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Este documento descreve uma proposta para a implantação de melhorias na Rede Integrada de 

Transporte Público da cidade de Curitiba - Brasil, especificamente para o projeto nominado 
“Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2”. Tal projeto é objeto da Carta 
Consulta nº 60582, submetida e aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos -  COFIEX, 
no âmbito das atribuições da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da 
Economia.

Apresentam-se aqui maiores informações sobre o projeto, visando subsidiar a análise do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, com foco na obtenção de recursos financeiros 
voltados à implantação das obras civis necessárias à melhoria da qualidade do Sistema de 
Transporte curitibano, integrantes da referida carta consulta.  
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O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) faz parte da história 

da evolução urbana de Curitiba, como parceiro no aporte de recursos que 
tornaram possível viabilizar projetos de êxito para a cidade. Assim, desde 
1995 foram executados três importantes programas, nas áreas de 
transporte urbano, habitação e desenvolvimento social.

Agora, Curitiba prepara um novo salto que, a par das iniciativas já 

adotadas ou em fase de planejamento em todos os campos 
administrativos do município, contempla mais um grande programa que  
resulta do reconhecimento de carências de infraestrutura e logística, de 
demandas sociais e ambientais respectivamente fundamentais para o 
avanço da cidade.  

O objetivo é formatar um Programa para a Ampliação da Velocidade e 

Capacidade de uma das mais importantes linhas do transporte coletivo 
da cidade. Tal programa se liga à necessidade de aperfeiçoar e ampliar a 
oferta de transportes, com acréscimos ao sistema que vão além do mero 
investimento em infraestrutura. Fala-se, aqui, de uma maior oferta de 
conexões e possibilidades de deslocamento para o usuário, com a 
mesma eficiência dos corredores de BRT. 
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Curitiba, a capital do Estado do Paraná, é a força motriz de uma Região 

Metropolitana com cerca de 3,5 milhões de habitantes, distribuídos em 29 
municípios. A RMC abriga 31% da população paranaense, de 11,3 milhões 
de pessoas. Desse contingente, 1,9 milhão vivem na cidade-polo. 

O Produto Interno Bruto de Curitiba é de R$ 83,8 bilhões, dados de 2015, de 

acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso 
equivale a pouco mais de 20% do PIB do Paraná, que é de R$ 415,7 bilhões 
(dados atualizados de 2017), de acordo com o Ipardes, o Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Já o PIB da RMC, 
incluída a capital, para os números mais recentes, é de cerca de R$ 140 
bilhões.
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A história formal do planejamento urbano em Curitiba inicia em 1943 com o Plano Agache, o 

qual estabeleceu diretrizes e normas para o ordenamento e o crescimento da cidade, com ênfase 
no tráfego e na setorização das funções urbanas. Esse Plano caracterizava-se por estabelecer um 
modelo de crescimento radiocêntrico, composto por largas avenidas em sentido radial e 
perimetral, favorecendo a circulação urbana. Por este motivo, o Plano também era chamado de 
Plano das Avenidas (IPPUC, 2019). 

A proposta básica deste plano era fixar linhas mestras do perímetro de irradiação (vias radiais) 

que facilitassem acesso ao centro, ampliação da área central desviando o tráfego e redistribuindo 
a circulação por avenidas perimetrais, melhorando a circulação entre os bairros e evitando 
concentrações na sua área central. Com isso o abastecimento, e os problemas de tráfego seriam 
solucionados, bem como, as questões de escoamento, pois as novas vias receberiam os canais 
coletores das águas pluviais (AGACHE, 1943).

1. Planejamento Urbano de Curitiba

Planejamento Urbano é um termo conhecido do cidadão curitibano.  Os habitantes de Curitiba 

reconhecem as suas marcas por toda a cidade e respeitam as suas diretrizes, num gesto de confiança 
para com o compromisso conjunto de melhor qualidade de vida para si e para as futuras gerações.
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Este plano mostrou-se satisfatório para a cidade por quase uma década. Porém devido ao 

crescimento demográfico e o surgimento de novas demandas urbanas, estudos complementares 
se fizeram necessários. Assim em 1954, foi criada a Comissão de Planejamento de Curitiba 
(COPLAC), órgão consultivo do prefeito, composto por uma equipe multidisciplinar de 
profissionais, o qual tinha por objetivo rever e adequar as diretrizes do Plano Agache a nova 
realidade da cidade. Tal equipe em 1960, formulou a da Lei de Zoneamento e seu correspondente 
Código de Posturas, a qual estabelece parâmetros específicos de uso e ocupação do solo para a 
cidade (IPPUC, 2004). Este fato despertou a municipalidade para a premência de um novo Plano 
Diretor para Curitiba.

O novo Plano, aprovado em 1966, caracteriza-se pela alteração da configuração radial de 

crescimento da cidade definida pelo Plano Agache em 1943, para um modelo linear de expansão e 
desenvolvimento urbano (Fig.2). Esse modelo propõe a implantação de eixos estruturais, visando 
o crescimento e o adensamento da cidade, concebido por um Sistema Trinário de vias, o qual 
estabelece a prioridade o transporte público sobre o transporte individual. 

1943 1966



O Sistema Trinário, é composto por um conjunto de três 

grandes vias: uma via central (subdividida em uma canaleta 
exclusiva destinada ao transporte coletivo, duas vias de 
tráfego lento que permitem o acesso ao comércio e às 
residências) e duas vias de tráfego contínuo, implantadas 
em sentidos opostos (centro-bairro e bairro-centro), que 
permitem o tráfego de passagem. Ao longo dos eixos é 
permitida e incentivada a densidade máxima de ocupação 
do solo e na medida em que as edificações se afastam do 
eixo as densidades estabelecidas diminuem.

As diretrizes do Plano Diretor conduzem o processo de 

crescimento da cidade de forma ordenada e definem 
parâmetros de ocupação que orientam e disciplinam os 
investimentos públicos e as atividades da iniciativa privada. 
A concepção desse Plano, baseada na integração do Uso do 
S o l o ,  Tr a n s p o r t e  C o l e t i v o  e  S i s t e m a  V i á r i o ,  e 
especialmente a priorização do transporte de massa sobre 
o individual, traduzido pela implantação dos eixos 
estruturais com as canaletas exclusivas, propiciou as 
condições para a criação de um sistema integrado de 
transporte coletivo público, iniciado na década de 70.

Eixo Estrutural - Esquemas de Desndidade de Ocupação
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1965
Plano Preliminar

1966
Plano Diretor

1975
Novo Zoneamento

2000/2004
Revisão e Adequação ao 
Estatuto da Cidade

A partir da proposta de desenvolvimento linear para cidade, prevista no Plano Diretor, a função 

do centro tradicional como único ponto gerador de serviços foi desestimulada progressivamente, 
favorecendo que empregos e moradia fossem criados ao longo dos eixos estruturais. Com isso, os 
deslocamentos estariam dispersos ao longo dos eixos favorecidos pela legislação de uso de solo, 
que permite e incentiva a mescla de usos, habitacional, comércio e serviço, criando uma demanda 
para o sistema de transporte público. Norteadas por esse Plano, as ações do Município passam a 
ser concebidas em conjunto, integrando as diretrizes do Transporte Coletivo, do Sistema Viário e 
da Legislação de Uso do Solo. 

Os mapas a seguir, representam as diretrizes municipais, integradas entre si, e são a base do 

planejamento urbano da Cidade. 
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Sistema Viário Uso do Solo Transporte Coletivo

Utilizando os instrumentos descritos no Plano o município induz, coíbe e disciplina a ocupação e o 

uso do solo e monitora os parâmetros do zoneamento de maneira a permitir a constante evolução 
da Cidade. Como resultado, a cidade se expande e se molda ao planejamento urbano.

Planejamento Urbano de Curitiba



O início do Sistema de Transporte de Curitiba se dá por meio da consolidação do Plano Diretor, em 

1974, com a implantação do eixo estrutural, a partir da ligação do eixo Norte e do eixo Sul com a 

área central da cidade. Entraram em operação as linhas expressas, algumas linhas convencionais 
se transformam em linhas alimentadoras e são implantados os terminais, de integração física e 
tarifária. 
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Em 1979 entra em operação a primeira Linha Interbairros, visando facilitar os deslocamentos 

entre os eixos estruturais, sem passar pela área central. Essa Linha propiciou o aprimoramento do 
sistema integrado incorporando agilidade e racionalização aos deslocamentos. 

2. Síntese do Transporte Público - Principais Intervenções
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As décadas de 70 e 80 foram decisivas para a cidade e marcaram o início da transformação urbana 

de Curitiba.  Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor, outras canaletas exclusivas e 
terminais de integração foram executados dando forma aos eixos estruturais Boqueirão, Leste e 
Oeste. Esses eixos, fortalecidos pela  criação das linhas alimentadoras, interbairros, 
convencionais e pela política de integração e tarifa única,  dão origem a Rede Integrada de 

Transporte de Curitiba - RIT. Assim ao final do processo de implantação dos eixos estruturais 

torna-se possível verificar a alteração do sistema de transporte de Curitiba.
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A década de 90 foi determinante para a evolução do sistema de transporte da cidade. Foram 

implantadas as Linhas Diretas "Ligeirinho" circulando em vias compartilhadas com o fluxo 

de automóveis, destinadas às demandas pontuais, com embarque e desembarque em nível nas 
estações tubo, implantadas a cada 3 km, e pagamento antecipado da tarifa. Foi a substituição do 
acesso ao ônibus com degraus para o embarque em nível.

O objetivo desse novo sistema era agilizar os deslocamentos realizados entre os terminais de 

integração, por meio da redução dos tempos de deslocamento e de embarque e desembarque. 
Assim, a nova linha estava programada para atingir uma velocidade operacional de 32km/h e, 
desta forma, atrair novos usuários; fato que se comprovou após sua implantação e fomentou a 
criação de vária Linhas Diretas.

Na mesma década, embasados pelos bons resultados operacionais do sistema com embarque e 

desembarque em nível e cobrança de tarifa antecipada, inicia-se a substituição dos pontos de 

parada nas canaletas exclusivas por estações tubo e os expressos articulados são substituídos 

por ônibus biarticulado, para 270 passageiros especialmente desenvolvidos para a cidade de 

Curitiba. A mesma proposta foi implantada em todos os eixos estruturais da cidade.  

A partir do ano 2000, iniciam-se os trabalhos de revisão do Plano Diretor e simultaneamente os 

estudos para a transformação do traçado da antiga BR 116, o qual corta Curitiba de Norte a Sul, em 

um novo eixo de desenvolvimento da cidade. Assim, surge a Linha Verde com a aquisição de 

biarticulados a biodiesel - 100% óleo de soja e a proposta das Linhas Diretas Expressas - Ligeirões. 

Quase no final dessa década entra em operação o trecho sul da Linha Verde (2009) enquanto a 

parte norte, até os dias atuais, encontra-se em obras.

Síntese do Transporte Público - Principais Intervenções
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Em 2012 é inaugurado o Centro de Controle Operacional - CCO, o qual reúne técnicos, fiscais, 

agentes e operadores do transporte coletivo e do trânsito que acompanham a operação do 
transporte e transito, formando um núcleo de comando em tempo real, com comunicação direta 
com motoristas de ônibus e do trânsito em geral. A mobilidade urbana passa a ser monitorada e 
gerenciada a distância e as ações de planejamento da cidade são incrementadas pelos dados 
coletados por meio de câmeras, radares e bilhetagem eletrônica. 

Síntese do Transporte Público - Principais Intervenções

Nesse mesmo ano, ônibus Híbridos são incorporados à frota, bem como, iniciam-se os estudos 

para substituição da matriz energética, de combustível fóssil para energia elétrica.
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Frota Total 1.410,   Passageiros Pagantes (d.u.) 720.000,   Passageiros Transportados 1.389.731,  Linhas 251, Terminais 21,  Estações Tubo 342, Pontos de Parada 8.550, Km percorrida (d.u.) 302.186,  Viagens (d.u.) 14.415,  Idade Média da Frota(anos) 7,0
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A RIT hoje:
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Hierarquização do Sistema:Atualmente a demanda transportada em Curitiba corresponde a 

1.389.731 passageiros por dia. O sistema de transporte funciona em 
forma de rede integrada, a qual é composta basicamente por 21 
Terminais de Integração, 342 Estações de embarque e desembarque, 
linhas Expressas, linhas Diretas, linhas Interbairros, linhas Convencionais 
e linhas Alimentadoras, no âmbito urbano e o IPK corresponde a 1,88. 

Os eixos estruturais, definidos pelo plano Diretor, são responsáveis pelo 

deslocamento de aproximadamente 720 mil passageiros/dia, 
embarcados no sistema BRT e Linhas Diretas, o que representa quase 
52% da demanda diária de todo o sistema de transporte da cidade. 

A frota é composta por 1410 ônibus, dos quais 62 com tecnologia de 

baixa emissão, sendo 26 ônibus biarticulados e 06 articulados movidos a 
biodiesel B100, além de 30 ônibus híbridos, dos quais 02 também operam 
com biodiesel B100. 

Síntese do Transporte Público - Principais Intervenções



3. A Linha Inter 2 no Sistema de Transporte Público - Contextualização
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A Linha Direta Inter 2 é uma linha circular de grande importância para o sistema de transporte da 

cidade pois faz a conexão entre os cinco Eixos Estruturais por meio dos terminais Cabral, no eixo 
norte, Campina do Siqueira, no eixo oeste, Capão Raso e Portão, no eixo sul, Hauer, no eixo 
Boqueirão e Capão da Imbuia, no eixo leste.

Em 1992, devido ao grande número de passageiros da linha Interbairros II (em operação desde 

1979), A linha Inter 2 foi uma das primeiras linhas Diretas a serem implantadas em Curitiba. Essa 
linha, com grande volume de passageiros e com demandas representativas entre os terminais de 
transporte, se adequou com perfeição aos critérios de uma Linha Direta, pois sua principal função 
é ganho de tempo nos deslocamentos das demandas pontuais. Com itinerário proposto 
semelhante ao da linha paradora, a linha Direta ofereceu aos passageiros a possibilidade de 
escolha entre os dois serviços, atraindo novos usuários para o sistema.  Assim, a integração é 
realizada por meio dos Terminais e Estações tubo dos diversos eixos, sem passar pelo centro de 
Curitiba.
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Em 2008, devido à grande adesão de usuários à Linha Direta Inter 2, iniciou-se o projeto de 

Ampliação da Capacidade da Linha Direta Inter 2, com recursos financeiros do BID. A proposta 
contemplou o aumento do espaço físico das estações tubo da linha e a substituição dos ônibus 
padron por veículos articulados.

Ainda em 2008, foi aprovado o Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado da Cidade, o 

qual foi concebido tendo com foco no Art. 15 do Plano Diretor (2004), particularmente no que diz 
respeito à diretriz nº I “priorizar no espaço viário o transporte coletivo em relação ao transporte 
individual. Tal Plano Setorial estabelece como principais diretrizes:

· promoção e recuperação da prioridade e da atratividade do transporte coletivo sobre o 
individual através da adoção de políticas públicas, caracterizadas por programas e projetos 
visando à otimização da RIT, como a implantação de pistas e faixas exclusivas;

· melhoria e ampliação da infra-estrutura de canaletas, corredores e vias, terminais de 
integração e os pontos de parada.

· ampliação e aperfeiçoamento  da acessibilidade ao transporte coletivo dotando a frota de 
infraestrutura física e operacional adequada para utilização por pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

INTERBAIRROS II
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A partir do ano de 2013, observa-se uma queda no número de passageiros da cidade, a qual 

pode ser atribuída a diferentes fatores, entre eles a diminuição da qualidade do serviço prestado. 
Desta forma, fomentadas pelo desenvolvimento do Plano de Mobilidade, diferentes ações foram 
elencadas com o objetivo de aumentar a atratividade do sistema e recuperar a demanda evadida. 

Assim, nesse mesmo ano, iniciam-se os estudos referentes aos projetos prioritários relacionados 

à reestruturação do Transporte Coletivo da Cidade. Para isso, foram viabilizados recursos 
financeiros oriundos do Orçamento Geral da União (OGU). Dentre os estudos desenvolvidos, 
destaca-se a Linha Inter 2,  cujas  dificuldades operacionais, seriam solucionadas por meio da 
melhoria da qualidade de sua infraestrutura física. 

Analisando-se especificamente essas dificuldades destaca-se a diminuição da velocidade 

operacional da Linha, a qual passou de 32 km/h, para 22 km/h, devido à interferência do 

número de veículos individuais nas vias públicas, uma vez que ambos utilizam o mesmo espaço 
viário. Outra dificuldade diz respeito ao espaço físico das estações e terminais de integração, os 
quais, devido o tempo de implantação se tornaram subdimensionados para a demanda atual, 
gerando perda de tempo nas manobras dos ônibus nas plataformas e conflitos entre os usuários 
no embarque e desembarque. 

Importante destacar que, nos últimos anos, apesar dessa perda de eficiência do sistema de 

transporte como um todo, e especificamente na Linha Direta Inter 2, verificou-se um acréscimo na 
demanda dessa Linha devido sua relevância na RIT, caracterizando - a como a linha de maior 
demanda da cidade a trafegar fora das canaletas exclusivas. Demanda essa que representa, em 
alguns trechos, cargas equivalentes a alguns ramos dos corredores estruturais da cidade, 
justificando assim, os investimentos em intervenções com foco na melhoria de sua qualidade.

Tendo em vista a amplitude dessas intervenções, foram priorizadas ações locais as quais 

representam a solução de pontos críticos ao longo de seu itinerário. Tais ações foram eleitas e 
transformadas em projetos executivos e viabilizadas com recursos do OGU, são elas:

· reconstrução dos Terminais Hauer e Campina do Siqueira;

· construção da Trincheira N. Sra. Aparecida;

· readequação do viaduto do Tarumã;

· implantação dos binários das Ruas Olga Balster e Nivaldo Braga e das Ruas 
Camões e Pe. Germano Meyer;

· requalificação das canaletas de BRT Leste/Oeste e BRT Sul.

Desta forma durante os anos seguintes foram concentrados recursos humanos e financeiros para 

o desenvolvimento e aprovação dos projetos executivos, nominado “Aumento da 
Capacidade e Velocidade da Linha Inter 2”. Esse prevê, entre outras ações, a readequação 

da infraestrutura viária e de equipamentos públicos, como terminais e estações ao longo do 
itinerário da linha. Além dos projetos executivos viabilizados com recursos da OGU, outros estão 

sendo desenvolvidos e integram 7 lotes de intervenções, contemplando reestruturação viária, 

obras de arte e estações de integração.

Desta forma durante os anos seguintes foram concentrados recursos humanos e financeiros para 

o desenvolvimento e aprovação dos projetos executivos, nominado “Aumento da 
Capacidade e Velocidade da Linha Inter 2”. Esse prevê, entre outras ações, a readequação 

da infraestrutura viária e de equipamentos públicos, como terminais e estações ao longo do 
itinerário da linha. Além dos projetos executivos viabilizados com recursos da OGU, outros estão 

sendo desenvolvidos e integram 7 lotes de intervenções, contemplando reestruturação viária, 

obras de arte e estações de integração.
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Todo esse conjunto de projetos segue as diretrizes do Plano Diretor (2015) e do Plano Setorial de 

Mobilidade (2008). Também integra o Plano de Ações e Investimentos (2008) e foi inserido no 

Plano de Governo 2013-2016. Na continuidade, foi desmembrado em projetos e ações do Plano 

de Governo da atual gestão, 2017-2020, e detalhado no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, na lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O diagrama abaixo apresenta uma síntese dos instrumentos legais, os quais permitem a alocação 

de recursos financeiros no Projeto “Ampliação da Capacidade de Velocidade da Linha Direta 
Inter 2”.

PLANO
DIRETOR

Planos Setoriais
Planos Estratégicos
Planos Regionais

PLANOS

DE AÇÃO
E

INVESTI
MENTOS

PLANGOV

PLANO
DE

GOVERNO

PPA

PLANO

PLURIANUAL

LDO

DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS

LOA

ORÇAMENTO

ANUAL

SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE CURITIBA

PARTICIPAÇÃO

Planos de Bairro, Planos de Vizinhança
Outros planos, programas e projetos

«O Plano de Governo, o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual 

deverão necessariamente obsrvar o processo de planejamento urbano municipal para 
consolidar os princípios, objetivos, diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor»



Atualmente, a Linha Inter 2 transporta pouco mais de 90 mil passageiros/dia útil, com intervalos 

(frequência) de aproximadamente 2½ minutos (sentido horário) e aproximadamente 4½ minutos 

(sentido anti-horário), com velocidade média de 22,30 km/h, totalizando 106 e 103 minutos para 

completar o circuito no sentido horário e anti-horário respectivamente.

Essa demanda representa em alguns trechos cargas equivalentes a alguns ramos dos corredores 
estruturais, representando assim a importância dessa linha no sistema RIT de Curitiba.

É oportuno lembrar aqui da Linha Interbairros II, a qual deu origem à Linha Direta Inter 2. Se for 

somado seu carregamento de 64 mil passageiros/dia útil aos 91 mil passageiros /dia útil 

transportados pelo Inter 2, totaliza-se 155 mil passageiros /dia útil no corredor em foco.

Hoje, a Linha Interbairros II opera com intervalos (frequência) de aproximadamente  10 minutos 

(sentido horário) e aproximadamente 8½ minutos (sentido anti-horário), com velocidade média 

de 18,30 km/h, totalizando 145 e 137 minutos para completar o circuito no sentido horário e anti-
horário respectivamente.
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4.1 Demandas
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Direta (Inter 2)

Paradora (Interbairros II)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

14

13

18

17

19

Extensões

Sentido Horário

Inter 2 37.804

Interbairros II 41.277

metros

Itinerário Coincidente 24.758

Sentido Anti-Horário

Inter 2 37.609

Interbairros II 42.727

metros

Itinerário Coincidente 24.976

15
16

4.2 Itinerários Atuais
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NOVA ESTAÇÃO - INTEGRAÇÃO EM DESNÍVEL

Ao longo do percurso da linha Inter 2 é permitido ao usuário, com a 

mesma tarifa paga, o embarque em terminais e estações para integrar-se 
a outras linhas diretas do sistema RIT. As possibilidades são:

- Terminal Cabral: Ligeirão Santa Cândida-Praça do Japão (futuro Ligeirão 
Santa Cândida-Pinheirinho) e Colombo-CIC (Metropolitano).

- Estações Assembléia e Centro Cívico: Boqueirão-Centro Cívico; 
Barreirinha-Guadalupe; Colombo-CIC (Metropolitano) e Caiuá-
Cachoeira (Metropolitano).

- Estação Mercês: Bairro Alto-Santa Felicidade e Santa Felicidade.

-Terminal Campina do Siqueira: Campo Largo (Metropolitano); Futura 
linha Campina do Siqueira-Centenário; futuro Ligeirão CIC-Centenário.

- Estação Santa Quitéria (futuro Terminal Santa Quitéria): Caiuá-
Cachoeira (Metropolitano);

- Terminal Capão Raso: Colombo-CIC (Metropolitano); 

- Nova Estação Xaxim: Pinheirinho-Terminal Central e futura linha 
Pinheirinho-Atuba;

- Terminal Hauer: Ligeirão Boqueirão e Boqueirão-Centro Cívico.

- Estação Jardim das Américas: Centro Politécnico e futura linha Campina 
do Siqueira-Centenário.

- Nova Estação Nivaldo Braga: Bairro Alto-Santa Felicidade.

- Nova Estação Tarumã: Bairro Alto-Santa Felicidade e futuras linhas 
Atuba-Terminal Central e Pinheirinho-Atuba.

- Estação Praça das Nações: Bairro Alto-Santa-Felicidade.

4.3 Integrações
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Sentido Horário

Rua Roberto Barrozo

Av. Victor Ferreira do Amaral / Terminal Capão da Imbuia

Sentido Anti-Horário

Estação Mercês / Terminal Campina do Siqueira

Terminal Hauer / Estação Salgado Filho

1

2

4

5

4.4 Trechos Críticos

Terminal Portão / Av. Arthur Bernardes3

1

2

3

4

5
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4.5 Uso do Solo ao longo da Linha

A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Curitiba (Lei n. 9800 de 3 de 

janeiro de 2000) e seu Decreto Municipal Complementar regulamentador (Decreto n. 188 de 3 de 
abril de 2000) classificam o sistema viário da cidade, para efeitos de uso e ocupação do solo. 

O estabelecimento de áreas diferenciadas de adensamento, uso e ocupação do solo, dando a 

cada região melhor utilização em função das diretrizes de crescimento, de mobilidade urbana, das 
características ambientais e locacionais, objetiva o desenvolvimento urbano sustentável e o bem-
estar de seus habitantes (IPPUC, 2015).

Assim, de acordo com estas normativas, denominam-se Setores Especiais Estruturais – SE os 

principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados como áreas de expansão do centro 
tradicional e como corredores comerciais, de serviços e de transportes, tendo como suporte um 
sistema trinário de circulação. E como sistema viário estrutural, o sistema trinário composto por 
uma via central e duas vias externas, sendo a via central aquela que contem a canaleta para o 
transporte de massa e as pistas lentas para atendimento às atividades lindeiras, e as vias externas, 
as ruas paralelas com sentido único de tráfego, destinadas ao fluxo contínuo de veículos.  

Em complemento às diretrizes de uso e ocupação do solo, há o Sistema Viário Básico de Curitiba, 

que é o conjunto de vias públicas, hierarquizadas, que constituem o suporte físico da circulação 
urbana do território do Município e garantem sua integração ao sistema de transporte coletivo e 
ao uso do solo. Este sistema cria uma hierarquia para as vias urbanas, com o objetivo de:

 induzir uma estrutura urbana linearizada;
 equilibrar a repartição de fluxos na rede viária;
 otimizar o potencial das diversas zonas e setores da cidade;
 definir os corredores de comércio e serviços.

Para viabilizar estas finalidades, as vias integrantes do sistema viário básico são classificadas 

como:

I. Vias de Ligação Prioritária 1 e 2 - caracterizam-se como corredores com grande volume de 
tráfego, estabelecendo ligações entre os Setores Especiais Estruturais e vias importantes do 
sistema viário principal, onde os parâmetros de uso e ocupação do solo devem proporcionar a 
fluidez do tráfego; 

II. Vias Setoriais - são eixos de ligação entre regiões, municípios vizinhos, área central e áreas 
periféricas, possuindo forte integração e articulação com o sistema viário principal, coincidindo 
em alguns casos com os antigos caminhos de chegada a Curitiba, admitindo os usos 
preferencialmente setoriais; 

III. Vias Coletoras 1 - caracterizam-se por vias com média extensão e integradas ao sistema viário 
principal, que já concentram o tráfego local e o comércio e serviço de médio porte de atendimento 
à região; 

IV. Vias Coletoras 2 - caracterizam-se por vias de pequena extensão, no interior dos bairros, 
podendo ou não ter ligação com o sistema viário principal, onde se situam atividades de pequeno e 
médio porte para atendimento ao bairro; 

V. Vias Coletoras 3 - são vias de pequena e média extensão que estruturam as áreas de habitação 
de interesse social, onde devem se concentrar os usos voltados ao interesse da região, 
propiciando a geração de emprego e renda.

Assim, de forma a garantir a fluidez no tráfego nas vias classificadas como prioritárias 1 e 2, não é 

permitida a construção de edificações destinadas a comércio e serviço, sendo somente admitida a 
utilização de edificação existentes para atividades de até comércio e serviço de bairro, desde que 
em área de estacionamento compatível para o atendimento das atividades.

Nas vias setoriais, são admitidas as atividades comerciais e de serviços de maior porte, assim 

como os usos comunitários referentes à saúde, educação, lazer e culto religioso.

E nas vias coletoras 1 e 2 são admitidas as mesmas atividades que na via setorial, mas com porte 

menor que o admitido nas vias setoriais.

Zonemento Lote 1:

Classificação Viária x Trajeto da Linha Inter 2

A proposta de trajeto para a Linha Direta Inter 2, no seu primeiro trecho denominado Lote 1, 

compreende as Ruas Mario Tourinho e Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre a Rua 
Martin Afonso (via externa do Setor Estrutural Oeste) e a Rua Francisco Frischmann (via externa do 
Setor Estrutural Sul), fazendo ligação entre os terminais Campina do Siqueira e Portão, seguindo 
pela via central do Setor Estrutural Sul até o Terminal do Capão Raso; também faz parte do trajeto 
a Rua Major Heitor Guimarães, no trecho compreendido entre as Ruas Monsenhor Ivo Zanlorenzi e 
a Rua Gen. Mario Tourinho.

Dentre as propostas elaboradas pelo Plano Agache, com grandes vias perimetrais para 
descongestionar o centro tradicional, estavam as ruas hoje denominadas de Gen. Mario Tourinho 
e Pres. Arthur da Silva Bernardes, com grandes dimensões, comportando canteiros centrais, 
atualmente utilizados para lazer da população em função de suas dimensões.

A Linha Inter 2 no Sistema de Transporte Público - Contextualização
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Com relação ao zoneamento, uso e ocupação do solo as ruas Gen. Mario Tourinho e Pres. Arthur da 
Silva Bernardes caracterizam-se como vias setoriais, nas quais se permitem atividades comerciais 
e de prestação de serviços de maior porte. Desta forma, algumas premissas para a elaboração do 
projeto final de engenharia serão contempladas, em especial:

 a ampliação do fluxo de pedestres em direção aos estabelecimentos comerciais, de 
prestação de serviços e comunitários, em função da possibilidade de deslocamento 
propiciada pela Linha Direta Inter 2, conduzindo a uma priorização das condições de 
acessibilidade nas testadas que contem as atividades;

 a possibilidade de estacionamento na via pública, de forma a atender as atividades de 
pequeno porte, de uso cotidiano, para as quais não é exigida a reserva de estacionamento 
dentro do lote, uma vez que as atividades são permitidas;

 a revitalização do canteiro central da Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes, 
possibilitando o lazer e a utilização de outros modais de transporte individual com segurança.

Já na Rua Major Heitor Guimarães, apesar de ser classificada como Via Coletora 1, seu uso 

demanda uma infraestrutura para a circulação de veículos. Assim, nesse caso, a priorização é dada 
aos pedestres que circulam entre os estabelecimentos e o transporte coletivo, em detrimento de 
áreas de estacionamento ao longo da via. Isso porque se trata de uma via com caixa mais reduzida 
(em relação às ruas Gen. Mario Tourinho e Pres. Arthur da Silva Bernardes), por se configurar como 
uma via de acesso para quem vem em direção à Curitiba pela BR-277, e por apresentar uso e 
ocupação do solo de viés comercial, em especial por fazer a ligação entre grandes equipamentos 
comerciais, como o Park Shopping Barigui, materiais de construção Ballarotti, Sam's Club e 
demais comércios já instalados.

A Linha Inter 2 no Sistema de Transporte Público - Contextualização
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O projeto nominado “Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2” é uma 

proposta composta por obras múltiplas, de múltiplos financiamentos onde, por meio da 
execução individual de cada intervenção, é possível identificar seus benefícios 
independentemente da execução das outras. O Programa, financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID contempla um conjunto de 7 Lotes de 
intervenções, os quais, juntamente com outras obras, financiadas por diferentes agentes, 
caracterizam a totalidade da proposta.  

Para fins de comparação de resultados entre a Situação e a Proposta, refrente a Linha Inter 2, 

serão apresentadas na sequencia todos os componentes que integram os 7 Lotes, com os 
respectivos dados. 

LI
NHA 

VE
RD

E

LI
NHA V

ER
DE

Direta (Inter 2)

Paradora (Interbairros II)

HAUER
PORTÃO

CAPÃO DA
IMBUIA

CAMPINA DO
SIQUEIRA

PARQUE
BARIGUI

CABRAL

CAPÃO RASO

NIVALDO
BRAGA

SANTA QUITÉRIA

XAXIM

SALGADO 
FILHO

PRAÇA DAS 
NAÇÕES

AGRÁRIAS
CENTRO 
CÍVICO

ASSEMBLÉIA

TEFFÉ

PRAÇA DA 
BANDEIRA

MERCÊS

JARDIM DAS 
AMÉRICAS

TARUMÃ

5. Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

Direta (Inter 2)

Paradora (Interbairros II)

Extensões
Sentido Horário

Inter 2 34.963

Interbairros II 42.929

metros

Itinerário Coincidente 18.524 53,0�%*

Sentido Anti-Horário

Inter 2 36.715

Interbairros II 42.852

metros

Itinerário Coincidente 18.047 49,0�%*

*porcentagem do compartilhamento de via do Interbairros II com o itinerário do Inter 2

5.1 Novos Itinerários



5.2 As Novas Estações
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Juntamente com as obras de infraestrutura viária, o projeto propõe também a substituição das 

atuais estações-tubo por novas estações com novo desenho. Essas novas estações serão 
totalmente fechadas para propiciar climatização artificial e possuirão painéis fotovoltaicos em 
sua cobertura para permitir que a estação seja auto sustentável em termos de energia.

Outra novidade será quanto à cobrança que será exclusivamente através de smart card, 

eliminando-se assim a existência de cobrador. 

As estações possuirão várias formas de arranjo, sendo algumas de desenho padrão com porta de 

embarque de um lado, outras de duplo ataque com portas de embarque dos dois lados e outras 
maiores chamadas de estações interligadas que possuem uma área de acumulação entre duas 
estações.

Outro objetivo dessa nova estação é ampliar as possibilidades de integração ao usuário, tanto no 

que diz respeito à outras linhas de transporte como a outros modais. Para tal, na proximidade de 
todas as estações, haverá vaga de embarque e desembarque para veículos privados e paracilclos.

Além das Estações de integração, inseridas nos 7 lotes de intervenção, compõem ainda o 

Programa BID, as seguintes estações: Estação Jardim das Américas; Estação Tarumã; 
Estação Praça das Nações; Estação Agrárias; Estação Centro Cívico; Estação Assembléia;  
Estação Teffé.

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

Estação Salgado Filho

238,57 m2 de plataforma
capacidade de 960 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Jardim das Américas

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Nivaldo Braga

150,88 m2 de plataforma
capacidade de 600 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Praça das Nações

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Agrárias

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Assembléia

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Centro Cívico

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Teffé

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Praça da Bandeira

68,31 m2 de plataforma
capacidade de 240 usuários
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Descrição da Proposta

Estação Mercês

245,16 m2 de plataforma
capacidade de 980 usuários
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5.3. Os Lotes do Projeto

Sentido Horário: 34,963 km

Inter 2 

Sentido Anti-Horário: 36,715 km

Sentido Horário: 42,929 km

Interbairros II

Sentido Anti-Horário: 42,852 km

6 terminais
13 estações

5 terminais
206 pontos de parada

RESUMO DOS ITINERÁRIOS PROPOSTOS

CABRAL

CAMPINA

DO SIQUEIRA

SANTA QUITÉRIA

PORTÃO

ALDO
BRAGA

AGRÁRIAS

ASSEMBLÉIA

C. CÍVICO
TEFFÉ

BANDEIRA

NIV

XAXIM

JD. DAS AMÉRICAS

IMBUIA

TARUMÃ

SALGADO FILHO

CAPÃO DA

MERCÊS

HAUER

PÇ DAS NAÇÕES

PÇ. DA

CAPÃO RASO

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

5.3.1 Lote 1 - Campina do Siqueira - Portão
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    infraestrutura viária Lote 1: consiste na reestruturação viária do itinerário da linha Inter 2 e do 
entorno - amostra do programa - fonte BID;

     terminal: construção do Terminal Santa Quitéria - fonte BID e amostra do programa;

   desapropriações: desapropriações necessárias para o alargamento das vias e melhoria dos 
passeios - outra fonte de financiamento.

Componentes

Atualmente nesse trajeto, apesar da maioria das vias serem de sentido único, os ônibus e veículos 

privados compartilham o mesmo espaço viário. Em uma distância aproximada de 3,0 km do 
Terminal Campina do Siqueira, a linha faz parada em na estação Santa Quitéria, implantada no 
Eixo de Animação Arthur Bernardes, a qual possibilita a integração com a Linha Direta 
Caiuá/Cachoeira e com a linha alimentadora Buriti/Vila Velha. Apenas no sentido Terminal 
Portão/Terminal Campina do Siqueira (sentido horário), há 1 km de faixa exclusiva para os ônibus; 
no restante do itinerário os ônibus compartilham o espaço viário com o transporte individual.

No lote LOTE 1, a configuração atual das vias do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 1 - itinerário da Linha Inter 2

Av. Gen. Mário Tourinho

Rua Major Heitor Guimarães

Descrição da PropostaDescrição da Proposta
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A proposta consiste em implantar 6.519 metros de faixas exclusivas, considerando-se os dois 

sentidos da linha, com o objetivo de priorizar a linha Inter 2 no sistema viário e aumentar a 
velocidade operacional. Também haverá benefícios para a Linha interbairros II, a qual em uma 
extensão de 5.363 metros trafegará em faixas exclusivas e na totalidade do percurso, nesse lote, as 
duas Linhas terão seu itinerário em vias de sentido único. Todas as calçadas ao longo do itinerário 
serão revitalizadas, com substituição de pavimentação, prevendo-se acessibilidade ao pedestre e 
substituição da iluminação pública. 

Além das vias que compõem o itinerário das referidas Linhas, outras integram o Lote 1 e serão 

reestruturadas em função da necessidade de organização dos fluxos viários, visando estabelecer a 
prioridade de circulação à Linha Inter 2. 

Ainda integrante do Lote 1, há a proposta de transformação da estação Santa Quitéria em um 

terminal de integração. Esse terminal receberá 6 linhas, chamadas de Convencionais e que não 
estão inseridas na Rede Integrada de Transporte, as quais serão transformadas em linhas 
Alimentadoras desde o bairro até esse Terminal. Desse terminal em direção a área central haverá 
uma linha Troncal. Também alí será possível a integração entre as Linhas Diretas Inter 2,  
Caiuiá/Barreirina, Interbairros 2 e as Linhas alimentadoras. Com isso haverá a redução dos 
veículos que se dirigem ao centro da cidade melhorando a circulação viária e consequentemente 
diminuindo os congestionamentos, além de oferecer aos usuários, alternativas de novos 
deslocamentos e a inserção na RIT. 

Também nesse trecho, haverá a revitalização do Eixo de Animação Arthur Bernardes em uma 

extensão aproximada de 1,8 km. Para tal Eixo propõe-se, a implantação de ciclovia e de pista de 
caminhada separadas, projeto luminotécnico e espaços de convivência. Também será construído 
um novo Centro de Esporte Lazer e Juventude, com previsão de novas quadras esportivas e 
revitalização das quadras existentes, academia ao ar livre, equipamentos de lazer para 9o público 
infantil além de pista de skate e playpet.

Av. Pres. Arthur Bernardes: Implantação de Faixas Exclusivas e Requalificação do Eixo de Animação

Rua Profª Doraci Cezzarino: Alargamento, Novo Binário e Implantação de Faixa Exclusiva

Descrição da PropostaDescrição da Proposta



41

Descrição da PropostaDescrição da Proposta

existente projeto existente projeto

Após a implantação das obras, a configuração das vias do lote LOTE 1 será a seguinte: 



A proposta para a estruturação das ruas Ulisses Vieira e Vital Brasil visa configurar um novo 

binário de tráfego entre dois importantes eixos de transporte da cidade: a estrutural Sul (Av. 
República Argentina) e um dos segmentos do anel da Linha Direta – Inter 2 (Av. Arthur Bernardes).

Além de beneficiar o trânsito de veículos na ligação entre dois bairros adensados da região sul da 

cidade, o objetivo deste binário é criar uma alternativa para o remanejamento de linhas 
convencionais que atualmente tem o seu itinerário radial ao centro da cidade, mas sem integração 
com a rede integrada de transporte (RIT).

Esta proposta de remanejamento está sendo estudada para diversas regiões da cidade que são 

atendidas apenas por essa modalidade de linha, deixando assim parte dos usuários do sistema de 
transporte sem as alternativas de deslocamento que a integração física ou temporal proporciona.

Neste caso específico, a proposta é transformar a estação Santa Quitéria (Inter 2) em um terminal 

de integração para algumas linhas convencionais e consequentemente retirá-las da área central 
da cidade, reduzindo assim custos de operação e possibilitando ao usuários dessas linhas a 
integração ao sistema.

Na área abaixo o atual itinerário da Linha Direta – Inter 2 utiliza-se das vias rápidas nos dois 

sentidos para fazer a conexão entre o corredor da Av. Arthur Bernardes e Terminal Portão, sendo 
que a “alça” de acesso pela via rápida sentido bairro-centro à Av. Arthur Bernardes se dá por um 
caminho único e extenso em que a malha viária existente permite.

Como a proposta visa que a Linha Direta, na medida em que for permitida, utilize as canaletas 

existentes para ganho de tempo de viagem, a reorganização da malha viária nesta área torna-se 
necessária através da estruturação de vias como as ruas Arion Niepce da Silva e Eng. Niepce da 
Silva.

A estruturação das ruas Ruas Arion Niepce da Silva e Eng. Niepce da Silva é a compatibilização do 

projeto Inter 2 com o projeto em estudo da Conectora 3, que também se tornará um novo e 
importante corredor de transporte dentro da nova proposta para o futuro sistema de integração 
do transporte para a cidade. Numa análise pontual verifica-se que com a implantação da Via Norte 
da Conectora 3, é necessária a previsão de nova conexão de malha para a diminuição de distâncias 
percorridas entre dois importantes corredores: Av. Arthur Bernardes e Estrutural Sul.

42
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Terminal Santa Quitéria

Para racionalizar itinerários e reduzir custos operacionais das linhas convencionais – que 

representam 11% de toda demanda do sistema – será implantada de forma gradativa a conversão 

de linhas convencionais para linhas troncais . 

Basicamente, a operação consiste em identificar, em determinadas regiões da cidade, linhas 

convencionais que, a partir de determinado ponto comum, concentram nas mesmas vias uma 

considerável sobreposição de linhas e com o mesmo destino na área central da cidade. Essas 

linhas seriam convertidas em linhas alimentadoras direcionadas a um novo terminal de 

integração nos bairros, partindo daí uma única linha troncal com destino à área central. Os dois 

primeiros serão implantados nos bairros Santa Quitéria e Vila Fanny.

A criação destes novos terminais constitui um novo equipamento urbano que beneficiará os 

usuários com a possibilidade de integração com outras linhas da RIT Curitiba, além de diminuir o 

tempo de viagem. Para o sistema representa uma diminuição de quilometragem percorrida, 

redução da frota operante e da emissão de poluentes, além de melhoria para o trânsito em geral. 

Descrição da Proposta
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5.3.2. Lote 2 - Capão Raso - Xaxim

Descrição da Proposta
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    infraestrutura viária Lote 1: consiste na reestruturação viária do itinerário da linha Inter 2 e do 
entorno - amostra do programa - fonte BID;

     terminal: construção do Terminal Santa Quitéria - fonte BID e amostra do programa;

    desapropriações: necessárias ao alargamento das vias e melhoria dos passeios - outra fonte de 
financiamento.

Componentes

Atualmente nesse trajeto, apesar de quase a totalidade das vias ser em sentido único, os ônibus e 

veículos privados compartilham o mesmo espaço viário. 

No lote LOTE 2, a configuração viária atual do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 2 - itinerário da Linha Inter 2

Rua Maria Trevisan Tortato

Rua Catarina Scotti

Descrição da Proposta
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Proposta LOTE 2 - itinerário da Linha Inter 2: 

A proposta consiste em implantar 2552 km de faixas exclusivas, considerando-se os dois sentidos 

do ônibus, com o objetivo de priorizar a linha Inter 2 no sistema viário e aumentar sua velocidade 
operacional. Também haverá benefícios para a Linha interbairros II, a qual em uma extensão de 
2.096 metros  trafegará em faixas exclusivas. 

Além das vias que compõem o itinerário das referidas Linhas, outras integram o Lote 2 e serão 

reestruturadas, além do limite do itinerário da linha, em função da necessidade de continuidade 
aos binários estabelecidos da Rua José Gomes de Abreu e Av. Brasília. Também visando oferecer 
uma alternativa ao fluxo de veículos privados, as Ruas das Andorinhas e das Perdizes, integram 
esse lote. Dessa forma, se propõe a dispersão do tráfego e a priorização do itinerário das Linhas. 

As intervenções previstas nesse lote tornará possível a continuidade viária aos viadutos 

propostos no lote 3.1, permitindo que os binários das Ruas Evaristo da Veiga e Hipólito da Costa  
sejam implantados em uma grande extensão viária.

Todas as calçadas ao longo do itinerário serão revitalizadas, com substituição de pavimentação, 

prevendo-se acessibilidade ao pedestre e substituição da iluminação pública.
Av. Brasília: Implantação de Faixas Exclusivas 

Rua José Gomes de Abreu

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

existente projeto existente projeto

No lote LOTE 2, a configuração viária proposta para o itinerário da Linha Inter 2 é a seguinte:



Neste lote está sendo proposta a estruturação das ruas Maestro Francisco Antonello e Major 

Vicente de Castro entre a Av. Brasília e Rua Cel. Aníbal dos Santos. Essa estruturação visa 
implantar um novo binário de tráfego que irá se conectar com o binário projetado para a 
Conectora 3. Essa ligação irá melhorar o fluxo viário nessa ligação e beneficiará diretamente as 
linhas convencionais Vila Cubas, Fanny, Guilhermina e Portão /Sta. Bernadethe/ Linha Verde.

49

Rua Maestro Francisco Antonello: transformação em mão única sentido Conectora 3 - Av. Brasília 

Rua Major Vicente de Castro: transformação em mão única sentido Av. Brasília - Conectora 3

Descrição da Proposta
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5.3.3. Lote 3.1 - Xaxim - Hauer

Descrição da Proposta
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    infraestrutura viária Lote 3.1: consiste na reestruturação viária do itinerário da linha Inter 2 e do 
entorno - fonte BID;

    obras de arte:   alargamento do viaduto Francisco Derosso e construção do Viaduto Jose Gomes 
de Abreu - fonte BID;

    estação de integração: Xaxim - fonte BID;

    desapropriações: necessárias à adequação viária, melhoria do passeio e implantação das obras 
de arte - outra fonte de financiamento.

Componentes

Atualmente, o itinerário integrante desse lote possui a totalidade de sua extensão em sentido 

duplo, na qual ônibus e veículos privados compartilham o mesmo espaço viário, resultando perda 
de eficiência durante o deslocamento. A linha faz parada na Estação Xaxim - uma estação tubo 
categorizada como duplo-ataque que permite a parada simultânea dos ônibus nos dois sentidos 
viários. Esta estação encontra-se subdimensionada para a demanda e também não disponibiliza 
espaço físico suficiente para sua ampliação. Não há no local integração com outra linha de 
transporte. 

No lote LOTE 3.1, a configuração viária atual do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 3.1 - itinerário da Linha Inter 2

Viaduto Francisco Derosso: Nova Estação de Integração Xaxim

Rua Francisco Derosso: Alargamento e Implantação de Faixa Exclusiva

Descrição da Proposta
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Proposta LOTE 3.1 - itinerário da Linha Inter 2: 

A proposta consiste em implantar 6607 km de faixas exclusivas, considerando-se os dois sentidos 

do ônibus, com o objetivo de priorizar a linha Inter 2 no sistema viário e aumentar sua velocidade 
operacional. Alguns trechos, com sentido duplo, serão transformados em sentido único.

Também haverá benefícios para a Linha interbairros II, a qual em uma extensão de 4.755 metros 

trafegará em faixas exclusivas ou vias de sentido único, fator que além de ganhos na eficiência do 
transporte público contribui com a segurança viária. 

O viaduto existente na Rua Francisco Derosso, será alargado permitindo a parada dos os dois 

sentidos da Linha Inter 2, e um sentido de tráfego de veículos privados. Desta forma se configurará 
a estação Xaxim, a qual permitirá a integração entre as Linhas Inter 2, Interbairros II e Linhas 
convencionais. Ainda por meio de uma infraestrutura de escadas rolantes, rampas e serviços de 
apoio para o atendimento do passageiro, será possível fazer a integração com a Linha Verde, 
devido ao acesso às linhas Pinheiro/Carlos Gomes, Pinheirinho/Atuba, Xaxim/Capão Raso e Alto 
Boqueirão. 

Outra obra de arte integrante desse lote é o viaduto da Rua José Gomes de Abreu, sobre a Linha 

Verde e em paralelo ao Viaduto Francisco Derosso. Este viaduto permitirá a implantação do 
binário das Ruas Evaristo da Veiga e Hipólito da Costa, permitindo que o itinerário da Linha seja 
implantado em vias de sentido único.

Todas as calçadas ao longo do itinerário serão revitalizadas, com substituição de pavimentação, 

prevendo-se acessibilidade ao pedestre e substituição da iluminação pública. 

Rua Evaristo da Veiga: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Rua Hipólito da Costa: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

existente projeto existente projeto

No lote LOTE 3.1, a configuração viária proposta para o itinerário da Linha Inter 2 é a seguinte:
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No trecho abaixo, o percurso da Linha Direta entre o Terminal Capão Raso e o Terminal Hauer é 

composto por vias em sistema binário de tráfego (Capão Raso-Linha Verde), por vias de sentido 
duplo (Linha Verde-Terminal Hauer) e sem prioridade para sua circulação. O compartilhamento 
com os veículos em geral nesse trecho de aproximadamente 6 Km gera um atraso considerável na 
operação da linha.

Outro ponto a se destacar, é que pela atual configuração da estação Xaxim da Linha Verde não é 

possível realizar a integração da linha Inter 2 com outro importante corredor de transporte, a 
própria Linha Verde.

Com essa medida, somada a outras ações pontuais como a reconfiguração da estação Xaxim e a 

construção de uma nova transposição sobre a Linha Verde, otimiza-se o percurso da Linha Direta, 
permite-se a integração da linha com o corredor Linha Verde e antecipa-se uma etapa de 
implantação de um novo corredor de transporte via Conectora 2 que poderá futuramente ligar a 
região oeste com a leste em áreas de grande densidade na cidade.

Considerando os estudos para a implantação de novos eixos troncais de transporte, de um novo 

modelo físico de integração e das novas diretrizes estabelecidas pela revisão do Plano Diretor da 
cidade, este trecho do projeto Inter 2 coincide com outro importante eixo planejado: a Conectora 
2.

A inclusão do trecho de binário das ruas Carmelitas e Carlos de Laet, entre a vias da futura 

Conectora 2 e o binário José Rietmeyer / Flavio M. Ribas – integrantes do lote 3.2. - deve-se 
principalmente à melhoria das condições de operação da Linha Iguape II, cuja principal função é 
suprir uma importante área de demanda por transporte e permitir a essa a integração no sistema, 
principalmente com a Linha Inter 2 através do Terminal Hauer.

Para isso, diferente do trajeto atual ou mesmo dos estudos iniciais de alteração de itinerário para 

Inter 2, adotou-se o sistema de binário na estruturação da conectora como solução para melhorar 
a capacidade e velocidade da Linha Direta, ou seja, novas vias além das que atendem o itinerário 
da linha foram incorporadas para a configuração do sistema binário de tráfego, e assim garantir 
através da implantação de faixas exclusivas a priorização da circulação do transporte coletivo sem 
comprometer o trânsito geral de veículos.

Rua das Carmelitas: Implantação de sentido único (novo binário)

Descrição da Proposta
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Estação Xaxim

Descrição da Proposta
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5.3.4. Lote 3.2 - Hauer - Cel. Francisco H. dos Santos

Descrição da Proposta
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     infraestrutura viária Lote 3.2: consiste na reestruturação viária do itinerário da linha Inter 2 e do 
entorno - fonte BID;

     obras de arte: ponte sobre o Rio Belém - fonte BID;

     estação de integração: Salgado Filho - fonte BID;

  desapropriações: necessárias para o alargamento das vias, adequação dos passeios e 
implantação da estação Salgado Filho - outra fonte de financiamento.

Componentes

Atualmente, mais da metade do trajeto, é realizado em pista com sentido duplo, onde os ônibus e 

veículos privados compartilham o mesmo espaço viário. A linha faz parada nas estações Salgado 
Filho - a qual permite a parada dos ônibus nos dois sentidos, porém encontra-se subdimensionada 
para a demanda local. 

No lote LOTE 3.2, a configuração viária atual do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 3.2 - itinerário da Linha Inter 2

Rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Rua Alcino Guanabara: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Descrição da Proposta
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Proposta LOTE 3.2 - itinerário da Linha Inter 2: 

A proposta é criar 2223 km de faixas exclusivas, considerando-se os dois sentidos da Linha, e, 

também implantar na totalidade do trajeto, vias de sentido único, visando a melhoria da 
segurança viária e da velocidade operacional da linha Inter 2.

A obra de arte refere-se à construção de uma ponte sobre o Rio Belém, na Rua Alcino Guanabara, 

a qual fará binário com a Rua José Rietmeyer, possibilitando a implantação das vias de sentido 
único, ao longo ao longo do itinerário da Linha nesse lote.

Também haverá ganhos para a linha Interbairros II, a qual, nesse lote trafegará em x km de faixas 

exclusivas.

A estação Salgado filho será substituída pelo novo modelo de estação, entretanto, com uma área 

maior que a existente, em função da demanda de passageiros que utilizam a referida estação, 
gerada pelo número de empregos no entorno imediato e futura integração com a linha 
Interbairros II e a linha Centenário/Hauer.   

Rua José Rietmeyer: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Rua Flávio Mariano Ribas: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

existente projeto existente projeto

No lote LOTE 3.2, a configuração viária proposta para o itinerário da Linha Inter 2 é a seguinte:
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5.3.5. Lote 4 - Viaduto Victor Ferreira do Amaral

Descrição da Proposta
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     infraestrutura viária Lote 4: consiste na reestruturação viária das vias do itinerário da linha Inter 
2 e vias do entorno - fonte BID;

     obras de arte: Viaduto Vitor Ferreira do Amaral - fonte BID;

     estação de integração: Nivaldo Braga - fonte BID;

   desapropriações:  necessárias para o alargamento das vias e melhoria do espaço físico dos 
passeios - outra fonte de financiamento. 

Componentes

Atualmente, esse lote caracteriza-se por ser uma importante ligação Metropolitana entre 

Curitiba e o município de Pinhais. O trajeto é realizado em pistas de sentido único, com três faixas 
de circulação, nas quais ônibus e veículos privados compartilham o mesmo espaço viário. O 
grande número de veículos que circulam pelo local e realizam retornos e conversões geram 
grande lentidão do tráfego.

A linha Inter 2 faz parada na estação Detran, que por meio de uma conexão física entre as estações 

permite a parada dos ônibus nos dois sentidos da via, bem como, a integração com a Linha Direta 
Bairro Alto/Santa Felicidade. Atualmente essa estação encontra-se com o espaço físico 
subdimensionado para a demanda existente. 

No lote LOTE 4, a configuração viária atual do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 4 - itinerário da Linha Inter 2

Av. Victor Ferreira do Amaral: Alargamento de pista

Av. Victor Ferreira do Amaral - Estação Tubo Detran

Descrição da Proposta
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Proposta LOTE 4 - itinerário da Linha Inter 2: 

Em função de o referido lote estar entre duas novas grandes intervenções da cidade (a Trincheira 

Tarumã e o binário das Ruas Olga Balster e Nivaldo Braga) a proposta prevê a adequação da do 
itinerário da linha Inter 2 à essas novas propostas. Desta forma o fluxo de tráfego será 
reorganizando, criando-se uma faixa de circulação a mais no sentido do município de Pinhais.

Integra esse lote a implantação de uma obra de arte em forma de viaduto na divisa do município 

de Curitiba com o município de Pinhais. Por meio desse, haverá uma liberação do fluxo de 
passagem e a melhoria da operação das linhas de ônibus; também os retornos viários e acesso ao 
bairro se concentrarão sob esse viaduto.

Ainda nesse lote, haverá a substituição da estação Detran pela estação Nivaldo Braga a qual além 

de ser implantada em um novo  local, será maior que a atual e terá uma nova linguagem 
arquitetônica. 

Local do novo viaduto: Cruzamento da Av. Victor Ferreira do Amaral X Rua Paulo Kissula

Rua Nivaldo Braga: Implantação de sentido único (novo binário) e Faixa Exclusiva

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta
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No lote LOTE 4, a configuração viária proposta para o itinerário da Linha Inter 2 é a seguinte:
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5.3.6. Lote 4.1 - Rua Roberto Barrozo

Descrição da Proposta
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    infraestrutura viária Lote 4.1: consiste na reestruturação viária do itinerário da linha Inter 2 - 
fonte BID;

      estação: Praça da Bandeira - fonte BID;

   desapropriações: desapropriações necessárias para o alargamento das vias e melhoria dos 
passeios - outra fonte de financiamento. 

Componentes

Atualmente o itinerário da linha Inter 2, nesse lote, é caracterizado por uma via de sentido único, 

com variação do número de faixas (entre duas e três) ao longo de sua extensão, onde ônibus e os 
veículos particulares utilizam o mesmo espaço viário. Essa variação ocasiona lentidão de 
deslocamento prejudicando a operação da linha. A linha Interbairros II nesse trecho não 
compartilha o itinerário com a linha Inter 2.

Aproximadamente na metade dessa extensão há a estação Praça da Bandeira a qual não faz 

integração com outra linha.

No lote LOTE 4.1, a configuração viária atual do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 4.1 - itinerário da Linha Inter 2

Rua Roberto Barrozo

Estação Tubo Praça da Bandeira

Descrição da Proposta
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Proposta LOTE 4.1 - itinerário da Linha Inter 2: 

A proposta desse lote consiste no alargamento da via nos trechos onde há apenas duas faixas de 

trânsito, deixando-a com três faixas em toda sua extensão, e, na última quadra do sentido da via, 
com quatro faixas de trânsito. Desta forma o fluxo viário será contínuo, desafogando o tráfego em 
geral e facilitando o deslocamento da linha.

A estação Praça da Bandeira será substituída pelo novo modelo, ampliando sua capacidade física 

e oferendo ao usuário possibilidade de integração física com outros modais: próximo à estação 
haverá vaga de embarque e desembarque para veículo privado e paracilclos.

Rua Roberto Barrozo: Alargamento e criação da 3ª Faixa

Rua Aristides Teixeira: Alargamento e criação da 4ª Faixa

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

existente projeto existente projeto

No lote LOTE 4.1, a configuração viária proposta para o itinerário da Linha Inter 2 é a seguinte:
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4.3.7. Lote 5 - Binário Jacarezinho - Rosa Saporski

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta
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     infraestrutura viária Lote 5: consiste na reestruturação viária do itinerário da linha Inter 2 - fonte 
BID;

      estação de integração: Mercês - fonte BID;

     desapropriações: necessárias ao alargamento das vias e melhoria dos passeios e implantação 
de estação de integração - outra fonte de financiamento. 

Componentes

Atualmente esse lote é caracterizado por vias de sentido duplo, em mais da metade de sua 

extensão, a qual corresponde ao espaço viário com grande concentração de pedestres e veículos 
privados, dificultando a circulação do trânsito transparecendo as dificuldades com a segurança 
viária.

A linha Inter 2, nesse lote, faz parada na estação Mercês, uma das mais demandadas estações de 

linhas Diretas da cidade, e integra com a linha Santa Felicidade/Bairro Alto. Está localizada em um 
largo na Av. Manoel Ribas, um importante eixo de ligação da cidade. Nesse espaço há grandes 
conflitos de pedestres e veículos gerados por  diferentes combinações de fluxos viários. 

No lote LOTE 5, a configuração viária atual do itinerário do Inter 2 é a seguinte:

Situação LOTE 5 - itinerário da Linha Inter 2

Rua Jacarezinho

Estação Tubo Mercês

Descrição da Proposta
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Proposta LOTE 5 - itinerário da Linha Inter 2: 

A proposta é criar 3263 km de faixas exclusivas, considerando-se os dois sentidos da Linha, e, 

também implantar na totalidade do trajeto vias de sentido único, visando a melhoria da segurança 
viária e da velocidade operacional da linha Inter 2.

A estação Mercês será relocada para um novo local, em 7uma área do Estado a ser desapropriada, 

a qual favorecerá o futuro itinerário da linha, no binário proposto para as Ruas Jacarezinho e Rosa 
Saporski. A nova estação será executada com área superior a existente e em uma nova linguagem 
arquitetônica, proposta para a linha. Também oferecerá a possibilidade de integração tarifária 
com as Linhas, Interbairros I, Santa Felicidade, Inter-Hospitais, Julio Graf/São Bernardo, além da 
integração existente com a linha Direta Bairro Alto/ Santa Felicidade.

Nessa proposta haverá especial benefício para os pedestres, os quais, no projeto atual, tem 

dificuldades de segurança viária no entorno da estação, devido as diferentes possibilidades de 
fluxos viários.

Rua Jacarezinho: alargamento e implantação de Faixa Exclusiva

Rua Rosa Saporski: alargamento e implantação de Faixa Exclusiva

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

existente projeto existente projeto

No lote LOTE 5, a configuração viária proposta para o itinerário da Linha Inter 2 é a seguinte:
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O trecho a ser utilizado pela Linha Direta Inter 2 neste lote abrange todo o futuro binário 

Jacarezinho / Rosa Saporski e parte do binário Fernando Simas / Pres.. Taunay entre as ruas 
Marcelino Champagnat e Padre Anchieta. Esta intervenção permitirá, através da implantação de 
faixas exclusivas nos dois binários propostos e a sua conexão com a canaleta exclusiva existente 
do eixo estrutural oeste da cidade, a priorização do transporte coletivo desde a região do Bosque 
Gutierrez no bairro Vista Alegre até o Terminal Campina do Siqueira.

Dentro da proposta apresentada para o conjunto de intervenções deste lote, está a extensão das 

intervenções do binário Alameda Presidente Taunay e Rua Fernando Simas até a Av. Vicente 
Machado, próxima ao centro da cidade. Esta extensão visa garantir a continuidade das 
características paisagísticas e de acessibilidade ao longo de todo o binário.

Também foi necessária a extensão do projeto para as ruas Alcidez Munhoz e Des. Vieira 

Cavalcanti. Para estas vias também está sendo proposto a inversão dos sentidos para melhor  
funcionamento dos fluxos de tráfego na região principalmente quanto aos movimentos de 
conversão do cruzamento da Rua Jacarezinho e Av. Manoel Ribas.

Neste caso a intervenção foi estendida até o encontro com as ruas Julio Perneta e Ten. João 

Gomes da Silva, integrantes do Anel Viário, para que desta forma este binário esteja conectado a 
outra estrutura viária importante para a região.
 

Rua Fernando Simas: alargamento e implantação de Faixa Exclusiva

Alameda Pres. Taunay: alargamento e implantação de faixa exclusiva

Descrição da Proposta
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Descrição da Proposta

4.4 Sobre as Calçadas e Acessibilidade

Em todos os lotes, haverá alteração nas calçadas existentes, com  inserção de ampla 

acessibilidade e substituição da pavimentação existente, por meio de critérios estabelecidos pelo 
Índice de Caminhabilidade, o qual se encontra em desenvolvimento e estabelecerá novos padrões 
para os passeios da cidade. 

Da mesma forma, haverá a alteração na iluminação pública, com melhoria na eficiência 

luminotécnica ao longo das vias e substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas em LED. 
Simultaneamente a essa etapa de obras, haverá a troca da rede aérea de distribuição urbana por 
redes subterrâneas, as quais serão acondicionadas em galerias individuais objetivando a 
s e g u r a n ç a  d o  p e d e s t r e  e  o  i n c r e m e n t o  d o  s e r v i ç o  p ú b l i c o  p r e s t a d o .
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6. O Programa

O projeto nominado “Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2” é uma 

proposta composta por obras múltiplas, de múltiplos financiamentos onde, por meio da execução 
individual de cada intervenção é possível identificar seus benefícios, independentemente da 
execução das outras. O Programa, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - 
BID contempla um conjunto de 7 Lotes de intervenções, os quais, juntamente com outras obras 
financiadas por outros agentes caracterizam a totalidade da proposta.  

Para fins de comparação de resultados entre a Situação e a Proposta, serão apresentadas na 

sequencia, todos os componentes que integram os 7 Lotes, com dados da situação existente e da 
proposta.
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O Programa

Direta (Inter 2)

Paradora (Interbairros II)

Binário Jacarezinho / Rosa Saporski

Reconstrução Terminal Campina do Siqueira

Reconstrução Terminal Hauer (PAC Mobilidade)

Terminal Capão da Imbuia (PAC Mobilidade)

Binário Germano / Camões (PAC Mobilidade)

Trincheira N. Sra. Aparecida. 

Viaduto Victor Ferreira / Nova Estação Nivaldo Braga

Nova Estação Xaxim -Linha Verde /

Terminal Santa Quitéria

Binário Nivaldo Braga / Olga Balster (PAC Mobilidade)

Ponte do Rio Belém

Novo Viaduto José Gomes de Abreu 

(PAC Mobilidade)
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DESAPROPRIAÇÕES INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 1 (28 LOTES)

ü

TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA

TERMINAL SANTA QUITÉRIA

ü
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ü

ü ü

DESAPROPRIAÇÕES TRINCHEIRA N. SRA. APARECIDA (37 LOTES) ü ü
INFRAESTRUTURA VIÁRIA (TERMINAL CAPÃO RASO - ESTAÇÃO XAXIM) ü
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ü
INTRAESTRUTURA VIÁRIA (ESTAÇÃO XAXIM - TERMINAL HAUER) ü
DESAPROPRIAÇÕES INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 3.1. (140 LOTES) ü
ALARGAMENTO VIADUTO FRANCISCO DEROSSO ü
NOVO VIADUTO JOSÉ GOMES DE ABREU ü
ESTAÇÃO XAXIM ü
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 3.2 (T. HAUER - CEL F. H. DOS SANTOS) ü
DESAPROPRIAÇÕES INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 3.2 (5 LOTES)
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 4 (VICTOR F. DO AMARAL) ü
DESAPROPRIAÇÕES INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 4 (8 LOTES) ü
NOVO VIADUTO VICTOR FERREIRA DO AMARAL ü
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INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 5 (JACAREZINHO - ROSA SAPORSKI) ü
DESAPROPRIAÇÕES INFRAESTRUTURA VIÁRIA LOTE 5 (5 LOTES) üLO
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ESTAÇÃO TARUMÃ

ESTAÇÃO JD. DAS AMÉRICAS

ü
ü
ü
ü

T
E

R
M

IN
A

IS

TERMINAL CAPÃO DA IMBUIA
Reforma e ampliação do terminal existente

BRT LESTE OESTE (LOTE 2) ü ü ü
BRT SUL (TODOS OS LOTES) ü ü ü
BINÁRIO GERMANO MAYER / CAMÕES ü ü ü
BINÁRIO NIVALDO BRAGA / OLGA BALSTER ü ü ü
VIADUTO TARUMÃ - LINHA VERDE ü ü ü
DESAPROPRIAÇÃO VIADUTO TARUMÃ - LINHA VERDE (3 LOTES) ü ü
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6.1 Componentes do Programa

Os itens apresentados a seguir descrevem as propostas urbanas em desenvolvimento na cidade 

de Curitiba, com a utilização de recursos financeiros oriundos de diversos programas de 
financiamento. Tais projetos encontram-se em diferentes estágios de elaboração como, estudos 
preliminares, projetos executivos e implantação de obras.

O projeto para a implantação do Ligeirão Leste-Oeste objetiva a ampliação da capacidade do 

sistema de transporte de Curitiba dentro da canaleta, priorizando o Transporte Coletivo em 
detrimento ao transporte individual. Isso significa readequar 23,5 km de canaletas e 32 pontos de 
parada - estações tubo. Também integra o projeto a adequações nos terminais para parada 
simultânea de dois ou mais veículos. A intervenção prevista consiste na realocação das estações 
existentes ao longo do Eixo, criando uma pista de ultrapassagem segura a partir do alargamento 
da via no trecho onde estão localizadas as estações. Também está prevista a melhoria da 
qualidade do espaço urbano, com requalificação da pavimentação, calçadas, acessibilidade, 
iluminação pública e áreas vedes. 

Essa proposta integra o Programa BID, pois especificamente, após a remodelação do eixo Oeste, 

entre o Terminal Campina do Siqueira e a Alameda Pres. Taunay, a Linha Inter 2 compartilhará a 
canaleta exclusiva, com o BRT Oeste, em uma extensão de 1900m, aumentando sua velocidade 
operacional. Nesse projeto, em extensão de aproximadamente 9500m haverá a implantação da 
via calma com demarcação de ciclofaixas, facilitando a integração entre os modais.

6.1.1 BRT Leste Oeste

O Programa



85

Atualmente o eixo do BRT Leste/Oeste transporta 200.500 passageiros por dia, 120.500 

passageiros são oriundos do eixo Leste e 80.000 estão no eixo Oeste. Na canaleta do eixo 

Leste/Oeste, desde o Terminal Centenário até o terminal Campo Comprido, estão distribuídos 6 
(seis) terminais de integração - Pinhais, Capão da Imbuia, Centenário, Vila Oficinas, Campina do 
Siqueira e Campo Comprido, uma estação de integração - Praça Eufrásio Correia, duas estações 

de regulagem na Praça Rui Barbosa e 33 (trinta e três) pontos de paradas intermediárias 

(estações-tubo). O eixo tem uma extensão de 22 quilômetros de via em canaleta exclusiva com 7 

metros de largura e é seccionado por 47 cruzamentos semaforizados.

Te
rm

in
al

 C
am

po
 C

om
pr

id
o

U.
S.

 C
am

po
 C

om
pr

id
o

Im
pe

ria
l

M
os

su
ng

uê

Sã
o 

Gr
at

o

Pa
ul

o 
Go

rs
ki

Ri
o 

Ba
rig

ui

M
aj

or
 H

ei
to

r G
ui

m
ar

ãe
s

Ga
st

ão
 C

âm
ar

a

Bi
go

rr
ilh

o

Br
un

o 
Fi

lg
ue

ira

Pr
aç

a 
da

 U
cr

ân
ia

Br
ig

ad
ei

ro
 F

ra
nc

o

Pr
es

id
en

te
 T

au
na

y

Pr
aç

a 
Os

ór
io

Vi
sc

on
de

 d
e 

N
ac

ar

Ru
i B

ar
bo

sa

Eu
frá

si
o 

Co
rr

ei
a

Vi
ad

ut
o 

Ca
pa

ne
m

a

Ro
do

fe
rr

ov
iá

ria

M
ar

ia
no

 T
or

re
s

Ho
sp

ita
l C

aj
ur

u

Ja
rd

im
 B

ot
an

ic
o

Ur
ba

no
 L

op
es

De
l. 

Am
az

or
 P

re
st

es

Pr
of

a.
 M

ar
ia

 A
gu

ia
r T

ei
xe

ira

Te
rm

in
al

 C
ap

ão
 d

a 
Im

bu
ia

Pa
dr

e 
M

an
oe

l V
. d

e 
So

uz
a

Ge
rm

ân
ia

Te
rm

in
al

 C
am

pi
na

 d
o 

Si
qu

ei
ra

Pa
ul

o 
Ki

ss
ul

a

Vi
la

 N
ov

a

Terminal Vila Ocinas

Antônio Meirelles Sobrinho

Teólo Otoni

Cajuru

Catulo da Paixão Cearense

Terminal Centenário
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A frota operante é composta por veículos biariculados que circulam dentro da canaleta, 

distribuídos em 4 linhas: 303 - Centenário/Campo Comprido, 302-Centenário/Rui Barbosa e 301-
Pinhais/Rui Barbosa e C05-Pinhais/Capão da Imbuia, com velocidades médias de 18,5 km/h, 
auxiliadas pelos - Ligeirinhos, ou seja, pelas Linhas Diretas: 304-Pinhais/Campo Comprido, 305-
Centenário, percorrendo juntos 20.700 km/dia útil. Essas linhas auxiliam o eixo e operam nas vias 
de fluxo contínuo, paralelas a canaleta, compartilhadas com o trânsito da cidade.

O Programa
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O projeto para a implantação do Ligeirão Sul consiste na reestruturação viária, dos pontos de 

parada, para permitir ultrapassagem entre diferentes linhas, por meio do alargamento da via 
nestes locais.  Também está prevista a requalificação do espaço público, com melhoria da 
pavimentação, calçadas, acessibilidade, iluminação pública e áreas verdes. Integra o projeto a 
adequações nos terminais para parada simultânea de dois ou mais veículos e implantação de 
semáforos atuados, para priorizar a passagem dos ônibus.

No trecho entre o Terminal Portão e o terminal Capão Raso, a linha Inter 2 compartilhará a 

canaleta exclusiva com o BRT Sul, por uma extensão de 1700m, aumentando sua velocidade 
operacional. Na extensão total do projeto, aproximadamente 7500m, haverá a implantação da via 
calma com demarcação de ciclofaixas, facilitando a integração entre os modais.

6.1.2 BRT Sul

Eufrásio Correia

Silva Jardim

Petit Carneiro

Dom Pedro

Herculano de Araújo

Vital Brasil

Morretes

Carlos Dietzch

Terminal Portão

Itajubá

Hospital do Trabalhador

Pedro Gusso

José Clementino Bettega

Santa Regina

Ouro Verde
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Terminal Pinherinho

Terminal Capão Raso

Central

Passeio Público

Maria Clara

Terminal Cabral

Terminal Boa Vista

Terminal Santa Cândida

Joaquim Nabuco

Fernando de Noronha

Holanda

Gago Coutinho

Antônio Cavalheiros

Bom Jesus

Moyses Marcondes

Constantino Marochi

Antônio Lago
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Sebastião Paraná
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As obras para a implantação deste binário atingem a Rua Pe. Germano Mayer, no trecho entre a 

Rua Reinaldino S. de Quadros e a Rua Jaime Balão - numa extensão total de 1720 metros, e a Rua 
Camões, no trecho entre a Av. 7 de Setembro a Rua Flávio Dellegrave, numa extensão de 780 
metros. 

Com este projeto, ambas as ruas passam a ter sentido único; tanto a Rua Pe. Germano Mayer 

quanto a Rua Camões passam a ter pelo menos três faixas de tráfego, além de conter trehos de 
faixa exclusiva para o transporte coletivo, estacionamentos e ciclofaixa. 

A implantação deste Binário melhora a conexão entre os bairros, amplia a capacidade do sistema 

viário e prioriza o transporte coletivo, especificamente a Linha Inter 2 que atende a região. 

6.1.3 Binário Germano Mayer / Camões

Rua Padre Germano Mayer

Esta intervenção atinge a Rua Prof. Nivaldo Braga, no trecho entre a Rua Miguel Caluf e a Av. 

Victor Ferreira do Amaral, com extensão total de 2080 metros; e a Rua Prof. Olga Balster no trecho 
entre a Rua Assma K. Geara e a Av. Victor Ferreira do Amaral, com extensão total de 2400 metros.

Com este projeto, ambas as ruas passam a ter sentido único; tanto a Rua Prof. Nivaldo Braga 

quanto a Rua Profª Olga Balster passam a ter pelo menos três faixas de tráfego, além de conter 
trehos de faixa exclusiva para o transporte coletivo, estacionamentos e ciclofaixa. 

A implantação deste Binário melhora a conexão entre os bairros, amplia a capacidade do sistema 

viário e prioriza o transporte coletivo, especificamente a Linha Inter 2  que atende a região. 

O custo estimado desta obra é de R$35.000.000,0 e os recursos são do OGU.

6.1.4 Binário Nivaldo Braga / Olga Balster

Rua Profº. Nivaldo Braga

O Programa



88

Atualmente o terminal Campina do Siqueira ocupa uma área de aproximadamente 10.977,00 m² e 

atende aproximadamente 49.000 passageiros por dia, distribuídos em 16 linhas, as quais algumas 
vezes, compartilham a mesma plataforma, por falta de espaço físico, dificultando a operação do 
terminal e contribuindo para a redução da velocidade operacional do sistema. 

A construção do Terminal data de agosto de 1981, consequentemente a infraestrutura disponível 

está prejudicada pela ação do tempo, acarretando graves problemas de infiltração da cobertura, a 
qual é em domos de fibra de vidro, e desgastes nas pistas de rolamento, ocasionando necessidade 
de reparos frequentes, os quais interditam o terminal e atrapalham a operação causando atraso 
nas linhas e acumulo de passageiros nas plataformas.

Para que este Terminal possa atender adequadamente aos usuários, e considerando a 

implantação dos projetos “Ligeirão Leste/Oeste” e “Ampliação da Capacidade da Linha Inter 2” há 
a necessidade de ampliação desse equipamento urbano. Na proposta de ampliação há a 
necessidade de criação de uma plataforma exclusiva para atender a Linha Ligeirão, além das 
adaptações necessárias para atender a Linha Inter 2. Porém, seu limite físico atual não permite tais 
modificações, sendo necessária para isto, uma proposta de reconstrução do espaço físico com 
ampliação da capacidade. 

O projeto desenvolvido visa à ampliação e requalificação total do Terminal Campina do Siqueira, 

no mesmo local onde está implantado atualmente, seguindo um “novo” partido arquitetônico. A 
área total após a ampliação, incluindo edificação e circulação, será de aproximadamente 
14.100,00 m² e terá capacidade para receber 19 linhas simultaneamente. A proposta é adequar o 
novo terminal ao perfil do terreno, criando-se diferentes níveis, o térreo e o subsolo e um terceiro 
nível intermediário, tirando-se partido do desnível existente no terreno. Neste nível será 
implantada uma nova plataforma. Os diferentes níveis serão interligados por escada rolantes, 
escadas fixas e elevadores, facilitando a mobilidade aos usuários do transporte coletivo e 
oferecendo, maior segurança.

6.1.5 Terminal Campina do Siqueira
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Atualmente o Terminal Hauer ocupa uma área de aproximadamente 12.998,00m² e atende 

aproximadamente 68.300 passageiros por dia, distribuídos em 19 linhas, as quais, muitas vezes, 
compartilham a mesma plataforma por falta de espaço físico, dificultando a operação do terminal 
e contribuindo para a redução da velocidade operacional do sistema.

A construção deste Terminal data de novembro de 1981, e da mesma maneira que o Terminal 

Campina do Siqueira apresenta problemas na infraestrutura disponível devido à ação do tempo. 
Os principais problemas são as goteiras e infiltrações na cobertura, devido a utilização de “domus 
em fibra de vidro” para a cobertura, como a maioria dos Terminais na Cidade, e as pistas de 
rolamento em paralelepípedo, as quais, apresentam deformações de difícil manutenção e 
acessibilidade precária.

A necessidade de frequentes manutenções, além do alto custo, gera transtornos à operação do 

Transporte Coletivo, aumentando a insatisfação dos usuários com Transporte Coletivo. Este 
Terminal faz parte do programa de Ampliação da Capacidade da Linha Inter II, e serve também ao 
Eixo de BRT Boqueirão que já está em operação. Para atender todas as demandas 
adequadamente necessita passar por uma total remodelação e ampliação. 
 

A proposta do Terminal Hauer consiste na ampliação da área construída utilizando-se um lote 

reservado para esse fim, de propriedade do município. onde atualmente é utilizado como Praça 
Pública. Parte desta área será utilizada para ampliação e o restante será revitalizada e continuará a 
proporcionar atividades de lazer à população.

Após a ampliação, a área do total do Terminal, incluindo edificação e circulação, será de 

aproximadamente 15.800,00 m² e terá capacidade para a parada de 23 linhas simultaneamente. A 
proposta é adequar o novo terminal ao perfil do terreno, criando-se diferentes níveis, o térreo, o 
subsolo e um terceiro nível intermediário, tirando-se partido do desnível existente no terreno. 
Neste nível será implantada uma nova plataforma. Os diferentes níveis serão interligados por 
escada rolantes, escadas fixas e elevadores, facilitando mobilidade aos usuários do transporte 
coletivo e oferecendo a melhoria da acessibilidade.

6.1.6 Terminal Hauer

O Programa
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Atualmente o Terminal Capão da Imbuia ocupa uma área de aproximadamente 1.456,00m² e 

atende aproximadamente 18.000 passageiros por dia, distribuídos em 11 linhas, as quais, muitas 
vezes, compartilham a mesma plataforma por falta de espaço físico, dificultando a operação do 
terminal e contribuindo para a redução da velocidade operacional do sistema. 

As intervenções previstas incluem a realocação de estações tubo destinadas ao embarque e 

desembarque de passageiros das Linhas Diretas e ampliação da área de plataformas utilizadas 
pelas Linhas Expressas para a viabilização da implantação da Linha Ligeirão Leste/Oeste. Está 
proposta é um a opção provisória, visando garantir a operacionalidade do Ligeirão Leste/Oeste 
até a viabilização de recursos financeiros para a construção do novo Terminal Capão da Imbuia, o 
qual está em processo de busca de recursos financeiros para a contratação dos projetos 
executivos.

6.1.7 Terminal Capão da Imbuia

Com o objetivo de solucionar um importante ponto de conflito no itinerário da linha Inter 2, no 

cruzamento de duas importantes vias da cidade, Av. Nossa Senhora Aparecida e Rua Gen. Mario 
Tourinho, encontra-se em obras uma transposição em desnível (trincheira) no cruzamentos das 
referidas vias. A Rua General Mario Tourinho, itinerário da Linha Inter 2, passará sob a trincheira 
eliminando o ponto de conflito, priorizando a circulação dos ônibus e aumentando a velocidade 
operacional da Linha. Esta trincheira também terá importante papel para a oxigenação do 
sistema viário, desafogando as vias do transporte público na Av. Nossa Senhora Aparecida.

6.1.8 Trincheira Nossa Senhora Aparecida

O Programa
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6.1.9 Trincheira Tarumã

Outro ponto de conflito viário a ser solucionado é o Viaduto Tarumã e seu entorno imediato. Há 

um projeto, na iminência de implantação, o qual integra às obras do Eixo da Linha Verde referente 
à estação Tarumã. Esta será executada em dois níveis: um nível sobre o referido viaduto, exclusivo 
a parada do BRT Linha Verde; outro nível, sob o viaduto (nível da Av. Vitor Ferreira do Amaral), 
destinado à integração com outras linhas, como, Linha Direta Inter 2, Linha Direta Bairro 
Alto/Santa Felicidade,  Interbairros II e linhas Metropolitanas. Ainda, na projeção desse viaduto, 
será executada uma trincheira para o tráfego de veículos individuais, priorizando o nível térreo 
para a parada e integração das linhas do transporte público, escadarias e rampas para o acesso a 
Linha Verde. 

O Programa
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7. Amostra do Programa

1. Terminal Campina do Siqueira: refere-se à reconstrução do Terminal existente integrante 

do Itinerário da Linha Inter 2 no sentido horário e anti-horário; há previsão de ampliação da 
estrutura física;

2. Lote 1: Integra o Itinerário da Linha Inter 2 no sentido horário e anti-horário, 

compreendido entre o Terminal Campina do Siqueira e o Terminal Portão. Refere-se à 
reestruturação viária entre os referidos terminais. Esse lote foi escolhido como amostra do 
Programa por conter todos os componentes do projeto solicitados na Carta Consulta, são eles: 
Infraestutura viária, desapropriações e estação de integração / terminal. Há também, em 
construção, no ponto médio desse percurso, uma Obra de Arte nominada trincheira N. Sra. 
Aparecida. Tal trincheira, em que pese não faça parte oficialmente dos componentes solicitado na 
referida Carta, integra o Programa BID IV.  

3. Desapropriações do Lote 1: são propriedades integrantes do Lote 1 , com atingimentos 

totais ou parciais, necessários ao alargamento viário, correções geométricas ou melhoria do 
passeio;

4. Terminal Hauer: refere-se à reconstrução do Terminal existente integrante do Itinerário da 

Linha Inter 2, no sentido horário e anti-horário; há previsão de ampliação da estrutura física;

5. BRT Leste Oeste; refere-se à remodelação da canaleta do Eixo Oste, prevendo-se o 

alargamento da pista nos pontos de parada, com foco na ultrapassagem entre as linhas de BRT e 
Inter 2, as quais compartilharão a canaleta exclusiva;

6. BRT Sul: refere-se à remodelação da canaleta do Eixo Sul, prevendo-se o alargamento da 

pista nos pontos de parada, com foco na ultrapassagem entre as linhas de BRT e Inter 2, as quais 
compartilharão a canaleta exclusiva;

7. Viaduto do Tarumã: diz respeito ao alargamento do Viaduto do Tarumã na Linha Verde 

para a implantação de uma estação de integração do BRT Linha Verde. No nível térreo de este 
viaduto haverá uma estação para a integração entre a Linha Inter 2 e outras linhas Diretas e linhas 
convencionais Metropolitanas. Também está contemplado, sob esse conjunto, a implantação de 
uma trincheira visando a transposição em desnível  dos veículos individuais;

8. Desapropriação Viaduto do Tarumã: são propriedades integrantes no entorno do Viaduto 

Tarumã, as quais terão atingimentos totais ou parciais, necessários ao alargamento viário, 
correções geométricas ou melhoria do passeio;
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Amostra do Programa
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8. Resultados Esperados

O Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba também vem enfrentando tais dificuldades, já 

há alguns anos, de um lado devido às estratégias econômicas adotadas no passado que acabou 
impulsionado a venda de veículos automotores à população em geral, e por outro, mais recente, 
com a crescente liberação de aplicativos que possibilitam a contratação de viagens de carros, 
bicicletas e até mesmo de patinetes elétricos, os quais acabam por afastar uma parcela dos 
clientes com viagens de pequenos trechos do transporte coletivo de passageiros.

O desafio do Poder Público em organizar todos estes acontecimentos, está em como tratar as 

conseqüências do passado e enfrentar as tecnologias atuais, onde todos possam convergir para a 
perfeita mobilidade da população, a qual está cada vez mais exigente, buscando alternativas que 
possibilitem encaixar em seus orçamentos aos deslocamentos necessários para trabalho, estudo 
e lazer. 

Diante desta situação, a URBS – Urbanização de Curitiba S.A., empresa gerenciadora do 

transporte coletivo da cidade de Curitiba, tem o desafio, como administradora, incentivar o uso do 
transporte coletivo por ônibus em detrimento ao uso dos veículos individuais e seus apêndices, 
buscando alavancar o numero de passageiros do transporte coletivo, melhorando a utilização e 
conseqüentemente a prestação dos serviços à população.

As formas de como melhorar o serviço de transporte coletivo de passageiros, vem de encontro 

às necessidades financeiras para o custeio do sistema ônibus, o qual já é sabido, que não pode 
ser repassado em sua totalidade à população, pois desta forma, estaríamos distanciando ainda 
mais os clientes do modal ônibus. 

As formas de como melhorar o serviço de transporte coletivo de passageiros, vem de encontro 

às necessidades financeiras para o custeio do sistema ônibus, o qual já é sabido, que não pode 
ser repassado em sua totalidade à população, pois desta forma, estaríamos distanciando ainda 
mais os clientes do modal ônibus. 

Se de um lado temos que incentivar o uso do transporte coletivo por ônibus e de outro temos o 

crescimento do custeio, não há outra forma se não, a de criar meios de fomentar o investimento 
no setor e/ou formas que possibilitem a retomada da atratividade no serviço, investindo em infra-
estrutura viária com planejamento voltado a melhoria do serviço prestado à população. 

8.1 Dificuldades Atuais 8.2 Impactos Positivos

Não há como dissociar os investimentos realizados na infra-estrutura como a melhoria de vida da 

população em geral, pois neste momento, não podemos pensar em atender apenas a parcela da 
população de uma cidade que utiliza apenas o modal ônibus. Quando do planejamento, seja ele 
voltado aos interesses diretos com o transporte coletivo, toda a cidade ganha seja a quem realiza 
as suas viagens a pé, de carro ou bicicleta. 

. Velocidade

Com a implantação de faixas exclusivas, binários e utilização compartilhada das canaletas com o 

sistema expresso, além de modificação de circulação em algumas vias, a linha direta Inter 2 terá 

um ganho de velocidade média operacional na ordem de 50% (cinqüenta por cento). O que 

permitirá uma redução de 38% (trinta e oito por cento) nos deslocamentos diários, nas viagens, 

considerando ida e volta, trazendo melhor qualidade de vida aos passageiros. 

. Frota / Viagens

Com o ganho na velocidade média operacional, seria possível a redução de 26 (vinte e seis) 

veículos passando dos atuais 67 (sessenta e sete) para 41 (quarenta e um), porém, a fim de 

melhorar o atendimento aos usuários do sistema a redução em frota será admitida apenas em 

50% (cinqüenta por cento), ou seja, 13 (treze) veículos, permanecendo uma frota de 54 

(cinqüenta e quatro) carros.  Proporcionando assim, uma melhoria de oferta de lugares em 30% 

(trinta por cento) nos horários de pico e de 15% nos horários de entre pico.

A redução de frota representa uma transferência de investimentos na ordem de R$ 11.802.538,76 
(onze milhões, oitocentos e dois mil, quinhentos e trinta e oito mil Reais e setenta e seis centavos), 
que poderão ser investidos na aquisição de frota para outras linhas do sistema. 

. Combustíveis / Lubrificantes / Arla 32

Com o advento da melhoria na oferta de viagens teremos um aumento de quilometragem na 

ordem de 5% (cinco por cento) o que trará automaticamente reflexos nos custos de combustíveis, 

lubrificantes e ARLA 32 na ordem de R$ 22.009,02 (vinte e dois mil nove Reais e dois centavos), 
mensais.

. Peças e Acessórios

Com a redução de frota é possível ainda, uma redução de R$ 70.040,43 (setenta mil quarenta 

Reais e quarenta e três centavos) mensais, que serão economizados em peças e acessórios.
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Com o avento da retirada de frota, temos ainda reflexos diretos no custo de pessoal que envolve 

além dos motoristas, pessoal de trafego, manutenção e limpeza, os quais irão permitir uma 
redução nos custo de operação da linha na ordem de R$ 230.004,99 (duzentos e trinta mil quatro 
Reais e noventa e nove centavos).

. Custo de Pessoal

Os impactos no custo de amortização estão na ordem de R$ 91.462,51 (noventa e um mil 

quatrocentos e sessenta e dois Reais e cinqüenta e um centavos), enquanto para rentabilidade 
representa uma redução de custo na ordem de R$ 84.865,71 (oitenta e quatro mil oitocentos e 
sessenta e cinco Reais e setenta e um centavos). Representado assim, R$ 176.328,22 (cento e 
setenta e seis mil trezentos e vinte e oito Reais e vinte e dois centavos).

. Amortização / Rentabilidade

Considerando todos os ganhos gerados pela requalificação da linha direta INTER 2, a redução no 
custo de operação atingirá uma economia mensal na ordem de R$ 454.364,60 (quatrocentos e 
cinqüenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro Reais e sessenta centavos) mensais, que 
representam uma redução no valor da tarifa técnica em R$ 0,0309 (três centavos de Reais).

. Redução do custo total Inter 2

A implantação de faixas exclusivas nas vias e o compartilhamento das canetas nos eixos 

estruturais e no eixo Boqueirão representam para o sentido horário 54,6% (cinquenta e quatro 

vírgula seis por cento) e para o sentido anti-horário 46,8% (quarenta e seis vírgula oito por cento) 

da extensão total do seu itinerário.

. Faixas Exclusivas e Compartilhamento de Canaletas

Resultados Esperados

CUSTO DE COMBUSTÍVEL

IMPACTOS R$ TARIFA R$

21.121,90 0,0014

CUSTO DE LUBRIFICANTES 844,88 0,0001

CUSTO DE ARLA 32 42,24 0,0000

CUSTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 70.040,43 0,0048

CUSTO DE PESSOAL 230.004,99 0,0156

CUSTO DE AMORTIZAÇÃO 91.462,51 0,0062

CUSTO DE RENTABILIDADE 84.865,71 0,0058

TOTAL 454.364,60 0,0309
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Resultados Esperados
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Resultados Esperados

código nome da linha

022

023

Inter 2 (Horário)

Inter 2 (Anti-Horário)

via
compartilhada

faixa
exclusiva

canaleta extensão
km

frota operante
qtde.

tempo de viagem
minutos

velocidade
km/h

intervalo (H.M.M.)
minutos

viagem (H.M.M.)
qtde

viagem (D.U.)
qtde

passageiros (H.M.M.)
qtde

passageiros (D.U.)
qtde

quilometragem (D.U.)
km

37,804 37 106 21,40 2,86 20,94 144,200 2.433 45.872 5.451,34

37,609 30 127 17,77 4,23 14,17 140,760 2.360 45.407 5.293,84

- 67 - - - 35,12 284,960 4.793 91.279 10.745,18

Situação Operacional Atual

Subtotal

código nome da linha

022

023

Inter 2 (Horário)

Inter 2 (Anti-Horário)

via
compartilhada

faixa
exclusiva

canaleta extensão
km

frota operante
qtde.

tempo de viagem
minutos

velocidade
km/h

intervalo (H.M.M.)
minutos

viagem (H.M.M.)
qtde

viagem (D.U.)
qtde

passageiros (H.M.M.)
qtde

passageiros (D.U.)
qtde

quilometragem (D.U.)
km

34,963 24 69,80 30,05 2,91 20,63 144,200 2.433 45.872 5.041,66

36,715 17 71,50 30,81 4,21 14,27 140,760 2.360 45.407 5.168,00

- 41 - - - 34,90 284,960 4.793 91.279 10.209,67

Proposta com a implantação da linha, mantendo a mesma oferta de viagens

Subtotal

13,940 13,800 7,200

7,20013,22014,860

código nome da linha

022

023

Inter 2 (Horário)

Inter 2 (Anti-Horário)

via
compartilhada

faixa
exclusiva

canaleta extensão
km

frota operante
qtde.

tempo de viagem
minutos

velocidade
km/h

intervalo (H.M.M.)
minutos

viagem (H.M.M.)
qtde

viagem (D.U.)
qtde

passageiros (H.M.M.)
qtde

passageiros (D.U.)
qtde

quilometragem (D.U.)
km

34,963 32 69,80 30,05 2,18 27,51 165,830 2.433 45.872 5.797,91

36,715 22 71,50 30,81 3,25 18,46 161,874 2.360 45.407 5.943,20

- 54 - - - 45,97 327,700 4.793 91.279 11.741,12Subtotal

13,940 13,800 7,200

7,20013,22014,860

Proposta com um aumento de oferta de 30�   no H.M.M. (horário de maior movimento) e no dia útil 15�% %
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Os reflexos da implantação deste representará uma redução de custo operacionais na ordem de 

R$ 132.402,86 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e dois Reais e oitenta e seis centavos), 
impactando uma redução de R$ 0,0090 (nove décimos de centavos) na tarifa técnica.

Quadro Operacional - Influência Região Santa Quitéria

Quadro Operacional - Linhas Terminal Santa Quitéria

Outra situação favorável com a requalificação da linha direta INTER 2 será a implantação do 

Terminal Santa Quitéria, o qual consiste em integração física/tarifária entre as linhas 
Convencionais 670 – São Jorge, 760 – Sta. Quitéria, 761 – V. Izabel, 762 – V. Rosinha, 776 – 
Carmela Dutra e 777 – V. Velha, através da integração temporal (cartão Transporte) com as 
Interbairros II em ambos os sentidos e principalmente com o INTER 2.

As linhas convencionais serão seccionadas no Terminal e deste partirá em direção ao centro da 

cidade uma linha XXX – Troncal Santa Quitéria, possibilitando que os usuários das linhas 
convencionais tenham acesso direto a RIT – Rede Integrada de Transporte de Curitiba. 
Demonstrando ainda os aspectos positivos esta implantação trará a redução dos atuais 18 
(dezoito) veículos que se dirigem ao centro da cidade através das linhas convencionais, para 
apenas 06 (seis) na linha Troncal, melhorando o trafego nas vias e conseqüentemente diminuindo 
os congestionamentos. A implantação do Terminal trará beneficio direto a 7.878 (sete mil 
oitocentos e setenta e oito) usuários diariamente.

. Implantação do Terminal Santa Quitéria

CUSTO DE COMBUSTÍVEL

IMPACTOS R$ TARIFA R$

890,23 0,0001

CUSTO DE LUBRIFICANTES 35,61 0,0000

CUSTO DE ARLA 32 1,78 0,0000

CUSTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 3.859,09 0,0003

CUSTO DE PESSOAL 70.770,77 0,0048

CUSTO DE AMORTIZAÇÃO 52.740,81 0,0036

CUSTO DE RENTABILIDADE 4.104,57 0,0003

TOTAL 132.402,86 0,0090

Resultados Esperados



Diante da explanação de todos os itens relacionados diretamente a requalificação da linha direta 

INTER 2, podemos pontuar os seguintes benefícios diretos aos usuários do sistema de transporte 
coletivo de Curitiba:

a) Ampliação da integração física/tarifária na implantação do Mini-Terminal 
Santa Quitéria beneficiando 7,878 (sete mil oitocentos e setenta e oito) usuários 
que não possuem acesso a RIT- Rede Integrada de Transporte. 

b) A melhora de oferta de lugares na linha direta INTER 2, na ordem de 30% 
(trinta por cento); 

c) Redução de Custo operacional na ordem de R$ 586.767,46 (quinhentos e 
oitenta e seis mil setecentos e sessenta e sete Reais e quarenta e seis centavos) 
mensais;

d) Redução no custo da Tarifa Técnica na ordem de R$ 0,0399 (trezentos e 
noventa e nove décimos de centavos de Reais);

e) Ganho de velocidade média operacional na linha direta INTER 2, na ordem 
de 40% (quarenta por cento);

f) Redução no tempo de viagem na linha direta INTER 2 em 35 % (trinta e 
cinco por cento);

g) Redução de frota operante na linha direta INTER 2 em 13 (treze) veículos, 
com ganho de 30% (trinta por cento) de oferta nos horários de pico;

h) Melhora na freqüência de veículos em 25% (vinte e cinco por cento) nos 
horários de pico.

Resultados Esperados
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Trata-se de estudo de ponto critico situado no cruzamento das Ruas Pres. Arthur Bernardes com 

Rua Sete de Setembro com Rua Gal Mario Tourinho. Conhecido popularmente como ”Rotula dos 
Anjos”. O local possui o nome oficial de Praça Pedro Gasparetto e nela esta instalada o 
monumento Fonte de Jerusalém.

As ruas deste cruzamento são vias importantes de ligação da cidade e por isso os fluxos que 

passam por ele são elevados. 

A sua geometria em rotula semaforizada pouco contribui para lidar com o fluxo atual 

ocasionando lentidão e engarrafamentos na maior parte do dia.
Foi usado o microsimulador VISSIM v. 10 para ser feito a simulação do cruzamento comparando-
se as geometrias atuais e propostas e evidenciando as melhorias entre as duas.

Contagem de Veículos: 

Foram usados os dados de contagem conforme diagrama abaixo

8.3 Estudo de Ponto Crítico

O semáforo foi simulado com a programação existente observando as Fases conforme 

desenhado e seus respectivos tempos já otimizados considerando o que a geometria atual 
comporta.

Tempos Semafóricos

Resultados Esperados
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Temos um frame da simulação mostrando o comportamento do projeto . A título de comparação 

temos uma uma imagem feita por drone que mostra uma imagem bastante parecida com as 
mesmas filas de veículos.

Situação Atual - Imagem de Drone

Situação Atual - Velocidade Média

Situação Proposta - Simulação

Na proposta foi redesenhado o formato do cruzamento com o aumento do numero faixas em 

todas as aproximações e mais a extensão de acumulação aumentando desta forma a capacidade 
do cruzamento. 

O desenho de Rotula foi reformulado para abrigar a nova geometria, tornando menos confuso e 

mais obvio, diminuindo a desorientação dos motoristas. Foi incluído também a faixa exclusiva e a 

futura implantação da trincheira com a rua Nossa Senhora Aparecida.

Com esta forma é possivel otimizar os tempos semafóricos. 

Situação Proposta - Velocidade Média

Resultados Esperados
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O VISSIM estima via algoritmos os seguintes dados, podendo assim avaliar de forma quantitativa 

o ganho esperado no cruzamento:

· Atraso dos veículos considerando o tempo previsto de viagem e tempo efetivamente 
realizado.
· Veículos em espera: numero de veículos parados
· Comprimento da Fila em metros, sendo que a fila fora do sistema não é computada.
· Pessoas Transportadas: valor absoluto de pessoas nos carros e ônibus.
· Media do numero de paradas

Em relação aos ganhos ambientais o VISSIM  também simula :

· Volume de CO2 expelido em gramas
· Volume de NOx expelido em gramas
· Consumo de combustível em galões americanos de gasolina.

Para estes dados utilizados na a simulação são levados em conta os tipos e modelos de veículos, 

suas composições relativas e idade média da frota, entre outros dados.

comprimento de fila 133,04

situação atual situação proposta ganho situação proposta ganho
ano 1 ano 1 ano 10 ano 10

94,49 29�% 165,86 25%

comprimento de fila máx. 359,09 289,75 19 288,49 20% %

veículos 2991,00 4393,00 47 4252,00 42% %
pessoas 7536,00 9077,00 20 9017,00 20% %

atrasos veículos 226,16 133,35 41 225,96 0% %

paradas média 174,99 94,89 46 165,20 6% %

nº paradas por veículo 7,12 4,94 31 7,88 11% %

Co2 (g) 20352,78 1057,71 51 14090,22 31% %

Nox(g) 3959,91 1956,87 51 2741,44 31% %

Voc(g) 4716,95 2330,97 51 3265,54 31% %

Fuel(gl) 291,17 143,89 51 201,58 31% %

Gasolina(l) 1102,19 544,67 51 763,05 31% %

Resultados Esperados
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Desde o início de sua implantação, em 1974, o sistema curitibano vem sendo aperfeiçoado e 

expandindo em nível Metropolitano. Em 2013, essa expansão além dos limites de Curitiba 

representava a integração física e tarifaria do transporte público municipal com treze municípios 
da RMC. Isto representava 73% dos deslocamentos metropolitanos, sob a gestão do governo 
municipal de Curitiba. A partir dessa data, houve uma cisão do gerenciamento do transporte 
público; Curitiba passou a gerenciar apenas as linhas urbanas e o Governo do Estado do Paraná 
ficou responsável pelo gerenciamento do transporte dos demais municípios que compõe a RMC. 
Tendo em vista a elaboração de um novo modelo de concessão do transporte, com foco na 
substituição da frota diesel por veículos com tecnologias voltadas a baixa emissão de carbono, 
surge a necessidade de um planejamento metropolitano do transporte público e, paralelamente, 
a estruturação de um órgão de gestão e planejamento do transporte público no âmbito 
metropolitano.

No último inventário de emissões de gases de efeito-estufa de Curitiba, que foi desenvolvido em 

parceria com o ICLEI e tem como ano-base 2013, foram identificadas emissões de 2.976.179 ton 
CO2eq no setor de transporte, das quais 2.293.726 ton CO2eq relacionadas com os transportes 
terrestres. Para identificar o papel do transporte público coletivo nessas emissões, seu valor foi 

aferido, equivalendo a 129.212 ton CO2eq, o que representa 4% das emissões totais do 

transporte, ou a 6%, se desconsiderarmos outros transportes que não o terrestre, dos quais o 

aéreo é bastante representativo. Tal percentual permite identificar a elevada contribuição do 
transporte individual nas emissões de gases de efeito-estufa em Curitiba. Para a aquisição da frota 
da RIT, o município de Curitiba atende os padrões internacionais, impostos pela classificação 
EURO. Atualmente 8,5% da frota, adquirida de 1996 a 2003, é composta por veículos Euro II; 87,6% 
da frota é representada por veículos Euro III, adquirida de 2004 a 2011, e, a partir de 2012, foram 
incorporados ao sistema veículos Euro V, o que representa 3,9% da frota.

. Faixas Exclusivas e Compartilhamento de Canaletas

9. Sustentabilidade

Mesmo com todo o investimento em infraestrutura e aperfeiçoamento do sistema, ocorrido ao 

longo os últimos 45 anos, responsáveis pela disseminação das idéias do transporte curitibano, a 
demanda de passageiros vem decrescendo; nos últimos três anos este decréscimo representou 
13% no número de passageiros transportados. Vale ressaltar que essa queda é um fenômeno 
observado nas principais capitais brasileiras e ocorre, principalmente, pela crise financeira que 
assola o país, gerando dados alarmantes de desemprego, o que interfere diretamente nos 
deslocamentos diários da população.

Outro fato observado é que parte da demanda do transporte público migrou para o transporte 

individual, muitos motivados pelas facilidades de aquisição de veículos, um reflexo de políticas 
fiscais Federais concedidas à indústria automobilista. Assim, a cada dia novos condutores se 
distribuem em automóveis e motocicletas, congestionando as vias públicas da cidade e 
aumentando consideravelmente os níveis de poluição atmosférica e sonora. Essa disputa pelo 
espaço viário provoca atrasos nos tempos de viagem do transporte público, além de aumentos 
nos custos operacionais, contribuindo para reforçar a imagem negativa do transporte público e a 
consequentemente evasão dos passageiros. 

Para reverter esse processo e recuperar a demanda perdida, há a necessidade de investimentos 

consideráveis na qualidade do transporte público, um consenso universal como “a solução” para 

os conflitos de mobilidade urbana. Com esse objetivo em 2017 foi finalizada uma pesquisa de 

origem destino na RMC. A partir desses dados atualizados, novas propostas poderão ser 
elaboradas visando atender os atuais desejos de deslocamento da população. Tais propostas, 
além de suprir os desejos por novos itinerários poderão considerar práticas ambientalmente 
sustentáveis, como por exemplo, a inserção de fontes de energia renováveis para o transporte 
público visando à redução de gases de efeito-estufa.

A participação de 6% do transporte coletivo nas emissões das modalidades terrestres no 

município, embora pareça insignificante em termos de porcentagem, não exime a 
responsabilidade do Poder Público em investir no transporte público e em novas tecnologias, não 
só por seu papel de fomentar na sociedade, por meio de seu próprio exemplo, o engajamento 
necessário com a causa ambiental, mas também porque, apenas por meio de novos conceitos e 
tecnologias de transporte de massa será possível aumentar a atratividade do sistema e, 
consequentemente, reduzir a larga adoção do transporte individual. 

Desde o ano de 2010 o transporte de passageiros de Curitiba é uma concessão pública válida por 

15 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos. A operação dos serviços de 
transporte público, por ônibus, de todo o sistema urbano de Curitiba, é de responsabilidade de 
três consórcios formados por 11 empresas privadas, as quais seguem as diretrizes estabelecidas 
pelo órgão Municipal de Gestão.

Tendo em vista o término do prazo de concessão do transporte público em 2025, a gestão 

municipal vem se preparando para promover o desenvolvimento de estudos que subsidiem um 
novo edital de concessão do transporte público. Há um prazo de cinco anos para a aquisição de 

maiores informações sobre a matriz energética desejada, reestruturação da RIT, inserção de 

novos modais e formas de remuneração contratual. Este grande estudo é nominado, 
“Modelagem para concessão do serviço de transporte público de baixa emissão para a Rede 
Integrada de Transporte Metropolitana de Curitiba”. Resume-se no desenvolvimento de uma 
nova modelagem para a concessão do serviço de transporte público com baixa emissão de 
carbono para a cidade de Curitiba e municípios integrados de sua Região Metropolitana (RMC).
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Busca-se com esse estudo desenvolver um novo modelo de concessão do serviço de transporte 

público, no âmbito Metropolitano, considerando-se seus aspectos político-administrativos e 
financeiro-econômicos, que viabilize à substituição gradual da frota - diesel - por veículos com 
matriz energética de baixa emissão de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos. Integra 
esse estudo uma comparação entre diferentes tecnologias disponíveis, visando eleger a mais 
adequada, sob os aspectos ambiental, econômico e social, com foco na melhoria da oferta do 
serviço prestado e nos ganhos ambientais. Para tal estudo faz-se necessário uma análise sobre os 
itens que compõem a planilha tarifária vigente, objetivando-se reunir elementos necessários, 
para embasar a modelagem da futura concessão do serviço, a ser regida por uma gestão 
Metropolitana do transporte. A proposta poderá não se limitar a um sistema baseado em uma 
única matriz energética, mas sim, na integração de diferentes tecnologias, de modo a expandir e 
flexibilizar os deslocamentos na cidade considerando-se as diferentes características dos 
itinerários que compõem o sistema curitibano. 

O objetivo em curto espaço de tempo é obter um modelo de concessão do transporte público, 

que permita a substituição gradual da frota operante por veículos de emissão de carbono neutra; a 
longo prazo objetiva-se a substituição total da frota por essa tecnologia, no âmbito 
metropolitano, bem como a estruturação de um órgão de gerenciamento metropolitano do 
sistema de transporte. Para a obtenção de maiores informações sobre o modelo desejado e 
formas de substituição da frota do transporte público por veículos com emissão neutra de 
carbono, busca-se parcerias com diferentes agencias e órgãos especializados no 

desenvolvimento de propostas similares, como a AFD, GIZ, WRI, C40, etc. Assim tais estudos, 

somados aos resultados de experiências externas implantadas, subsidiarão as futuras decisões de 
Curitiba.  

A proposta de inserção de modais com baixa emissão de carbono vem sendo estudada na cidade 

desde a década de 80, com a proposta de eletrificação do sistema pela inserção de Troleybus - 
ônibus com energia elétrica por catenárias. Desde então, diferentes alternativas vem sendo 
estudadas, como a implantação de VLT, Monorail e Metrô, porém, mesmo com toda a eficiência 
comprovada, devido a seu alto custo de implantação, essas ações foram postergadas. O primeiro 

estudo, voltado a ônibus a energia elétrica (sem catenárias) iniciou em 1998, por meio de uma 

parceria entre ao Governo Municipal de Curitiba e montadora Fiat. Nos anos 2009 foram 

implantados os veículos B100 - 100% óleo de soja. Em 2010, a cidade começou os testes com os 

ônibus híbridos (baterias e diesel) em parceria com a Volvo, que compõem a frota até hoje. 
Também foram testados os sistemas híbrido elétrico plug-in Volvo, e firmado um acordo entre a 
empresa sueca e empresas locais para o desenvolvimento de um veículo híbrido articulado (2014). 

Ainda em 2014, a chinesa BYD testou durante três meses em Curitiba seu ônibus articulado 

inteiramente elétrico.

Além dos veículos de transporte em massa, outros projetos focaram na utilização de carros 

elétricos na (I) frota da Prefeitura Municipal (Itaipu Binacional, Aliança Renault-Nissan e CEIIA, 

Projeto Ecoelétrico, 2014) e (II) táxi elétrico (BYD, Prefeitura e URBS, 2015).

Atualmente, o município tem efetuado cooperações técnicas visando substituição de matriz 

energética de diesel para elétrica, com por exemplo, AFD, GIZ e C40, com a finalidade de 

definição de um novo modelo de gestão e contratação de serviços de mobilidade. O atual contrato 

de concessão da operação do transporte público vencerá em 2025, e está em discussão uma 

revisão geral na forma de operação do sistema de mobilidade.

Será previsto, entre outras medidas, uma reestruturação na RIT, prevendo-se a integração 

intermodal e a substituição da frota a diesel por tecnologias de baixa emissão de carbono; um dos 

compromissos assumidos por Curitiba, integrante do grupo de cidades C40. Considerando a 

importância da Linha Inter 2, como promotora da integração entre os eixos de transporte e o 
investimento previsto na infraestrutura viária aolongo de seu itinerário, com foco no aumento da 
sua velocidade operacional e capacidade, esta será a primeira linha a operar com veículos 

elétricos, oferecendo assim suporte à reestruturação da RIT.
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Percentual dos deslocamentos efetuados por transporte público e traçado da Linha Inter 2 – 
2016/2017

Fonte: Pesquisa Origem-Destino, 2016-2017.
Elaboração: IPPUC – Setor de Monitoração
Notas: Como “transporte individual não motorizado” foram considerados os deslocamentos que 
foram realizados por bicicleta ou a pé
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Curitiba,outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Rafael Greca de Macedo
Prefeito

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
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