMUPA 

5.4.8 Financiamento 

- Programas Federais 

- Programas Estaduais 

- Recursos próprios 
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Figura 108 - Mapa de Proposta de expansão do transporte coletivo 
Fonte: PMP SEMPLOG 

 

 

Figura 109: Proposta para infraestrutura prioritária em equipamentos urbanos 
Fonte: PMP SEMPLOG  
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5.5 Ações Propostas � Sistema Ferroviário 

5.5.1 Objetivo  

Promover a utilização do modal ferroviário e minimizar os impactos causados pelos 

conflitos desse modal na área urbana 

5.5.2 Diretrizes 

- Adequar o traçado afim de melhoria na segurança viária nos pontos críticos de 

interseções com a execução de passagens em desnível, os quais devem ser pleiteados 

juntamente com a Concessionária. 

- Pleitear junto à Concessionária o retorno da linha de passageiros de Curitiba - 

Paranaguá, a fim de fomentar o turismo local e regional 

- Elaborar Plano de Logística de Transporte de Cargas Integrado- 

Rodoviário/Ferroviário/Marítimo 

5.5.3 Metas e Prazos 

- Pleitear a viabilidade para a execução das soluções apresentadas pela ANTT no 

Estudo �Proposições para solução de conflitos ferroviários�: Médio Prazo 

- Pleitear a execução do desvio do ramal e o pátio de manobras: Longo Prazo 

- Reavaliar anualmente os conflitos do modal ferroviário na malha viária urbana e 

intervenções de segurança: Curto Prazo 

5.5.4 Ações Prioritárias 

I. Pleitear a execução do desvio do ramal e o pátio de manobras ferroviário para o Km 

16, estabelecido no Plano Diretor aprovado em 2007; 
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II. Pleitear a execução das passagens em desnível junto à ANTT, apresentado no 

Estudo �Proposições para solução de conflitos ferroviários. Admir Batista Castorino � Brasília, DF: Agência 

Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, 2014�. 

III. Elaborar Plano de Logística de Transporte de Cargas Integrado incluindo áreas 

prioritárias de ação, pontos de intermodalidade e cronograma de implementação. 

IV. Ligação da BR-277 e Estrada Velha de Alexandra � passagem em desnível. 

V. Adequar as vias férreas para minimizar manobras. 

VI. Restaurar e reativar as Estações Ferroviárias (Alexandra e Paranaguá). 

VII. Reavaliar os riscos das Passagens em Nível que causam conflitos viários e propor 

alterações nas leis e normas vigentes quanto à distância entre elas. 

VIII. Fazer a ligação do Emboguaçu e Vila do Povo através da Rua Arlindo Piovesan- 

passagem em desnível;  

IX. Implantar ciclovia ao longo da faixa de domínio do ramal férreo da Estação 

Ferroviária de Paranaguá até a Rua Barão do Rio Branco; 

X. Estudar parceria com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) em 

relação aos vagões de trem disponíveis para o uso de transporte turístico de pessoas. 

5.5.5 Instrumentos  

- Leis municipais, estaduais e federais referentes ao modal ferroviário 

- Plano de Logística de Transporte de Cargas Integrado. 

5.5.6 Indicadores 

- Número de conflitos registrados entre modais no perímetro urbano 

- Índice de ruídos em pontos previamente determinados 

- Número de acidentes com esse modal no perímetro urbano 

- Índice quantitativo da utilização desse modal como transporte de carga e de 

passageiros. 
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- Viabilidade sócio econômica para implantação de novos ramais no perímetro 

urbano, bem como a transposição do pátio de manobras. 

5.5.7 Responsabilidade de projetos e obras 

- Fundação de Cultura 

- Fundação de Turismo 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo 

- IMUPA 

5.5.8 Financiamento 

- Programas Federais 

- Recursos próprios 
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Figura 110: Mapa propostas Sistema Ferroviário 
Fonte: PMP SEMPLOG   
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5.6 Ações Propostas �Sistema Aquaviário - Transporte Hidroviário 

5.6.1 Objetivo  

Promover o deslocamento de pessoa por hidrovias de forma otimizada e segura ao 
usuário. 

5.6.2 Diretrizes 

- Incorporar o modo hidroviário à mobilidade urbana e regional, integrando-o aos 

demais modais. 

 - Utilizar os rios para desenvolvimento de atividades que gerem emprego e renda 

e lazer para a comunidade em geral  

5.6.3 Metas e Prazos 

- Regulamentação de Transporte Comercial Aquaviário na Navegação Interior do 

Município de Paranaguá e Atividades Aquáticas: Curto Prazo 

- Elaboração do Plano Integrado de Transporte Hidroviário Coletivo no Município de 

Paranaguá: Curto Prazo 

- Licitação para exploração dos serviços: Curto Prazo 

5.6.4 Ações Prioritárias 

I. Estudo de viabilidade para implantação de Sistema Integrado de Transporte 

Hidroviário Coletivo no Município de Paranaguá 

II. Aprovar a Regulamentação que Disciplina o Serviço de Transporte Comercial 

Aquaviário na Navegação interior do Município de Paranaguá: estabelece normas, critérios e 

procedimentos para concessão, permissão e autorização referente a prestação do serviço de 

transporte comercial aquaviário �STCA na navegação interior do município de Paranaguá o 



 

 
 

160 

qual será dividido nas seguintes categorias: passageiro, alternativo (taxi náutico), turismo, 

carga, veículo,  escolar e  misto. 

III. Licitara concessãodos serviços de balsa (Valadares � Continente), juntamente com 

estacionamento e direito de publicidade nos mesmos, a fim de organizar estacionamento 

seguro para os moradores de Ilha dos Valadares, bem como suprir a necessidade dos turistas 

das outrasilhas 

IV. Elaborar estudo de viabilidade para implantação de trapiches e regulamentação 

dos existentes. 

V. Estruturar, qualificar e oferecer infraestrutura nos pontos de parada 

VI. Viabilizar a execução da Estação Náutica Central (Praça 29 de julho) junto ao 

Estado do Paraná (Projeto já desenvolvido) 

VII. Viabilizar a implantação da Marina Pública (próximo ao Palácio Mathias Bonn). 

VIII. Regulamentar as atividades de aluguel de caiaques, jet-ski e outros 

equipamentos aquáticos. 

5.6.5 Instrumentos  

- Leis municipais, estaduais e federais referentes ao Modal Hidroviário e atividades 

aquáticas. 

- Normatizações e Resoluções determinadas pela ANTAQ, para navegação interior 

- Plano Integrado de Transporte Hidroviário Coletivo no Município de Paranaguá. 

 

5.6.6 Indicadores 

- Número de embarcações de passageiros cadastradas 

 - Números de turistas nos hotéis 

- Índices de navegabilidade 

- Número de empresas fiscalizadas e concessões 
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- Índices da qualidade ambiental dos rios 

 

5.6.7 Responsabilidade pelos projetos e obras 

- Fundação de Turismo 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Serviços Públicos 

- Secretaria de Urbanismo 

- IMUPA 

5.6.8 Financiamento 

- Programas Estaduais 

- Recursos próprios 
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Figura 111: Mapa proposta Sistema Aquaviário 
Fonte: PMP SEMPLOG 
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5.7 Ações Propostas- Sistema Aquaviário- Transporte Marítimo 

5.7.1 Objetivo  

Promover melhorias das atividades portuárias e integração do Porto à Cidade de 
Paranaguá. 

5.7.2 Diretrizes 

- Melhorias na infraestrutura viária, de abastecimento de energia elétrica e gás, a fim 

de incentivar novos investimentos no porto e retro porto. 

- Promover a integração do Porto à Cidade  

5.7.3 Metas e Prazos 

- Plano de Logística de Transporte de Cargas Integrado: Médio Prazo 

- Alteração na estrutura organizacional: Curto Prazo 

- Alteração Plano Diretor: Curto Prazo 

- Alterações viárias prioritárias: Curto Prazo 

5.7.4 Ações Prioritárias 

I. Revisão do Zoneamento para fomentar a expansão portuária, na revisão do Plano 

Diretor que se iniciará em 2016 

II. Traçar diretrizes de logística que suportarão as necessidades de novos 

empreendimentos na região do Embocuí 

III. Estruturar a Estrada Velha de Alexandra para funcionar como acesso ao Porto 

IV. Organizar os fluxos nos 2 acessos -BR-277 e Av. Ayrton Senna da Silva: caminhões 

para o estacionamento e veículos para a cidade. A inversão das preferenciais é necessária 

até que seja construído o viaduto na entrada principal. 
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V.Regulamentação de localização de Transportadoras 

VI. Adequação dos acessos das empresas à BR-277 e variante para não criar gargalos; 

 VII. Pleitear a execução do Terminal Marítimo de Passageiros e novo complexo 

administrativo da APPAe ponte de interligação com o continente incentivando, assim, o 

turismo local e regional. 

  VIII. Elaborar Plano de Logística de Transporte de Cargas Integrado incluindo áreas 

prioritárias de ação, estacionamentos, pontos de intermodalidade e cronograma de 

implementação do Terminal Marítimo de Passageiro e a Ponte de ligação da Cidade com o 

Complexo. 

IX. Criar a Assessoria Especial de Integração Prefeitura/Porto, como fórum de 

discussão dos assuntos que afetam a vida na cidade, quer sejam socioculturais, de 

infraestrutura, limpeza e qualidade do meio ambiente, investimentos ou parcerias. 

5.8.4 Instrumentos   

- Leis municipais, estaduais e federais referentes ao Modal Marítimo 

- Reestruturação administrativa da Prefeitura 

- Plano de Logística de Transporte de Cargas Integrado 

- Plano de desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado. 

5.7.5 Indicadores 

- Índices de transporte de cargas (ferroviário, rodoviário e marítimo) atualizado 

anualmente 

- Número de turistas que visitam a cidade/porto 

- Número de empresas fiscalizadas 

- Índices de qualidade ambiental 

- Índices de melhoria social 
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5.7.6 Responsabilidade dos projetos e obras 

- Fundação de Turismo 

- Secretaria de Ação Social 

- Secretaria de Administração 

- Secretaria de Meio Ambiente 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo 

-IMUPA 

- APPA 

- COPEL 

5.7.7 Financiamento 

- Programas Federais � Secretaria Especial de Portos 

- Programas Estaduais  

- Recursos próprios 
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5.8 Ações Propostas - Transporte de cargas 

5.8.1 Objetivos 

Reduzir os impactos e conflitos deste tipo de transporte sobre a malha viária do 

município. 

5.8.2 Diretrizes 

- Organizar os deslocamentos feitos por veículos pesados dentro do ambiente urbano 

do município 

- Regulamentar o deslocamento e o estacionamento de veículos em vias propícias. 

5.8.3 Metas e Prazos 

- Leis Municipais n° 1912/1995;1913/1995;3039/2009: análise e revisão de acordo 

com as novas características das vias e com os objetivos da administração pública, no âmbito 

da mobilidade urbana: Curto Prazo 

- Revisão Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado até 2017: Curto Prazo 

- Segregar o transporte de cargas do transporte automotivo individual: Longo Prazo 

5.8.4 Ações Prioritárias 

I. Alteração do Art.6 º da Lei 1913/1995 - As placas de sinalização deverão apresentar 

carga máxima der 20 ton. e não 12 PBT. 

II. Alteração do Art. 8º da lei 3039/2009 - só poderão circular caminhões vazios -sem 

carga nem containers pelas vias e circuito anotados no mapa anexo, sem permissão para 

outras vias. É necessária a implantação de semáforo na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto e 

retirada da rótula. 
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III. Asfaltar as ruas Soares Gomes e Conselheiro Correia para criar um corredor de 

acesso de veículos leves ao Porto , reduzindo o conflito com os caminhões na Av. Ayrton 

Senna da Silva. 

IV. Criação de estacionamento para os caminhões das 2 Cooperativas. 

VI. Estudo de adequação do zoneamento para ordenar a circulação no entorno do 

Posto Transcap, na Av. Gabriel de Lara com a Rua Conselheiro Correia. 

5.8.5 Instrumentos 

- Leis Municipais que regem o sistema viário e o ambiente urbano no município: 

Revisão e proposição de novas leis 

- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - Revisão em 2017, de acordo com as 

diretrizes propostas neste plano 

5.8.6 Indicadores 

- Índice de trafegabilidade de rotas principais 

- Tempo de travessia entre pontos específicos da cidade 

- Quantidade de acidentes em cruzamentos 

- Número de multas aos caminhões 

- Índices de qualidade ambientais 

5.8.7 Responsabilidade dos projetos e obras 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo 

- IMUPA 
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5.8.8 Financiamento 

- Programas Federais 

- DNIT 

- Programas Estaduais 

- Recursos próprios 
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5.9 Ações Propostas � Transporte Aéreo 

5.9.1 Objetivo  

Aumentar e estruturar o transporte aéreo comercial e de cargas pelo modal aéreo. 

5.9.2 Diretrizes 

- Potencializar a utilização do transporte aéreo no Município de Paranaguá. 

5.9.3 Metas e Prazos 

- Revisar da Lei Complementar n °68/07 do Plano Diretor: Curto Prazo 

- Viabilizar a elaboração do Projeto do Novo Aeroporto: Médio Prazo 

- Transferência de localização: Longo Prazo 

5.9.4 Ações Prioritárias 

I. Revisar a Lei Complementar nº 68/07 � Código de Posturas 

II. Pleitear junto ao Estado do Paraná a retirada do Aeroporto, a fim de minimizar os 

impactos causados pela localização atual (barreira na malha viária) e zoneamento (cone 

aéreo) 

III. Viabilizar a implantação de um novo aeroporto na PR 407, como previsto pelo 

Plano Diretor de 2007 

IV. Elaborar o Projeto do Novo Aeroporto 

V. Elaborar Plano Aeroportuário, a fim de integrar diferentes modais de transporte de 

carga. 
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5.9.5 Instrumentos  

- Leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao transporte aéreo. 

5.9.6 Indicadores 

- Quantidade de carga transportada 

- Número de turistas que utilizam o sistema.  

5.9.7 Responsabilidade pelos projetos e obras 

- INFRAERO 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Serviços Públicos 

- Secretaria de Urbanismo 

- IMUPA 

5.9.8  Financiamento 

- Programas Federais 

- Recursos próprios 
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5.10 Mobilidade na Ilha dos Valadares 

5.10.1 Objetivo 

- Integração da Ilha dos Valadares com a porção continental do município de 

Paranaguá e melhoria das condições de mobilidade urbana no interior da Ilha. 

5.10.2 Diretrizes 

- Reavaliação do artigo 60, item X da Lei Complementar n°62/2007, em que o 

objetivo é restringir a presença de veículos automotores àqueles exclusivamente de uso do 

interesse público e em situações emergenciais, uma vez que o uso atual mostra-se 

incompatível 

- Melhor integração com a porção continental do município restringidasações 

sustentáveis e de menor impacto possível, considerando a fragilidade ambiental do local 

- Avaliação da implantação de sistema de transporte público aquaviário 

- Criação de outro Anel de Mobilidade (aprovado sob a Lei Ordinária 3.430/2014), 

visando regularização e a estruturação viária daquele local, considerando a infraestrutura 

existente, a demanda de uso atual e o potencial para futuras intervenções que objetivam a 

composição de estrutura básica de mobilidade urbana.  

- Reavaliação da forma de uso da Passarela Antônio José Sant'Anna Lobo Neto, 

considerando, além do uso pedonal, integração cicloviárias segura e facilitada com a malha 

da porção continental existente ou a ser implantada incentivando o uso do modal. 

- Incentivo ao uso de meios de transporte alternativos, sejam públicos ou privados, 

compatíveis com a infraestrutura e fragilidade ambiental da Ilha dos Valadares, a ser 

aprovado em regulamentação específica 

- Continuidade de programa para pavimentação de caminhos e becos de saída, 

servidões e vias onde não é possível o trânsito de veículos leves, de serviços básicos e de 

atendimento à população. 
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- Reavaliação sobre o cumprimento da legislação municipal n° 68/2007 e federal 

n°6766/1979 em relação às fiscalizações urbanas. 

5.10.3 Metas e Prazos 

- Elaborar e instituir o Plano de Integração Sustentável Ilha � Continente: Médio 

Prazo 

- Aprovar e instituir o Plano de Mobilidade específico da Ilha dos Valadares: Médio 

Prazo 

- Pavimentar as vias adequadas ao transporte coletivo. 

5.10.4 Ações prioritárias 

I. Regulamentação da entrada e do tipo de veículo que poderá ter acesso à Ilha dos 

Valadares, reavaliando o artigo 60, item X da Lei Complementar n°62/2007 e sempre 

considerando a fragilidade ambiental e de infraestrutura local. 

II. Estudo de demanda e de origem-destino para melhoria da acessibilidade Ilha - 

Continente e vice-versa e também no interior da ilha 

III. Plano de Integração Sustentável Ilha - Continente, visando o atendimento da 

população que necessita ter acesso ao continente para estudo, trabalho, saúde, lazer, entre 

outros e no sentido continente - ilha, melhores condições de acessibilidade visando fins 

turísticos à Ilha dos Valadares, além de melhor atendimento aos moradores da localidade. 

IV. Implantação efetiva do Anel de Mobilidade, aprovado sob a Lei Ordinária 

3.430/2014, possibilitando, em macro escala, melhor acessibilidade entre pontos da Ilha dos 

Valadares e obedecendo aos critérios, em ordem de importância, de uso pedonal, 

cicloviário, coletivo e de pequenas cargas e então o transporte motorizado individual 

V. Ações fiscalizatórias efetivas, evitando novas ocupações que possam prejudicar 

e/ou impedir a condução e a implantação de projetos de regularização fundiária 
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principalmente, neste caso, para fins de regularização da estrutura de mobilidade da Ilha dos 

Valadares. 

VI. Execução de infraestrutura nas vias a fim de proporcionar o trânsito seguro e 

eficiente do transporte coletivo. 

5.10.5 Instrumentos 

- Plano de Urbanização Específica da Ilha dos Valadares (em desenvolvimento) 

- Plano de Mobilidade da Ilha dos Valadares (em desenvolvimento) 

- Leis ambientais municipal, estadual e federal 

- Código de obras municipal, Lei Complementar n° 68/2007; 

- Lei Federal 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 

outras providências. 

5.10.6 Indicadores 

- Número de pedestres que atravessam a ponte 

- Número de ciclistas 

- Número de usuários do sistema de transporte coletivo 

- Número de unidades no cadastro municipal. 

- Metragem de vias pavimentadas 

5.10.7  Responsabilidade dos projetos e obras 

- Administração da Ilha dos Valadares 

- Secretaria Especial de Habitação e Regularização Fundiária 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Serviços Urbanos 

- Secretaria de Urbanismo  
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5.10.8 Financiamento 

- BID 

- Programas Federais de Pavimentação 

- Recursos próprios 
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5.11 Ações Propostas � Centro Histórico 

5.11.1 Objetivo 

Diminuir as situações conflituosas entre os modais de mobilidade e dos diversos usos 

dentro da ZIPT. Bem como promover a integração das políticas de preservação do 

patrimônio edificado com as políticas de desenvolvimento urbano. 

 

5.11.2 Diretrizes 

- Proporcionar novas bases práticas e conceituais para a otimização do tema da 

mobilidade e acessibilidade no Centro Histórico de forma a compatibilizar a preservação do 

patrimônio com práticas de planejamento urbano e territorial integrados. 

- Assegurar a qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento econômico, 

social ,ambiental  e urbanístico da região. 

- Melhorar a eficácia das infraestruturas e a mobilidade, seja ela motorizada ou não 

motorizada. 

- Requalificação dos espaços públicos, animação cultural e fomento aos proprietários 

de imóveis (com foco na habitação, comércio e serviços). 

- Análise da malha urbana onde se contextualiza a área tombada, suas características, 

especificidades de deslocamentos e suas necessidades de mobilidade, incluindo veículos 

privados e coletivos, motorizados ou não, os fluxos de pedestres, as áreas de tráfego restrito 

e todas as outras relacionadas com a questão. 

5.11.3 Metas e Prazos 

-Elaboração do Plano de Mobilidade do Centro Histórico: Curto Prazo 
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- Implantação das obras: Médio Prazo 

5.11.4 Ações Prioritárias 

I.  Criação de áreas de trânsito preferencial de pedestres. 

II. Incentivo para criação de áreas de estacionamento no setor de proteção, 

paraciclos bicicletários particulares e públicos dentro do setor histórico. 

III. Criação do anel viário ao redor do centro histórico. 

IV. Padronização das calçadas e promoção da acessibilidade  

V. Embutimento da fiação na ZIPT 

VI. Melhorias do sistema de drenagem e coleta de esgoto 

VII. Estabelecer parâmetros para transporte, coleta e distribuição de cargas dentro 

das áreas restritas, bem como horários de circulação. 

VIII. Definição de padrão de mobiliário urbano, sinalização viária e turística. 

IX. Revisão da legislação de uso e ocupação do solo quanto a áreas de 

estacionamento e criação de incentivos fiscais à atividade turística. 

X. Criação da zona vermelha de estacionamento rotativo, com períodos menores de 

permanência 

XI. Calçadas padronizadas e acessíveis 

5.11.5 Instrumentos 

- Normativas do tombamento federal e estadual 

- Plano diretor de desenvolvimento integrado do município de Paranaguá 

- Lei e Normas de acessibilidade universal 

5.11.6 Indicadores 

- número de acidentes de trânsito 
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- multas aplicadas a veículos pesados 

- índices econômicos do comércio 

- índices de satisfação dos usuários 

- condições das calçadas, continuidade e existência de obstáculos 

5.11.7  Responsabilidade pelos projetos e obras 

- Fundação de Cultura 

- Fundação de Turismo 

- Secretaria de Obras 

 - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 - Secretaria de Segurança 

 - Secretaria de Urbanismo 

 - IMUPA 

 - COPEL 

 

5.11.8  Financiamentos 

- Programas Federais - Ministério do Turismo 

 -Ministério das Cidades 

 - Recursos próprios  
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Figura 112: Proposta Centro Histórico Fonte Plano de Mobilidade Centro Histórico IPHAN 
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5.12 Ações Propostas � Educação no Transito 

5.12.1 Objetivo 

- Conscientizar a comunidade em geral, funcionários, educadores das redes públicas 

e privadas, e educadores de espaços informais. 

5.12.2 Diretrizes 

- Capacitar os ciclistas das regras de trânsito e inserir o uso adequado da bicicleta, 

ciclofaixas e ciclovias.  

- Orientar as pessoas quanto a manutenção correta das bicicletas para evitar falhas 

mecânicas que causam acidentes. 

- Estimular o uso da bicicleta como meio de transporte com benefícios físicos, 

financeiros e ambientais. 

-Apresentar os direitos e deveres dos condutores de veículos motorizados, dos 

ciclistas e dos pedestres. 

- Refletir e aplicar as noções de cidadania e das regras de convivência no espaço 

coletivo. 

- Capacitar os ciclistas a serem multiplicadoras de novos programas sociais que 

propiciem a mudança de comportamento dos usuários na via, para que construam uma 

cultura de respeito e civilidade no trânsito. 

- Esclarecer a responsabilidade de cada modal num trânsito mais seguro, estimulando 

o respeito entre eles. 

5.12.3 Metas e Prazos 

- Reduzir anualmente o número de acidentes de trânsito. 

- Reduzir o número de vítimas fatais de trânsito: Curto prazo 
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- Manter o índice de deslocamentos por bicicleta, aumentando a sua segurança: 

Curto prazo 

5.12.4 Ações prioritárias 

- Reuniões com os Técnicos de Segurança do Trabalho das empresas da cidade. 

- Apresentar as leis de trânsito e orientar os ciclistas a como circular nas vias. 

- Produzir panfletos educativos e distribuir à população. 

-Produzir manual do ciclista. 

- Palestras em escolas municipais, estaduais e particulares. 

- Parcerias com empresas, associações, escolas, sindicato, rádio, televisão, jornal, etc. 

- Aumento da acessibilidade e das ruas com ciclovias e ciclofaixas. 

- Fiscalização. 

5.12.5 Instrumentos 

- Código Nacional de Trânsito. 

- Leis federais, estaduais e municipais. 

5.12.6 Indicadores 

- Análise do aumento da população e da frota de veículos. 

-Análise do número de acidentes de trânsito, as principais causas e horários. 

- Avaliação, por amostragem, das noções de trânsito dos ciclistas para detectar o que 

precisa ser melhorado. 
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5.13 Ações Propostas � Meio Ambiente 

5.13.1 Objetivo 

Promover a mobilidade sustentável no Município, priorizando a conservação da 

biodiversidade e o respeito ao meio ambiente, bem como garantira qualidade ambiental, 

orientando e ordenando o crescimento e os meios de transporte.  

§ Diretrizes 

- Criar a massa crítica necessária para a auto-gestão da população. 

- Incentivar políticas corretivas e preventivas para a sustentabilidade do sistema de 

mobilidade. 

- Criar estratégias que procurem manter e desenvolver a qualidade ambiental da 

cidade, bem como reduzir o impacto ambiental produzido pelos meios de transporte 

- Monitorar e controlar os indicadores de qualidade ambiental da cidade  

5.13.2 Metas e Prazos 

- Criação do Programa Qualidade Ambiental de Paranaguá: Curto prazo 

- Campanhas educativas extensivas à toda população sobre a mobilidade 

sustentável: Curto prazo 

- Capacitação de gestores e funcionários sobre a mobilidade sustentável: Curto 

Prazo 

- Estabelecer a situação atual da cidade com relação aos parâmetros e padrões de 

qualidade ambiental: Curto prazo 

- Monitoramento ambiental: Médio prazo 

- Criação de um sistema de informações ambientais: Médio prazo 
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- Promover a cooperação entre os diversos órgãos implicados na questão 

ambiental e de transporte: Médio prazo 

- Conseguir que todos os veículos motorizados utilizem matriz energética de baixa 

contaminação ou mínimo impacto ecológico: Longo prazo 

- Conseguir que o transporte coletivo seja priorizado pela população: Longo prazo 

- Conseguir trajetos reduzidos entre pontos de origem e destino: Longo prazo  

5.13.3 Ações Prioritárias 

I. Criar o Programa Qualidade Ambiental de Paranaguá determinando seus 

objetivos, forma de funcionamento, responsabilidades e forma de 

financiamento. 

II. Estabelecer parcerias com Instituições públicas e privadas para o seu 

funcionamento. 

III. Promover a cooperação entre os diversos órgãos implicados na questão 

ambiental e de transporte. 

IV. Criar uma campanha de conscientização e educação ambiental, com ênfase 

na mobilidade urbana. 

V. Participar na Semana do Meio Ambiente através de palestras e exposições e 

outras atividades afins. 

VI. Criar cursos de capacitação para os gestores implicados diretamente na 

questão da mobilidade em Paranaguá, e estender aos funcionários das 

Secretarias implicadas. 

VII. Preparar um levantamento completo sobre as condições da qualidade do ar 

na cidade através de um estudo detalhado. 

VIII. Instalar estações de monitoramento da qualidade do ar. 

IX. Instalação de estações de monitoramento de índice de ruídos. 

X. Criar um sistema de informações ambientais. 

XI. Trabalhar na redução e congestionamentos e níveis de tráfego. 

XII. Aumentar a fiscalizaçãodas condições de funcionamento de veículos.  
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XIII. Criar legislação para retirada de circulação dos veículos em estado 

comprometido. 

XIV. Revisar a legislação do PDDI sobre os estudos de impacto de vizinhança e 

outros estudos na área ambiental, que devem ser obrigatórios, reforçando a 

importância da mobilidade sustentável. 

XV. Criar leis de incentivo para que os veículos motorizados utilizem matriz 

energética de baixa contaminação ou mínimo impacto ecológico.  

XVI. Iniciar um processo de substituição dos veículos da frota municipal para 

combustíveis limpos.  

XVII. Iniciar um processo de substituição dosveículos de transporte coletivo para 

combustíveis limpos.  

XVIII. Criar leis que obriguem os veículos de transporte coletivo e de carga a 

controlar suas emissões de contaminantes. 

XIX. Aumentar ocontrole do despejo de resíduos em qualquer área pública que 

não esteja destinada a isto. 

XX. Revisar as condições do transporte coletivo público a fim de garantir custos 

mínimos, bem como excelentes condições de acessibilidade, disponibilidade 

de linhas e pontos, conforto, trajetos reduzidos, linhas integradas, etc., tudo 

isto para incentivar o uso deste meio de transporte.  

XXI. Implantar um sistema cicloviário completo na cidade, para uso do 

trabalhador, como de lazer e turismo, incentivando o uso da bicicleta como 

meio de transporte. 

XXII. Incentivar a realização de calçadas acessíveis e passeios adequados por parte 

dos moradores, bem como adequar estes espaços nas áreas da 

municipalidade, e instalar semáforos e adequada sinalização para garantir que 

a locomoção a pé seja agradável e segura. 

XXIII. Arborizar as ruas, praças e parques. 

XXIV. Utilizar pavimentos que favoreçam a permeabilidade e a captação solar, bem 

como o uso de materiais ecológicos para as áreas públicas. 
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XXV. Criação de estacionamento periférico para o centro da cidade � carros e para 

a área urbana � caminhões, para que a necessidade do uso do veículo seja 

minimizada.  

XXVI. Criar um Fundo para a Mobilidade Sustentável, destinado a investir nas ações 

prioritárias. 

XXVII. Buscar formas de financiamento para as ações necessárias, bem como 

estabelecer ações que possam ser objeto para Termos de Ajuste de Conduta. 

 

5.13.4 Instrumentos 

- Legislação Federal, Estadual e Municipal de Proteção ao MeioAmbiente. 

- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Paranaguá 

- Lei e Normas de acessibilidade universal 

- Legislação municipal específica 

5.13.5 Indicadores 

- Concentração de poluentes atmosféricos em determinados pontos da cidade 

- Índices de ruído em determinados pontos da cidade 

- Concentração de poluentes em corpos hídricos 

- Índices de percepção de melhoria da qualidade ambiental 

- Quantidade de multas aplicadas por irregularidades em veículos automotores 

- Índice de níveis de caminhabilidade na cidade atualizado anualmente 

- Índice de acidentes envolvendo pedestres, bicicletas e veículos 

- Localização dos pontos de maior concentração de acidentes 

- Índices de incidência de problemas de saúde relacionados â qualidade do ar 

- Número de veículos que circulam em más condições 

- Índices de permeabilidade do solo em área pública 
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- Número de árvores implantadas nas vias, praças e parques 

- Grau de satisfação do usuário: transporte coletivo, sistema cicloviário, sistema 

viário, etc. 

- Número de usuários de bicicletas 

- Índices de limpeza das vias públicas e espaços públicos 

- Índices de biodiversidade local 

5.13.6 Responsabilidade pelos projetos e obras 

- Secretaria de Meio Ambiente 

- IMUPAR 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo 

- Secretaria de Obras 

- Fundação de Cultura 

- Fundação de Turismo 

5.13.7 Financiamento 

- Programas do Governo Federal  

- Programas do Governo Estadual 

- Fundo para a Mobilidade Sustentável 

- Recursos próprios 

- Parcerias público - privado 
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5.14 Ações Propostas � Órgão de Gestão da Mobilidade 

5.14.1 Objetivo 

Criação de um órgão da administração municipal para controle, monitoramento e 

avaliação da implantação da política de mobilidade municipal. 

5.14.2 Diretrizes 

-Monitoramento da execução das ações propostas no Plano de Mobilidade 

- Avaliação dos índices estabelecidos e criação de outros 

- Controle do direcionamento das metas do Plano 

- Incentivos às ações que possibilitem melhorias na mobilidade  

- Incentivo à participação popular nas decisões 

5.14.3 Metas e Prazos 

- Criaçãodo IMUPA � Instituto de Mobilidade Urbana de Paranaguá: Curto Prazo 

5.14.4 Ações Prioritárias 

I. Criação da Estrutura Administrativa com participação de funcionários de todas 

as secretarias envolvidas e representantes da sociedade civil organizada: 

- Secretaria de Planejamento 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Serviços Urbanos 

- Associação/Entidade de Deficientes 

- Associação/Entidade de Ciclistas 

- Associação/Sindicato das Transportadoras de Cargas 
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- Concessionária de Transporte Público 

II.  Reuniões mensais 

III. Controle, Monitoramento e Avaliação da implementação do Plano. 

5.14.5  Instrumentos 

- Legislação Federal, Estadual e Municipal de Mobilidade 

5.14.6 Indicadores 

- Reuniões realizadas 

- Relatórios apresentados 

- Resoluções apresentadas 

- Processos informados 

5.14.7 Responsabilidade pelos projetos e obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Serviços Públicos 

 - IMUPA 

5.14.8 Financiamento 

- Recursos próprios 
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5.15 Sinalização 

5.15.1 Objetivo 

Proporcionar sinalização adequada no município de forma a garantir boas condições 

de trânsito e de mobilidade. 

5.15.2 Diretrizes  

- Garantir o correto funcionamento do tráfego 

- Diminuir os conflitos existentes na malha urbana do município 

- Aumentar a oferta de vagas para os grandes centros comerciais 

5.15.3 Metas e Prazos 

- Aumentar a área do PERTO: Curto prazo 

- Aumentar o número de sinaleiros: Curto prazo 

5.15.4 Ações Prioritárias 

I Promover a sinalização das novas vias nas áreas de expansão da cidade  

II Promover a manutenção da sinalização existente de forma a mantê-la em bom 

estado e visível 

III Instalar sinaleiros nos cruzamentos em pontos críticos da malha urbana 

5.15.5 Instrumentos 

- Legislações específicas sobre trânsito: revisar e adequar à realidade atual do 

município 
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5.15.6 Indicadores 

-Número de acidentes em cruzamentos 

- Número de atropelamentos em faixas de pedestre 

- Tempo médio de espera em semáforos 

5.15.7 Responsabilidade pelos projetos e obras 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

- Secretaria de Segurança 

- Secretaria de Urbanismo  

5.15.8 Financiamento 

Fundo Municipal de Trânsito - FUMUTRAN 
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