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CONTEXTUALIZAÇÃO

A cidade já dispõe de um sistema de transporte 

público dotado de linhas, pontos de espera e terminal 

u r b a n o,  a l é m  d e  g a r a g e m / m e c â n i c a  e  s e d e 

administrativa.

Aproveitando a estrutura de linhas e pontos de ônibus 

existentes, a hierarquia de vias e o traçado reticular 

em malha - premissa no projeto original de Jorge 

Macedo Vieira, a intenção deste trabalho é otimizar os 

deslocamentos dentro da cidade através de eixos 

norte-sul | leste-oeste e a locação de terminais de 

bairro e intermediários, que possam comunicar-se e 

possibilitar deslocamentos por outras rotas ou outros 

modais de transporte. 

Considerando que a necessidade de deslocar-se 
dentro da cidade é vital para seu pleno funcionamento 
e que hoje Maringá-PR enfrenta um problema neste 
quesito, vê-se como importante a apresentação de 
estudos e implementação de estratégias que somem 
em prol da solução destes problemas, ou ao menos 
uma melhor condição de funcionamento.
Este projeto visa contribuir como uma destas 
e s t r a t é g i a s  r u m o  à  s o l u ç ã o  d o  p ro b l e m a  d e 
mobilidade que se observa hoje neste município, 
apresentando-se como parte de um estudo a ser 
s o m a d o  c o m  o u t r o s ,  b u s c a n d o  o t i m i z a r  o s 
deslocamentos dentro do município, reduzindo tempo 
de espera nos pontos de ônibus e o número de carro 
nas vias e acelerando os deslocamentos em especial 
nos horários de pico, entendendo ainda que estas 
ações podem gerar impactos positivos sobre o meio 
ambiente e otimizar o acesso universal à cidade, seus 
produtos, serviços e funções - trabalho | lazer | 
moradia.

OBJETIVO

ESTRATÉGIA
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LEGENDA

Terminais de bairro 

Linhas Norte-Sul

Linhas Leste-Oeste

Linhas Externas

Linhas Centrais

N
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escala gráfica | metros

Pontos intermodais leste e oeste

0 100

A cidade de Maringá-PR tem em seu histórico o fato de ser concebida do zero, sobre o projeto 
urbano do Engenheiro Jorge Macedo Vieira, sendo uma das cidades fundadas pela Companhia 
de Terras do Norte do Paraná (CTNP), posteriormente transformada em Companhia 
Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP), em seu projeto de colonização norte paranaense. 
Fundada em 1947, hoje aproxima-se dos seus quase 500mil habitantes e apresenta-se como 
centralidade de uma região metropolitana. A cidade prosperou e, como esperado, sua 
população foi se tornando cada vez maior, no entanto, em um ritmo acelerado em que seu plano 
original e velocidade de expansão das estruturas urbanas não puderam acompanhar. 
No quadro atual, o município sustenta a posição de melhor cidade para se viver, mas um olhar 
um pouco mais atento ao seu dia a dia, revela que isso não se traduz de forma homogênea em 
todos os parâmetros que envolvem a cidade, como é o caso do trânsito e deslocamentos, 
causando impactos negativos sobre a mobilidade urbana como um todo. 
Hoje, o crescimento cada vez mais disperso e desconectado da cidade, somado a grande 
quantidade de carros e motos e sua priorização enquanto estrutura e modal de transporte, 
frente ao transporte público, que hoje não acompanha a expansão da cidade, o contingente de 
pessoas e as suas necessidades de deslocamento, são alguns dos fatores que contribuem 
para congestionamentos e elevado número de acidentes observados nos últimos anos.

Terminal intermodal central
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MEMORIAL DESCRITIVO - AÇÕES NA ESCALA URBANA

O Terminal Intermodal de Maringá já encontra-se em 
fase de execução pela municipalidade. Assim é dito 
pois integra os modais de transporte: pedonal - ônibus 
- metro (futuramente). Hoje é a estrutura que recebe a 
grande carga de ônibus que rodam no interior do 
município e também alguns da região metropolitana.
Ao observar as imagens das maquetes volumétricas, 
pode se observar que o terminal ocupa toda a área 
disponível, enquanto a cidade continua em expansão, o 
que pode em um futuro não muito distante, tornar a 
obra incapaz de suprir a demanda de ônibus, no atual 
sistema.
Na proposta apresentada, a estrutura é dispersada  
pelo município e as viagens/trajetos não precisam 
necessariamente ter como ponto final o Terminal 
Intermodal (aqui chamado de Central), o que otimiza 
seu fluxo interno, reduz o número de ônibus a serem 
abrigados e por consequência aumenta o espaço para 
expansão e prolonga seu tempo de operação até o 
atingir sua plena capacidade.

Tendo em vista que o crescimento da cidade já não se 

faz contido dentro do perímetro urbano do município, a 

revisão do Plano Diretor Municipal, que teve o início dos 

seus trabalhos neste ano de 2018, deve ampliar a área 

urbana dentro do município de forma a absorver os 

loteamentos que se encontram em zona rural ou 

contíguos ao perímetro urbano da cidade. A tendência é 

que estes novos espaços gerados entre a ocupação 

atual e o novo cinturão urbano passem a sofrer 

processo de loteamento, aumentando a demanda por 

mobilidade.

A locação dos Terminais de Bairro proposta visa 

atender a situação atual e futura, por isto localizam-se 

próximo à centralidades de regiões em expansão no 

município rumo às margens do perímetro urbano.

Uma vez que novos bairros surjam em seu entorno, 

novas linhas de ônibus e estratégias de mobilidade 

podem envolver estes terminais, otimizando os 

deslocamentos em conjunto com a rede norte-sul | 

leste- oeste. 

Ainda, nos acessos à cidade, são estabelecidos 

Terminais Externos, com a função de receber linhas de 

ônibus metropolitano com maior capacidade e 

distribuir em outras linhas o acesso à cidade, 

proporcionando objetividade no deslocamento, 

reduzindo o tempo a ser gasto entre a saída e o destino, 

bem como os congestionamentos no trajeto.

Ao verificar o número de pontos locados no Terminal 
Intermodal atual e a quantidade de linhas que cada um 
destes abriga, percebe-se que grande parte das 
viagens de ônibus fazem necessariamente o sentido 
b a i r ro - c e n t ro  |  c e n t ro - b a i r ro.  E s t a  fo r m a  d e 
deslocamento sobrecarrega o Terminal e Região 
central, que acaba por não conseguir dispor portanto 
de maior número de ônibus em suas linhas, pois não há 
como receber todos estes no Terminal Central, em 
especial nos horários de pico. Ainda, ter apenas um 
ponto nodal a receber as linhas e apenas um tipo de 
ônibus gera pouca diversidade de trajetos, que 
sobrecarrega as vias principais da cidade, além de 
limitar a capacidade de transporte por veículo, sendo 
que a oferta de trajetos lineares  devido a malha 
reticular e a topografia do município que, no geral, 
dentro do perímetro urbano, não possui grandes 
declividades, acolhe bem o deslocamento de ônibus 
articulados (como já circularam pela cidade em um 
passado não muito recente).
É proposto aqui o estabelecimento de circulações 
norte - sul e leste - oeste, com ônibus dedicados à estes 
trajetos e com corredores especiais, por meio das 
principais avenidas, gerando trajetos lineares e 
contínuos, importante para os veículos de grande 
capacidade de transporte de passageiros. Estes 
trajetos se cruzam em diversos pontos e permitem 
outras possibilidades para se deslocar pela cidade. 
Toda esta estrutura, no entanto, aproveitando a própria 
oferta viária do município, bem como as linhas já 
existentes. 

Por fim, existe no município a peculiaridade da 

existência de uma linha férrea rebaixada, futuramente 

à ser ligada ao Terminal Intermodal Central. Ao longo 

desta linha, foi aberta uma avenida às suas margens, 

em boa parte do trecho inserido no perímetro urbano, 

que corresponde as avenidas Adv. Horácio Raccanello 

F ilho e Guaíra.  Estas duas avenidas possuem 

características muito favoráveis ao sistema viário do 

município: cortam a cidade praticamente em seu 

centro no sentido leste-oeste; é uma via com 

d e c l i v i d a d e  m u i t o  s u a v e ,  o  q u e  f a v o r e c e  o 

deslocamento por bicicletas, como até já dispõe de 

uma ciclovia. Ao longo do seu trajeto temos creches, 

escolas municipais, faculdades, shoppings, terminal 

rodoviário, industriais de baixa incomodidade, grande 

zona residencial verticalizada, comércio e serviços, 

TERMINAL INTERMODAL CENTRAL

TERMINAIS DE BAIRRO

EIXOS NORTE-SUL | LESTE-OESTE

PONTOS INTERMODAIS

além de cortar diversos eixos norte-sul e contar com 

extensa área na porção leste passível de ocupação 

para os mais diversos fins.

No entanto, a utilização da avenida é basicamente feita 

por automóveis. A ciclovia não é tão favorável ao 

ciclista, disputada inclusive com os que praticam 

caminhadas. Os comércios, serviços e indústrias 

adjacentes ainda não perceberam as possibilidades de 

se explorar o novo acesso proporcionado por esta 

avenida, formando uma extensa empena cega, ou ainda 

grandes edificações abandonadas ou espaços vazios e 

subutilizados.

Trazer uma rápida forma de locomoção que ligue os 

extremos da via, com qualidade, dando condições 

melhores aos deslocamentos podem trazer à tona o 

grande potencial deste eixo e retornar grandes 

resultados positivos para a cidade, como o surgimento 

de novos equipamentos públicos, habitação, agilidade 

no deslocamento, segurança, entre outros.

Assim, propõe-se a instalação de Pontos Intermodais 

nas extremidades destas vias, que possam promover 

esta nova dinâmica de mobilidade e integrar modais de 

transporte.

fonte: google maps - acesso em 19/09/2018

Porção leste da Av. Horácio Racanello Filho, destaque para área sem ocupação
e grande número de edificações abandonadas na face norte da via

fonte: google maps - acesso em 19/09/2018

Av. Guaíra, como estes, diversos outros paredões com empenas cegas se extendem
ao logo das duas vias.

fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/
maringa-tera-terminal-intermodal-eafqb2oyxf7uag5y254
5rpnpq/ - acesso em 19/09/2018

Projeto do Novo Terminal Intermodal de Maringá. Nesta imagem fica
bem nítida a ocupação total da área, sem espaço para futuras expansões

1º período (1945-1952)
contínuos e descontínuos ao Plano

2º período (1954-1959)
descontínuos ao Plano

3º período (1960-1963)
contínuos ao Plano

Área do Plano de Vieira

Área de Chácaras

Área Rural

LEGENDA

fonte: VERSARI, Jeane C. - ADAPTADO

Observa-se como desde o início da fundação da cidade (1947) existe
um histórico de ocupação cada vez mais externa ao Perímetro
Urbano do Município.

fonte:https://maringamaringa.wordpress.com/2010/03/11/articulado/

Imagem dos antigos ônibus articulados utilizados na cidade de
Maringá. Sua circulação encerrou-se por volta de 2003.
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PROPOSTA ARQUITETÔNICA | TERMINAL DOS IPÊS

CONTEXTUALIZAÇÃO

O  s i s t e m a  p ro p o s t o  a b o rd a  t rê s  t i p o s  d e 
terminais: o Terminal Intermodal Central (já em 
execução), os Terminais de Bairro e os Leste e 
Oeste.
E s t e s  ú l t i m o s  p o s s u e m  a  i m p o r t a n t e 
característica de serem pontos de chegada e 
saída de muitas pessoas ao município, além da 
criação de um eixo que atravessa a cidade no 
sentido leste-oeste, de declividade bastante 
suave, passando pelo Terminal Intermodal 
Central e cruzando em seu percurso com todos os 
eixos norte-sul sugeridos neste projeto.
Feitas estas observações, vale destacar que o 
Terminal Leste encontra-se em frente ao 
Terminal Rodoviário. 
Diante do exposto, é feita a opção por aprofundar 
nesta parte do funcionamento do sistema, 
apresentando o projeto deste equipamento.

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

No terminal de ônibus de Kayseri, chama atenção 
a  m a t e r i a l i d a d e  d o  e n t o r n o  t r a d u z i d a  n a 
edificação e com o papel de setorizar as funções 
dentra edificação ( a grande lâmina de pedra 
separa os fluxos do terminal para quem está 
chegando ou deixando a edificação).
De forma correlata, o terminal proposto tira 
partido de uma das características da cidade que 
m a i s  s a l t a  a o s  o l h o s :  a  a r b o r i z a ç ã o .
Sendo assim, o bloco composto pelos Ipês 
amarelos marca o local de serviços (venda de 
passagens, posto médico e policial, caixa 
eletrônico, lanchonete, bicicletário), enquanto o 
bloco com Ipês brancos marca a função de 
Terminal urbano.

PARTIDO ARQUITETÔNICO

fonte: http://thecityfixbrasil.com/2014/05/27/a-visao-de-jaime-lerner-para-curitiba/ 
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2 - SISTEMA E ABRIGO DE ÔNIBUS- CURITIBA | PARANÁ

A - Relação temporal e local
Dos problemas para deslocamentos de grande 
capacidade e trânsito, sem disponibilidade de grande 
valor para  investimento em recursos como um metro 
ou VLT no momento, surge a opção por priorizar o 
transporte público via ônibus;

B - As estações-tubo geram condições de conforto aos 
passageiros que esperam pelo ônibus, além de agilizar 
o transporte;

C - Estabelecimento de linhas e trajetos específicos e 
novos modelos de ônibus segundo cada necessidade;

D - Facilidade em integrar este a outros modais de 
transporte, como bicicletas compartilhadas;

CORRELATOS PRINCIPAIS

1 - TERMINAL DE ÔNIBUS OESTE - KAYSERI | TURQUIA

A - Relação temporal e local
Fica ao lado do Novo Terminal Intermunicipal de 
passageiros. A conveniente ligação entre estes 
terminais e a existência de um sistema ferroviário 
perto da cidade e a proximidade com a estrada local¹ 
são os fatores que afirmaram a escolha deste terreno.
Motivo da implantação: dificuldade de acesso do 
transporte de agências de viagens existentes na área, 
além da grande densidade de tráfego causado pelos 
veículos de transporte no centro da cidade;

B - Materialidade da região traduzida no projeto;

C - Abrigo à condições climáticas;

D - Planta objetiva, com fluxos e setorizações bem 
marcados pela própria arquitetura do edifício.

fonte: https://www.archdaily.com.br/br/625231/terminal-de-onibus-oeste-de-kayseri 
-bahadir-kul-architects

A proposta para os novos terminais é que eles 

sejam também intermodais, com uma maior 

estrutura de apoio ao usuário do sistema, 

possibilitando um abrigo seguro às intempéries e 

de qualidade espacial, onde é possível chegar e 

sair em diferentes modais. 

O terminal leste - Terminal dos Ipês - dada sua 

posição estratégica, serve como ponto de 

chegada e saída de muitos que se utilizem da 

Rodoviária. Assim sendo, além de concentrar as 

funções de terminal de ônibus leste-oeste, ponto 

de espera para linhas norte-sul, estacionamento 

e  p o s s i b i l i d a d e  d e  c o m p a r t i l h a m e n t o  d e 

bicicletas, tem a missão de ser como uma praça, 

um portal, um marco visual, que comunique a 

cidade e dê boas vindas aos que chegam ao 

município.

O b s e r v a d o  c o m o  u m  t o d o ,  a  s o m a  d o s 

equipamentos forma um grande complexo de 

equipamentos de transporte, que ajuda a 

concentrar e distribuir o fluxo de pessoas no 

município, além de apresentar-se como uma 

identidade visual para a cidade e seus visitantes, 

ao passo que também fornece qualidade aos 

usuários maringaenses.
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fonte: https://www.archdaily.com.br/br/776883/oms-cita-curitiba-e-porto-alegre- 
como-exemplos-de-reducao-da-poluicao

https://www.archdaily.com.br/br/625231/terminal-de-onibus-oeste-de-kayseri-bahadir-kul-architects
https://www.archdaily.com.br/br/625231/terminal-de-onibus-oeste-de-kayseri-bahadir-kul-architects
https://www.archdaily.com.br/br/625231/terminal-de-onibus-oeste-de-kayseri-bahadir-kul-architects
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TERMINAL DOS IPÊS // ESTUDOS DE OCUPAÇÃO

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

fonte: Base de dados da Secretaria de Planejamento e Urbanismo -
Diretoria de Planejamento - adaptado pelo autor

NMAPA DE ZONEAMENTO

Lotes em estudo

ZCC - Zona de Comércio Central

ZE - Zona Especial

ZR.3 - Zona Residencial 3

LEGENDA

ECS.B - Eixo de Comércio e Serviços B

sem escala

S e g u n d o  a  l e g i s l a ç ã o  m u n i c i p a l ,
o s  p a r â m e t r o s  d o  e i x o  s o b r e p õ e m - s e
aos do zoneamento, Sendo assim, a ocupação
deverá seguir os parâmetros do Eixo de Comércio
e Serviços B - ECSB.

O projeto busca tirar partido da 

topografia e o eixo da Av. Adv. Horácio 

R a c c a n e l l o  F i l h o ,  d i v i d i n d o  a 

implantação do projeto basicamente 

em duas plataformas ligadas por uma 

r a m p a ,  p r o p o r c i o n a n d o 

m o v i m e n t a ç ã o  d e  t e r r a  m u i t o 

pequena e distribuindo a circulação 

entre eles através da passarela, 

gerando uma inclinação suave.

Cota 560 m

Cota 561 m

Cota  562 m

Implantação 

esquemática

NMAPA ESQUEMÁTICO - SITUAÇÃO TOPOGRÁFICA

fonte: Levantamento Google Earth - acesso em 26/10/2018.

sem escala

Av. Adv. Horácio Raccanello FIlho

Av. T
uiu

tiAv. Mauá

LEGENDA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO E 

ANÁLISE DO ENTORNO
sem escala

Área de intervenção

LEGENDA

N

fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Maring%C3%A1+-+Floriano,+Maring%C3%A1+-+PR/@-23.423988,-51.9098818,780m/data=!3m1!1e3!
4m5!3m4!1s0x94ecd6ee42618c1f:0xc356592828e03925!8m2!3d-23.4209995!4d-51.9330558 - acesso em 27/10/2018.

BR

PR

Mgá

13.202,35 m²

x
3,5

46.208,22 m² 11.882,11 m²

2.558,40 m²Lote 166-A

Lote 166 1.100,12 m²

Lote 163-164 3.782,07 m²

Lote 161-162 3.836,80 m²

Lote 160 1.924,96 m²

Área total 13.202,35 m²

CÁLCULO DO POTENCIAL CONSTRUTIVO

Potencial máximo 
construtivo

13.202,35 m²

x
90%

Taxa ocupação T+1

13.202,35 m²

x
10%

1.320,23 m²
Área permeável

Segundo Art. 25, 

Cap. IV- LC 888/2011

fonte: Tabela resumo gerada a partir da Lei 888/2011 - Tabela de Uso e Ocupação do Solo - ANEXO 1: LEI COMPLEMENTAR Nº 1043/2016 COM ADEQUAÇÃO DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 951/2013 – regulamentada pelo Decreto 1286/2015 e com alteração da LC nº 1085/2017 (cria ECS A1) - elaborado pelo autor.

Região entre 
Ciclovias

Terminal 
Rodoviário

Região com 
indústrias leves

grande fluxo de 
pessoas

Grandes terrenos vazios 
ou subtilizados

incentivar utilização 
da área

Shopping

grande fluxo de 
pessoas

Pontos de atenção

Linha proposta - leste/oeste

Linha proposta - norte/sul

Não se propõe a retirada do Posto de 
Combustíveis, devido a princípio, devido 
sua delicada estrutura. 
NO entanto, outros terrenos no entorno 
podem receber este Posto em uma futura 
desapropriação.

P o s i c i o n a m e n t o 
estratégico entre as 
Avendas Colombo, 
Horácio Raccanello, 
Mauá, Brasil e Tuiutí, 
além de já receber 
linhas de ônibus no 
s e n t i d o  b a i r r o -
centro pela Av. Brasil.

Sentido do tráfego

N

MAPA ESQUEMÁTICO - CONDICIONANTES CLIMÁTICAS
sem escala

Vento predominante

Movimento solar

Face de maior 

carga térmica

LEGENDA

A implantação proposta também tira 

partido da orientação solar e ventos 

predominantes, voltando as menores 

fachadas para as maiores cargas 

térmicas e aberturas para as faces de 

maior incidência de ventos, com 

o b s t á c u l o s  q u e  r e d u z e m  a 

i n t e n s i d a d e  d o s  v e n t o s . 

Proporciona-se desta forma maior 

equilíbrio da ação térmica frente a 

amplitude térmica da cidade de 

Maringá.
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NPLANTA BAIXA

ESCALA 1/500

LEGENDA

1 - Mecânica/Oficina
2 - Ferramentaria/Almoxarifado
3 - Casa de máquinas

4 - Estoque
5 - Carga/Descarga
6 - Banheiro Masculino/PNE

7 - Banheiro Feminino/ PNE
8 - Administrativo/Compras
9 - Refeitório coberto

10 - Refeitório aberto
11 - Plataforma
12 - Guichês

13 - Sala de apoio
14 - Caixas eletrônicos
15 - Posto policial

16 - Posto médico
17 - Lanchonete
18 - Apoio bike

19 - Bicicletário
20 - Pontos de ônibus
21 - Caixa d’água

AV. ADV. HORÁCIO RACCANELLO 

FILHO

AV. T
U

IU
TI

AV. MAUÁ

POSTO DE 

COMBUSTÍVEIS

RODOVIÁRIA

TERMINAL DOS IPÊS // PROJETO
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A cobertura consiste em dois telhados 
d e  t e l h a s  m e t á l i c a s  s a n d u í c h e , 
dispostas de forma que compõem um 
shed, proporcionando iluminação 
natural desfocada e ventilação por 
efeito de chaminé e conforto térmico. 
A face voltada a norte recebe placas 
fotovoltaicas e a água captada no 
telhado é reservada para utilização nos 
sistemas sanitários e limpeza em geral.

Propõe-se ao usuário uma nova 
e x p e r i ê n c i a  n a  e s p e r a  p e l o 
transporte público. 
Ao dispor de áreas verdes e 
bancos à sombra das árvores e 
pátios cobertos, o usuário pode 
se apropriar do espaço durante a 
espera ou passagem pelo local. 
Assim, o terminal ganha também 
a função de praça, de local de 
encontro e de lazer.

A circulação por todo o 
programa se dá por uma 
p a s s a r e l a  c o b e r t a , 
a b r i g a n d o  c o n t r a  a s 
i n t e m p é r i e s  e 
transformando o trajeto 
e m  u m  p a s s e i o  c o m 
diversas visuais, podendo 
ser feito à pé, bike e outros 
meios de locomoção, com 
q u a l i d a d e  e 
acessibilidade.

Os sistemas estruturais são concebidos em 
M a d e i r a  L a m i n a d a  C o l a d a  ( M L C ) , 
possibilitando uma diversidade de formas 
na mesma peça, leveza na estrutura e 
grandes vãos .
As conexões são feitas em metal para 
aumentar a resistência da estrutura e as 
terças que conectam os arcos ou trapézios 
s ã o  r e s p o n s á v e i s  t a m b é m  p e l o 
contraventamento da peça.

Av. Adv. Horácio Raccanello FIlho

Av. T
uiu

ti
Av. Mauá

A opção pelo uso do sistema de MLC foi feito por 

entender que, mesmo sendo atualmente um 

sistema de grande custo para construção, a 

aplicação deste em uma grande estrutura tão 

próxima aos habitantes da cidade, empregado de 

forma a gerar conforto e harmonia, ajudará na 

p ro p a g a ç ã o  d a s  q u a l i d a d e s  a m b i e n t a i s  e 

estruturais sistema, gerando conscientização do 

potencial da madeira.
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ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE 

MARINGÁ-PR COM ÊNFASE NO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

  

 

Rafael Resina de Matos, Prof.ª Ms. Norma Eliane Jung.  

 

RESUMO 

 
Cidade com grande qualidade de vida, Maringá também possui suas dificuldades, como a 

lentidão do trânsito e deslocamentos, por vezes intitulado como “mobilidade urbana”. Este 

estudo visa encontrar possíveis causas destes problemas. Primeiramente, buscando-se por 

conceitos, concluiu-se que trânsito e deslocamentos são apenas parte do que se entende por 

mobilidade urbana. Seguiu-se com levantamento de artigos acadêmicos e livros quanto à 

história e dados atuais. Informações obtidas via Google Maps e websites institucionais e da 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo do município complementam o estudo. Observou-se 

um crescimento cada vez mais disperso e desconexo, dependente de um centro, fruto de um 

descompasso entre a expansão da cidade e a gestão do uso e ocupação do solo. O sistema de 

transporte público obriga os usuários a passarem pelo centro da cidade; o baixo incentivo para 

uso de outros modais e a preferência pelo uso do automóvel sobrecarregam o sistema viário. 

Conclui-se que não existiu um planejamento do crescimento do município de forma sistêmica, 

com base em um transporte público de qualidade. A cidade inicia agora a revisão do seu Plano 

Diretor, sendo um tempo favorável para a discussão deste assunto e suas implicações. 
 

Palavras-chave: Mobilidade, Modais de transporte, Trânsito. 
 

 

A STUDY ON THE MOBILITY CONDITIONS IN THE CITY OF MARINGÁ-PR 

WITH EMPHASIS ON PUBLIC PASSENGER TRANSPORTATION  

 

ABSTRACT 
 

Being a city with high-quality life standards, Maringá also has its difficulties, such as traffic and 

mobility that, in many aspects, becomes known as “urban mobility”. This study aims at finding 

possible causes for the aforementioned problems. Initially, a research for base concepts is 

conducted, concluding that traffic and mobility are both part of what is understood by urban 

mobility. In this approach, academic papers and books were gathered as a means to display 

current data and historical facts on the topic at hand. Additional information was also gathered 

from institutional websites, Google Maps and the city’s Department of Urban Planning. This 

paper observed a dispersed and disconnected growth, dependent on central areas, resulting from 

the disparity between the expansion of the city and its land management. Still, the public 

transport system requires for its users to go through the central regions of Maringá; therefore, the 

small incentive for the use of other modes of transportation aligned with the preference for 

automobiles overcharges the road system. Thus, this study demonstrates the need for a systemic 

planning on the expansion of the city, taking into consideration a better public transport system. 

Seeing that Maringá’s Master Plan is currently being revised, this is a timely opportunity for 

discussing the matter and all its implications. 
 

Keywords: Mobility, Transportation modes, Traffic. 
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INTRODUÇÃO  

 

A cidade de Maringá é apontada hoje como uma cidade de grande qualidade de vida 

para seus habitantes, em linhas gerais. Toda cidade tem seus pontos a serem melhorados, 

como parte de um processo de qualidade urbana. No caso do município em questão, 

observam-se constantes reclamações quanto a congestionamentos, trânsito, número elevado 

de acidentes e ineficiência do transporte público operante no município. 

Agendas de desenvolvimento urbano, por exemplo a WRI Brasil (2018), apontam 

para um modelo de construção da cidade com base na mobilidade e o acesso universal aos 

bens nela existentes, cidade compacta, conectada e coordenada, bem como a sustentabilidade 

em cada uma destas ações pontuadas, tendo como base o transporte público de passageiros. 

No entanto, não parece ser este o contexto encontrado no município. 

A partir do entendimento de que os deslocamentos são consequências diretas da 

relação entre lugares e pessoas, e de necessidades e oferta de atendimento às demandas, este 

trabalho visa lançar um estudo de algumas variáveis acerca das condições em que estes 

deslocamentos se apresentam, com intuito de encontrar possíveis causas que têm contribuído 

para o atual cenário da mobilidade no Município de Maringá. 

Para isto, é feita inicialmente uma pesquisa quanto ao conceito de mobilidade 

urbana, a fim de entender qual o real problema que se apresenta.  

Em seguida, a metodologia aplicada parte de um levantamento bibliográfico em 

artigos e livros buscando trabalhos correlatos que tragam informações sobre a história da 

conformação da cidade de Maringá e seu desenvolvimento. Desta forma, busca-se encontrar 

possíveis indícios para a situação atual na raiz do desenvolvimento urbano e avaliar seus ecos 

nos dias atuais. Ainda, buscou-se informações em plataformas como Google Maps, em 

websites institucionais e na base de dados da Diretoria de Planejamento da SEPLAN – 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Maringá, de forma a estabelecer 

parâmetros com base em dados atualizados. 

Para proceder com a análise, este trabalho se estrutura em duas frentes: a) estudar por 

onde se locomove, ou seja, o território urbano e depois; b) a forma como se locomove – 

modais de transporte e seus trajetos.  

Por fim, conclui-se com um resgate das hipóteses encontradas a fim de sintetizar o 

conteúdo da pesquisa e são colocadas possíveis soluções à contribuírem para a resolução dos 

problemas apontados inicialmente, de forma a somar com a construção de uma cidade de 

maior qualidade de mobilidade, de crescimento e de vida. 
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1 MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Antes de adentrar a discussão das condições de mobilidade que são encontradas no 

município de Maringá, faz-se necessário entender qual é de fato o problema a ser discutido. O 

Instituto Polis (2005, p. 3), organização não-governamental que atua por meio de pesquisas, 

assessorias e formações no que diz respeito ao contexto urbano, traz uma importante definição 

sobre mobilidade urbana:  

 

A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de 

deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são 

feitos através de veículos, vias e toda a infra-estrutura (vias, calçadas, etc.) 

que possibilitam esse ir e vir cotidiano. Isso significa que a mobilidade 

urbana é mais do que o que chamamos de transporte urbano, ou seja, mais do 

que o conjunto de serviços e meios de deslocamento de pessoas e bens. É o 

resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a 

cidade. Por exemplo, a disponibilidade de meios e infra-estrutura adequados 

para os deslocamentos de pessoas e bens numa área da cidade pode ajudar a 

desenvolver tal área. Do mesmo modo, uma área que se desenvolve vai 

necessitar de meios e infra-estrutura adequados para os deslocamentos das 

pessoas e bens naquele local. Pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar 

sobre como se organizam os usos e a ocupação da cidade e a melhor forma 

de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade oferece (locais de 

emprego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer) não apenas pensar os 

meios de transporte e o trânsito.  

 

Portanto, a condição de mobilidade não se atém apenas a pessoas, mas também a 

bens e seu deslocamento, e não somente pelas vias de tráfego de automóveis, mas por todas as 

infraestruturas disponíveis. Ainda, não se trata apenas de um conjunto de modos de 

deslocamento, mas se trata de um “resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e 

bens com a cidade” que pode impactar no seu desenvolvimento, envolvendo assim o uso e 

ocupação do solo, visando que o maior número de cidadãos tenha acesso às oportunidades que 

a cidade pode lhes oferecer. 

Assim, ao tratarmos sobre mobilidade urbana de Maringá, deve-se entender que se 

trata de um assunto muito amplo, de um grande leque de realidades e informações a serem 

analisadas. O recorte deste trabalho, portanto, se atém a tratar sobre o deslocamento de 
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pessoas dentro do tecido urbano, abordando inicialmente sobre o território onde se desloca e 

em seguida como acontecem os deslocamentos neste espaço. 

 

 

2 O TERRITÓRIO URBANO – HISTÓRIA E CONFORMAÇÃO 

 

O perímetro urbano original foi criado em 1947, segundo projeto de Jorge Macedo 

Vieira, Engenheiro, encomendado pela Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP), - 

posteriormente chamada Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP) - 

colonizadora responsável pelo surgimento de várias das cidades do norte paranaense. 

 

Figura 1 – Esquema do processo de expansão de Maringá entre 1945 e 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nunes (2016, p. 242 apud FERREIRA, 2017, p. 45).  

 

Nota-se que, já nos primeiros anos de existência, a cidade contava com 

assentamentos de moradores em regiões locadas fora do perímetro urbano original, sobretudo 

ao norte. Ou seja, eram os anos iniciais da cidade, haviam terrenos vazios dentro da malha 

urbana original e toda uma infraestrutura a ser utilizada, no entanto, regiões periféricas já se 

mostravam como vetores de ocupação, como aponta Ferreira (2017, p. 48): “A extensa oferta 

de lotes mais baratos no setor ao norte da área planejada, bem como a rápida valorização do 
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solo das áreas constantes no plano inicial […], pode justificar o crescimento e adensamento de 

loteamentos periféricos”. 

Maringá nasceu projetada, o que significa que seu plano original foi concebido de 

forma sistêmica. Não somente a ocupação, mas o uso do solo, infraestruturas de 

funcionamento e tantos outros parâmetros foram pensados em conjunto para que a cidade 

funcionasse com as melhores condições e crescesse com um ordenamento. 

Este processo observado de espraiamento da ocupação do território traz consigo 

consequências diretas sobre as condições de deslocamento. A partir deste processo, pessoas 

passaram a instalar-se longe dos locais onde existia a oferta de produtos e serviços, sendo 

assim forçados a buscar o atendimento de suas necessidades de produtos, serviços, 

equipamentos, etc. nas regiões onde a estrutura se encontrava mais consolidada – naquele 

momento, dentro do plano urbano inicial. Portanto, o crescimento da cidade de Maringá 

passou a se caracterizar de uma forma orbital, com várias camadas cada vez mais externas em 

torno de um único centro de maior consolidação urbana. 

 

 

3 O TERRITÓRIO URBANO – ATUALIDADES E REFLEXÕES 

 

O cenário atual não é muito diferente, continuando com o crescimento urbano rumo a 

regiões cada vez mais distantes, por vezes completamente em zona rural. Como exemplo, 

pode-se citar a existência de indústrias, faculdade, condomínios residenciais fechados, ou até 

mesmo abertos e contíguos ao perímetro urbano, praticamente isolados, com baixa oferta de 

comércio de produtos e serviços, emprego, equipamentos, entre outros, forçando longos 

deslocamentos para chegada, saída e atendimento das necessidades, gerando carga sobre os 

sistemas viários no percurso. 
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Figura 2 – Ocupação urbana fora do perímetro urbano do município de Maringá-PR 

 

Fonte: SEPLAN (2018) – Adaptado pelo autor. 

 

Dentro do perímetro urbano, os condomínios residenciais fechados dificultam 

também os deslocamentos, uma vez que interrompem o fluxo e a circulação de pessoas, 

mercadorias, serviços, sobrecarregando, assim, as vias mais próximas, que colabora para a 

lentidão do trânsito. 

Das observações realizadas até aqui, pode-se retirar uma primeira hipótese quanto às 

condições que pesam sobre os deslocamentos dentro do município: o espraiamento das zonas 

urbanas, somado a um crescimento orbital e uso e ocupação do solo não integrados a este 

crescimento, gerando necessidade de grandes deslocamentos para atendimento de funções 

vitais como moradia, trabalho, lazer, saúde, além do estrangulamento das vias urbanas, devido 

a oferta de infraestrutura viária (quando tem-se poucas opções de percurso) e descontinuidade 
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dos trajetos devido a obstáculos urbanos (como condomínios residenciais fechados e grandes 

lotes vazios). 

Diante da dificuldade no acesso às oportunidades que a cidade oferece (funções de 

moradia, trabalho, lazer, serviços etc.) e da eminente exigência de atendimento das 

necessidades, é preciso encontrar uma forma de se locomover. Isto leva à análise dos modos 

de transporte utilizados para o deslocamento no perímetro urbano, como será abordado a 

seguir. 

 

 

4 ESTRUTURA DE TRANSPORTE – O PRIMEIRO TERMINAL INTERMODAL DE 

MARINGÁ 

 

Voltando para uma análise histórica, conforme já mencionado, a CTNP/CMNP foi a 

responsável pela colonização de boa parte do norte paranaense. Observa-se que sua ação 

colonizadora parte da ferrovia como principal eixo de desenvolvimento para suas cidades. 

 

Figura 3 – Eixo rodoferroviário com os principais núcleos urbanos no norte do Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira (2017, p. 21 apud CMNP, 1975). 

 

Sendo assim, o eixo ferroviário passa a ser norteador de toda a macromobilidade da 

região naquele contexto, bem como do desenvolvimento das cidades, que, projetadas, também 

tomaram como partido essa linha de ferro.  
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Figura 4 – Mapa figura-fundo mostrando padrão urbano, a identidade formal das cidades 

fundadas pela CTNP e a linha férrea em destaque 

(À esquerda: Londrina, Cambé e Rolândia. À direita: Arapongas, Apucarana e Mandaguari).  

 

Fonte: Rego (2009, p. 87) – Adaptado pelo autor. 

 

Figura 5 – Plano original de Jorge Macedo Vieira. Destaque para a linha férrea no limite norte 

do projeto 

     

Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná (apud FERREIRA, 2017, p. 32) – Adaptado 

pelo autor. 
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Figura 6 – Esquema de zonas socioeconômicas de Maringá,  

segundo Plano Diretor de 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano Diretor de Maringá de 1967 (apud FERREIRA, 2017, p. 44). 

 

Com Maringá não foi diferente, é possível verificar a estrada de ferro como limite 

norte e que toda a zona de armazéns da cidade se localizava ao longo da linha férrea, o que de 

fato otimizava o escoamento de cargas na cidade através dos vagões de trem. No entanto, não 

somente grãos ou materiais eram transportados pela linha de ferro, mas também o transporte 

de passageiros.  

 

Figura 7 – Chegada do primeiro trem de passageiros à Maringá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu da Bacia do Paraná (apud FERREIRA, 2017, p. 59). 
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A partir dos anos 50, fruto dos estímulos governamentais como a abertura do país às 

montadoras de automóveis, o modal rodoviário de transporte ganha espaço frente ao modal 

ferroviário, e esta transformação é sentida logo cedo no município. 

Na década de 60, temos a transferência do terminal rodoviário da Praça Napoleão 

Moreira da Silva para a Praça Raposo Tavares, em frente ao pátio de manobras da CMNP, 

conhecida hoje como Rodoviária Velha. Considerando que neste momento o complexo era 

formado pela disposição dos terminais ferroviário e rodoviário (este com linhas 

metropolitanas e urbanas), pode-se entender que a cidade de Maringá já contava com um 

equipamento que se caracterizava como um terminal intermodal de passageiros. 

 

Figura 8 – Complexo formado pelos terminais ferroviário (ao fundo) 

e rodoviário (ao centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Portal Maringá Histórica (apud PEREIRA; ENDO, 2012, p. 8). 

 

A partir deste ponto, o que se percebe é uma série de ações que acabam por dispersar 

esta estrutura e fragmentar o antigo potencial que o complexo possuía. 

A preferência pelo modal rodoviário é reafirmada com o encerramento do transporte 

de passageiros pela linha férrea na década de 70. Sobretudo da parte da municipalidade, 

iniciou-se um movimento para a retirada do pátio de manobras do centro da cidade, às vistas 

de um novo uso para o espaço, sendo justificado na época por ter se tornado – em conjunto 

com os trilhos – um obstáculo aos deslocamentos norte-sul, uma vez que o crescimento da 
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cidade para fora dos limites do plano original se deu com mais força no sentido norte e agora 

a estrutura ferroviária estava imersa à ocupação urbana, como aponta Ferreira (2017, p. 48-

49): 

A expansão urbana até a década de 1980 ampliou problemáticas de tráfego já 

existentes na área central, de acordo com o que se divulgava nos jornais e 

revistas da época, uma vez que o adensamento ao norte do plano fez com 

que os deslocamentos norte-sul se tornassem mais volumosos. Isso fez com 

que a área do pátio de manobras, prevista como uma estrutura diretriz do 

plano inicial no centro urbano, se tornasse uma barreira para os fluxos da 

cidade. Barreira construída por um discurso midiático que disseminava que 

Maringá necessitava de uma reestruturação da área central, contemplando a 

transferência da área destinada às manobras da ferrovia cuja função, segundo 

essas narrativas da mídia, tornou-se obsoleta naquela área e contexto. 
 

Frente a estas justificativas e somado ao interesse e necessidade da Itaipu Binacional 

em estabelecer aqui um ponto para as suas atividades de deslocamento para a construção da 

barragem de Itaipu, o pátio de trens é transferido em partes para os limites urbanos do 

município: uma a oeste, na Zona Industrial, e outra a leste, formando o Pátio de Inflamáveis. 

Ainda quanto ao modal ferroviário, houve o rebaixamento da linha férrea e a abertura de uma 

avenida em suas margens, a Avenida Advogado Horácio Racanello Filho/Avenida Guaíra. 

Em 1998, um novo terminal rodoviário é criado na Avenida Tuiuti, passando a antiga 

rodoviária a operar somente com o transporte urbano interno e metropolitano. 

Diante do exposto, pode-se levantar uma segunda hipótese, agora apontando para o 

sistema de transporte como um todo: não houve um aproveitamento dos equipamentos e 

estruturas já disponíveis, sobretudo do potencial de transporte intermunicipal de passageiros 

pela linha férrea, além da observada dispersão do complexo antes formado. Aqui não se quer 

dizer que a separação da estrutura rodoviária intermunicipal seja negativa como um todo, 

visto que ambas as estruturas com o tempo precisariam expandir sua capacidade, mas que o 

estabelecimento das novas estruturas não parece ter sido pensado de forma que a ligação 

continuasse próxima e facilitasse os deslocamentos para as diversas partes do município. 

 

 

5 ESTRUTURA DE TRANSPORTE – A PREFERÊNCIA PELO CARRO  

 

Diversas são as formas de transpor as distâncias necessárias. Trens, ônibus e suas 

variações em capacidade (VLT, BRT, articulados, simples, micro-ônibus, etc.), automóveis, 

motocicletas são apenas alguns dos que podemos citar como exemplos de ferramentas de 
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deslocamento, e temos ainda outras como o skate, patins, patinetes motorizados, bicicletas, 

além do próprio deslocamento pedonal, sendo este o mais comum, porém talvez o menos 

tratado como uma forma de locomoção. 

É certo, portanto, que existe uma infinidade de caminhos a serem tomados entre um 

ponto de partida e um de chegada e também diversas as formas de nos deslocarmos por eles, 

mas em um dado momento a escolha pelo modal a ser tomado é feita. 

Para justificar esta escolha, as respostas poderiam abranger diversos ramos da 

ciência, da cultura, costumes, entre outros. Para âmbito deste estudo, será avaliada a variável 

tempo, considerando que os problemas apontados nos deslocamentos no município se 

relacionam diretamente com a duração dos trajetos frente aos problemas de trânsito 

observados. 

Dentro de um mesmo trajeto, a ferramenta de deslocamento a ser utilizada interfere 

diretamente no tempo de deslocamento neste percurso, dada as características particulares de 

cada modal de transporte e, ainda, os elementos e acontecimentos no percurso (semáforos, 

volume de trânsito, horário, entre outros).  

Para fins de comparação, foi simulada uma viagem tendo como ponto de saída uma 

universidade (UniCesumar) e como ponto de chegada o centro de um bairro ao norte da 

cidade. Este trajeto foi escolhido pois exemplifica com proximidade a relação entre os trajetos 

norte-sul / sul-norte tratados neste estudo, atravessando o eixo longitudinal da linha férrea e 

da Avenida Colombo, além de tratar-se de um deslocamento usualmente feito no município, 

visto que envolve uma universidade.  

Nas imagens abaixo, é possível observar esta diversidade de caminhos, modos de 

locomoção e a variação do tempo de deslocamento em cada uma delas: 

 

Figura 9 – Simulação de trajeto sul-norte – modal: bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps ([2018], on-line) acesso em 09/10/2018, às 14:16 h. 
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Figura 10 – Simulação de trajeto sul-norte – modal: carro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps ([2018], on-line) acesso em 09/10/2018, às 14:16 h. 

 

Figura 11 – Simulação de trajeto sul-norte – modal: ônibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps ([2018], on-line) acesso em 09/10/2018, às 14:16 h. 

 

 A fim de obter da ferramenta a distância total do trajeto a ser feito de ônibus (Figura 

11), fez-se uma simulação do percurso utilizando o automóvel, sendo mostrados os resultados 

na figura abaixo: 
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Figura 12– Simulação de trajeto sul-norte – modal: carro 

(relativo ao trajeto do ônibus) 

 

Fonte: Google Maps ([2018], on-line) acesso em 17/10/2018, às 10:35 h. 

 

A partir das imagens acima, pode-se sintetizar os dados obtidos no quadro abaixo, 

considerando os menores trajetos e tempo informados na pesquisa: 

 

Quadro 1 – Comparativo de tempo e distância entre deslocamentos  

feitos de carro, ônibus e bicicleta 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que o automóvel melhor atenderia a necessidade para o deslocamento 

proposto, segundo a razão distância x tempo, percorrendo 0,44 Km a cada minuto e realizando 

o percurso completo com 10 (dez) minutos. Em seguida, a bicicleta fornece o segundo melhor 

rendimento, com 0,24 km percorridos a cada minuto, concluindo o trajeto em um tempo total 

de 19 (dezenove) minutos. Por fim, tem-se o rendimento do transporte público (ônibus) com o 

pior resultado, de 0,20 Km a cada minuto, perfazendo o trajeto todo em 42 (quarenta e dois) 

minutos. 

Desta comparação, pode-se entender a preferência pelo automóvel no dia a dia da 

população, visto que possui a melhor relação distância x tempo, porém, olhando para a 

relação entre a capacidade de transporte de um automóvel e o espaço ocupado nos meios de 
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transporte analisados, obtém-se que o carro possui a pior relação. Pode-se intuir esta 

constatação a partir das imagens abaixo. 

 

Figura 13 – Relações entre uso do espaço público de circulação por pessoa de acordo com o 

meio de transporte escolhido e velocidade média do deslocamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Transporte Ativo (2013, on-line). 

 

Figura 14 – Proporção de capacidade x área de ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: G1 Globo (2014, on-line). 

 

Aqui chega-se ao que é observado na cidade de Maringá, podendo, assim, 

caracterizar-se como uma nova hipótese de causa para os problemas de deslocamento 

observados no município: diante da opção pelo automóvel ser a “mais eficiente” para o 

usuário no quesito distância x tempo, esse modal acaba sendo a escolha da maioria daqueles 
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que possuem esta opção de transporte, embora mostre a pior relação capacidade x área que 

ocupa, gerando sobrecarga sobre o sistema viário. 

No entanto, mesmo este problema sendo conhecido pela população, a opção pelo 

automóvel não parece deixar de ser atrativa frente aos outros modais de transporte, o que leva 

a analisar as condições existentes quanto à estrutura para outros modais de transporte. 

 

 

6 ESTRUTURA DE TRANSPORTE – CONDIÇÕES PARA OUTROS MODAIS 

 

 Para proceder com os estudos, frente as diversas formas de transporte, será tratado a 

seguir das condições dentro do município para dois modais em especial: a bicicleta e o 

ônibus, respectivamente. 

 O modal cicloviário encontra no município de Maringá um grande potencial, como 

pode ser visto no estudo abaixo: 

 

 Figura 15 – Estudo de potencial cicloviário para a cidade de Maringá-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neri (2012, p. 132). 

 Vê-se no município a aplicação de algumas ações visando a maior qualidade para os 

deslocamentos por bicicletas, como a criação de novas ciclofaixas, revitalização de ciclovias 

existentes e a instalação de paraciclos, porém ainda é uma tímida estrutura, frente à possível. 
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Ainda, o modal cicloviário não encontra uma relação com outros modais de transporte 

visando uma intermodalidade, como a possibilidade de um local próximo e seguro para que o 

usuário guarde sua bicicleta, enquanto toma outro modal de transporte para finalizar o 

percurso, ou ainda a possibilidade de levá-la consigo.  

 

Figura 16 – Ciclovias existentes no município de Maringá-PR 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao transporte público existente no município, observa-se também a 

implementação de algumas ações como a instalação de um novo terminal urbano central (com 

vistas a uma possível futura integração com a linha férrea rebaixada), a renovação de parte da 

frota de ônibus e a abertura de interterminais aliados a faixas exclusivas de ônibus nas 

avenidas Morangueira e Kakogawa. Estas iniciativas parecem ser inspiradas no “Projeto 

Básico”, apresentado em audiência pública em 2010, que subsidiou o processo licitatório do 

transporte coletivo de Maringá, como proposta para melhoria do sistema, com ações a curto, 

médio e longo prazo.  
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Figura 17 – Propostas do Projeto Básico de Transporte Coletivo de Maringá  

- médio e longo prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SAVI (2014, p. 72). 

 

 Ocorre que as ações, da forma como foram realizadas, possuem qualidade 

questionável.  

 O novo terminal abrange uma maior área, aumentando sua capacidade, porém sozinho 

como único ponto de maior capacidade para transbordo entre linhas, frente a expansão cada 

vez mais orbital da cidade, pode levá-lo a sua máxima capacidade em um curto espaço de 

tempo, antes mesmo da construção dos terminais de bairro propostos.  

 Nos corredores de ônibus das avenidas Morangueira e Kakogawa, a locação das 

plataformas de embarque/desembarque ao longo da faixa central destas avenidas, em meio ao 

trânsito pesado, trazem uma situação de risco aos usuários do transporte público e aos que 

forem atravessar as avenidas de uma margem à outra. Ainda, a retirada quase completa do 

canteiro central e mudança da vegetação traz sérios problemas de insolação, temperatura e 

permeabilidade do solo. O sistema está em funcionamento total desde o segundo semestre de 

2018, no entanto, no geral, não se percebe uma redução nos congestionamentos. 

 Diante das condições observadas para as outras formas de deslocamento, a liberdade, a 

autonomia e conforto encontrados no uso do automóvel soaria como uma melhor alternativa 

para os deslocamentos de média e longa distância no município, que, em contrapartida, incha 

o sistema viário pela sua relação de capacidade de transporte e área que ocupa – uma nova 

hipótese quanto às causas dos congestionamentos e lentidões no trânsito de Maringá. 
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CONCLUSÕES 

 

Com a linha de análise feita ao longo deste estudo, primeiramente, o problema de 

deslocamentos e trânsito no município de Maringá é apenas parte de um conjunto muito 

maior, a mobilidade urbana. 

Ao partir deste ponto, avaliando a cidade a partir da sua história, conformação, 

expansão e oferta de estrutura a modais diversos de transporte, foi possível levantar possíveis 

hipóteses que estão contribuindo para esta dificuldade ao se deslocar pela cidade e assim 

esclarecer que congestionamentos, lentidão, altos níveis de acidentes e afins são apenas 

sintomas de um sistema viário doente, que sofre por não ser abordado de forma sistêmica. 

Somadas as condições e hipóteses encontradas, temos um cenário que de fato não 

contribui para um deslocamento urbano de qualidade: o espraiamento das zonas urbanas, o 

crescimento orbital, infraestrutura e gestão do uso e ocupação do solo que não acompanham 

coerentemente a forma de expansão da cidade, descontinuidade de trajetos, grandes cargas 

exercidas sobre vias isoladas. 

Pode-se citar ainda o não aproveitamento dos equipamentos de transporte público já 

existentes ao longo da história, o baixo favorecimento ao uso de outros modais de transporte e 

a integração entre estes. 

Diante deste contexto, a opção pelo automóvel soa como mais oportuna, pela 

autonomia, conforto e praticidade oferecidos pelo modal, que na contramão possui o menor 

desempenho na relação de capacidade de transporte x área que ocupa, subutilizando as vias de 

circulação, causando os problemas observados no trânsito maringaense, ou seja, um problema 

que se retroalimenta. 

O momento atual é muito oportuno para que se encabecem propostas e ações para a 

solução destes e outros problemas dentro do município, por ocasião neste ano da revisão do 

Plano Diretor Municipal (PDM). Dentro deste processo, encontra-se uma grande ferramenta 

para que a população, em suas diversas esferas, possa envolver-se com as decisões a serem 

tomadas sobre as questões do município, como o trânsito e aqui também a mobilidade urbana 

como um todo.  

Considerando os estudos deste trabalho, podem ser apontadas como sugestões a 

serem levadas para este processo de revisão do PDM um novo estudo para expansão do 

município, buscando uma cidade mais compacta, conectada e coordenada, reduzindo as 

distâncias a serem percorridas e o tempo nestes deslocamentos para atendimento das 

necessidades da população, aliado a um novo estudo de uso e ocupação do solo. 
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Nestas ações, trazer como base um sistema de transporte público mais eficiente na 

oferta de trajetos – como linhas específicas entre bairros, usando os eixos norte-sul e leste-

oeste formados pela conformação do traçado original da cidade – e quantidade de ônibus por 

linha, somado ao estabelecimento de maior integração entre os modais de transporte também 

favoreceria o maior uso de outras ferramentas de deslocamento, a intermodalidade de 

transporte, que poderia trazer maior velocidade e qualidade aos deslocamentos feitos via 

ônibus, desafogando o trânsito também para os automóveis e fornecendo melhores condições 

para os diversos modais de transporte através de um trânsito mais organizado e seguro. 
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