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Tabela 22:
POPULAÇÃO, DOMICÍLIOS E DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – 2000
População total
27.3616
2,67%

Domicílios Particulares
Permanentes
76.225
2,86%

do Estado

do Estado

Déficit Absoluto

Déficit Relativo (%)

5.183

6,80

MAPA DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO SEU DÉFICIT HABITACIONAL

Fonte:
IPARDES (2006)

2.5
ASPECTOS
PÚBLICOS

DE

INFRA-ESTRUTURA

E

SERVIÇOS

Este item contém a descrição sintética dos aspectos de infra-estrutura e serviços
públicos do Município de Ponta Grossa (cf. Apêndice 1.51), considerando os serviços
urbanos e municipais e os equipamentos e serviços sociais.

1

Algumas informações sobre estes aspectos também constam de outros apêndices.
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2.5.1
SERVIÇOS URBANOS E MUNICIPAIS
Considera-se como serviços urbanos e municipais aqueles relativos à mobilidade
urbana, ao saneamento, à energia e iluminação pública, bem como às
comunicações.

2.5.1.1
MOBILIDADE
Em relação à mobilidade, analisa-se o sistema viário, incluindo as rodovias e
ferrovias, ressaltando-se os principais problema e abrangendo-se, ainda, as
questões relativas ao sistema de transporte, com destaque para as principais
características e deficiências.
É feita, inicialmente, uma ampla análise do sistema viário do distrito sede (Mapa 16),
que apresenta, em alguns locais, insuficiência de ligações viárias, sobrecarga da
malha viária consolidada, conflitos de tráfego, ausência de pavimentação em
diversas vias e faixas deficientes para pedestres, inclusive no que se refere ao
acesso de portadores de necessidades especiais, assuntos que são abordados no
decorrer deste item.
Em um segundo momento, analisa-se a malha viária dos distritos, cujas deficiências
citadas sobre o distrito sede muitas vezes se repetem, sendo mais evidente a falta
de pavimentação, a desrespeito às faixas de domínio e a presença de pontes
precárias, ainda em madeira.
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Em seguida, é elaborado o diagnóstico das rodovias e ferrovias, levantando-se as
principais ligações rodoferroviárias do município, que, de maneira geral, é
amplamente atendido.
Finalizando o diagnóstico sobre a mobilidade, é feita uma análise do sistema de
transporte, na qual são observadas as principais características do atual sistema e
as suas maiores deficiências. Considerando estes itens, tem-se os fundamentos para
otimização do sistema de transporte, buscando, principalmente, maior efetividade
no atendimento, redução de custos e respeito ao acesso de portadores de
necessidades especiais.

2.5.1.1.1
SISTEMA VIÁRIO

Por constituir um dos mais importantes entroncamentos rodoferroviários do Sul do
Brasil e devido ao crescimento da cidade, foi construído o Desvio Ribas, à margem
da rodovia BR 277, onde está localizado o Distrito Industrial de Ponta Grossa, com
indústrias de beneficiamento de soja e cereais, de produtos alimentícios,
metalúrgicas, madeireiras, dentre outras. Atualmente, o município conta com três
rodovias federais, duas estaduais e quatro linhas ferroviárias.
A expansão urbana da cidade de Ponta Grossa, especificamente no que se refere
ao Distrito Sede, se caracteriza pela forma não planejada de ocupação, resultante
do desenvolvimento das cidades no período pós-guerra. Loteamentos proliferaram
de maneira indiscriminada, cujas conseqüências já puderam ser notadas no ano de
1966, quando da elaboração do plano diretor, que destaca a precariedade no
setor dos serviços urbanos (cf. Apêndice 2.5).
Como a topografia urbana é acidentada, a estrutura viária básica encontra-se
conformada nos principais espigões, nos sentidos norte-sul e leste-oeste. Como
conseqüência, tem-se ausência de ligações entre ocupações de diferentes microbacias hidrográficas, resultando na sobrecarga da malha viária consolidada.
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Em relação ao sistema viário principal, apenas o tráfego no sentido leste-oeste
ocorre de maneira direta.
Esta situação gera, dentre outros problemas, o conflito entre o tráfego de
passagem, incluindo-se o de caminhões e o de interesse específico na área central.
Como decorrência, são evidenciados os aspectos de segurança no trânsito, de
falta de fluidez e de manutenção das vias.
Em relação à malha viária urbana, pode-se subdividi-la entre central e não central.
A proporção de ruas não pavimentadas – apenas com revestimento primário – é de
61% (Mapa 17).
A maioria dessas ruas estÁ situada fora da área considerada central (Apêndice 1.5).
As ruas centrais, no tocante à geometria, apresentam caixa de rolamento com
largura adequada, porém, com passeios insuficientes para o tráfego de pedestre,
motivado pela insuficiente largura da seção transversal, que impede, inclusive, a
acomodação satisfatória de rampas para pessoas portadores de necessidades
especiais.
Deve-se ressaltar que a limitação da capacidade de tráfego, inclusive de veículos,
se acentua nos horários de “pico”, tendendo a saturação, sobretudo, em razão do
crescimento anual de 8% da frota de veículos. Ressalta-se que o total da frota
aumentou em 14 anos, de 35.000 para 94.000 veículos (cf. Apêndice 1.5).
Quanto aos passeios, destaca-se, em geral, o seu mal estado de conservação,
gerando problemas de segurança e de paisagem urbana. O principal fato gerador
pode ser impingido à falta de cuidado de concessionárias de redes técnicas de
serviços ao efetuar a implantação e manutenção de seus dutos, assim como a falta
de manutenção por parte do poder público.
As

ruas

não

centrais,

na

sua

grande

maioria,

não

são

pavimentadas,

proporcionando problemas de geração de pó e de segurança, tanto para os
veículos como para os pedestres, sendo a manutenção também dificultada pelos
processos erosivos aos quais estão sujeitas.
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Em termos de faixa de passeio, observa-se um agravante aos problemas usuais de
falta de tratamento de sua superfície, que é o da construção, na faixa pública, de
rampas e escadas de acesso aos lotes, interrompendo a continuidade e
possibilidade de trânsito do pedestre. Como conseqüência, o pedestre é obrigado
a transitar na faixa destinada aos veículos e, conseqüentemente, fica exposto a
riscos próprios deste confronto.
O ciclismo, pela dificuldade natural da topografia e pela falta de tratamento
especial na geometria das vias, não é muito utilizado.
Ainda merece destaque o conflito de tráfego nos acessos aos loteamentos lindeiros
às rodovias BR-376 (sentido Foz do Iguaçu), PR-151 (sentido Castro) e PR- 151
(sentido Palmeiras).
A situação da malha viária urbana das sedes dos distritos de Guaragi, Uvaia e
Piriquitos é semelhante à realidade apontada para o Distrito Sede. Ressalta-se,
entretanto, que, em termos de pavimentação de ruas, em todos eles esta se
concentra, na maioria dos casos, apenas em sua via principal de acesso.
No tocante a malha viária rural, a pavimentação se concentra nas rodovias que
levam aos distritos, enquanto que as demais possuem apenas revestimento primário.
As intersecções dos acessos aos distritos com as respectivas rodovias, em sua maior
parte, não contam com tratamento geométrico adequado, tendo, por vezes, nem
mesmo condições de promover adequada aproximação e desaceleração,
tornando-as particularmente perigosas.
A existência de pontes de madeira, especialmente no acesso ao Distrito de
Itaiacoca, configura uma situação de risco, pois, além de necessitar constante
manutenção, freqüentemente causa interrupção do trânsito das estradas da
região.
A falta de respeito à faixa de domínio, apesar da existência da Lei Municipal
No 4.408, de 11 de julho de 1990, que dispõe sobre estradas rurais, acarreta sérios
transtornos quando da execução de obras e expõe os usuários a riscos de
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acidentes.
De maneira geral, o município é amplamente atendido pelo sistema rodoviário
(Tabela 23).

Tabela 23:
PRINCIPAIS RODOVIAS EM PONTA GROSSA
RODOVIA
BR 373
BR 476
BR 376
PR 151
PR 513

SENTIDO
Ponta Grossa – Guarapuava
Rodovia do Café – Londrina
Foz do Iguaçu – Paranaguá
Palmeira – Carambeí - Castro (Sentido São Paulo)
Sentido Itaiacoca (Ponta Grossa)

Fonte:
SETR (2005)

Em relação à malha ferroviária, o município conta com quatro linhas (Tabela 24).
Tabela 24:
LINHAS FERROVIÁRIAS DA UNIDADE CENTRO PARANÁ - SÃO PAULO – ENTRONCAMENTO DE
PONTA GROSSA
Guarapuava – desvio Ribas - Ponta Grossa
Ponta Grossa – Itaiacoca
Ponta Grossa – Reserva
Ponta Grossa – Raul Mesquita
Fonte:
PONTA GROSSA (2006)

2.5.1.1.2
SISTEMA DE TRANSPORTES

O sistema de transporte coletivo no município (Mapa 18) é composto por quatro
terminais de integração localizados nas regiões sul, nordeste, leste e centro –
Oficinas, Nova Rússia, Uvaranas e Central, respectivamente, e por linhas
alimentadoras terminal sul, noroeste, leste, além de linhas radiais terminal central.
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Existem, ainda, ligações entre terminais, Oficinas Uvaranas, Uvaranas Nova Rússia,
Nova Rússia Oficinas e vice versa, bem como linhas integrando os terminais de
ponta ao Terminal Central.
A frota do sistema é composta por 198 veículos, sendo 77 6 x 6; 45 6 x 8; 53
intermediários; 21 reserva; e 2 de outras tipologias. As categorias dos veículos são:
articulado, com capacidade para 160 passageiros; convencionais, para 80
passageiros; mid bus, para até 50 passageiros; e micro, para até 40 passageiros. A
remuneração é realizada por cobrança de tarifa direta entre usuários e empresa
operadora. A integração do sistema é de 100% com tarifação em uma única
passagem para o sistema total. A operação do sistema compreende o horário das
05hr00 às 24hr00, com carros 6x6, 6x8, intermediário, e das 24hr00 às 05hr00, o
sistema opera somente com carros convencionais “madrugueiros”, em horários
distintos (cf. Apêndice 1.5).

O sistema de transporte de Ponta Grossa apresenta como principais problemas (cf.
Apêndice 1.5):



a sobreposição de linhas nos corredores, posto que não existem vias auxiliares
com estrutura ao longo das mesmas;



a utilização de rodovias federais e estaduais para acesso a bairros distantes;



as grandes distâncias para acesso a algumas localidades, onerando o sistema;



a falta de adequada pavimentação nos itinerários dos ônibus;



a pressão sobre a tarifa, com o aumento do custeio do sistema, devido à
inclusão de gratuidades e descontos, proximidade de pontos de parada, bem
como com a diminuição da demanda;



aumento de conflito de tráfego entre os ônibus e os demais usuários das vias,
que não podem abrigar faixas exclusivas, por limitação da sua dimensão
transversal.

Em relação ao transporte urbano integrado, o município conta com quatro
terminais, transportando, em média 2.534 passageiros por mês, alcançando-se a
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média anual de 30.408.000 (Tabela 15).

Tabela 25
LINHAS POR TERMINAL E MÉDIAS DE PASSAGEIROS EM PONTA GROSSA
Terminal Central
46 LINHAS
Terminal Nova Rússia
24 linhas
Terminal Oficinas
17 linhas
Terminal Uvarana
14 linhas
MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS: 2.534
MÉDIA ANUAL DE PASSAGEIROS COM REFERÊNCIA DE ABRIL/2004 A ABRIL/2005: 30.408.000
Fonte:
Apêndice 1.5

Em relação à frota de veículos, a Tabela 26 apresenta sua composição,
observando-se predominância significativa do número de automóveis.
Tabela 26
FROTA DE VEÍCULOS POR CATEGORIA EM PONTA GROSSA
CATEGORIA
Automóvel
Caminhão
Caminhão Trator
Caminhonete
Camioneta
Ciclomotor
Micro Ônibus
Motocicleta
Total

TOTAL
55.746
4.322
3.010
2.908
6.223
32
358
7.516
87.002

CATEGORIA
Motoneta
Ônibus
Reboque
Semi Reboque
Trator Esteira
Trator Rodas
Triciclo
Utilitário

TOTAL
713
784
1.328
3.959
1
33
14
50

Fonte:
Apêndice 1.5

O município de Ponta Grossa conta ainda com um aeroporto público, cujas
características podem ser observadas no Apêndice 1.5. Cabe ressaltar que é
prevista a implantação de outro, ainda em fase inicial de estudos.
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