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Abstract: This paper discusses the relationship of the main 
urban characteristics that structure the city of Curitiba 
(Brazil), presenting its historic evolution, with the energy 
consumption, obtained through the compilation of the 
partial energy matrix in mobility of the city. The recognition 
of Curitiba concerning urban planning, including mobility, 
does not correspond to data obtained in its partial energy 
matrix in mobility. Indeed, even in comparison with 
economy sectors, the energy matrix presents considerable 
values of gasoline and diesel consumption, since the city 
possesses considerable infrastructure for automobiles. 
Finally, recommendations on the study of energy 
consumption on mobility in cities are presented.  
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Resumo: Este artigo discute a relação das principais 
características urbanas que estruturam a cidade de Curitiba, 
apresentando sua evolução histórica, com o consumo de 
energia, obtido mediante compilação de matriz energética 
parcial da cidade. O reconhecimento da cidade em 
planejamento urbano, inclusive quanto à mobilidade, não 
corresponde aos dados obtidos na matriz energética parcial 
em mobilidade. Com efeito, mesmo em comparação aos 

setores da economia, a matriz energética apresenta valores 
consideráveis de consumo em gasolina e óleo diesel, até 
pelo fato de a cidade possuir considerável infraestrutura 
para o automóvel. Por fim, são apresentadas 
recomendações sobre o estudo do consumo de energia em 
mobilidade em cidades.  

Palavras-Chave: Matriz energética, Curitiba, mobilidade, 
planejamento urbano. 

1 Introdução 

As décadas finais do século XX e os anos iniciais do século 
XXI foram caracterizados por uma revisão crítica com 
relação aos padrões de desenvolvimento das nações 
capitalistas ao redor do mundo e, principalmente, nas 
relações que detêm com a exploração de recursos naturais e 
com os altos índices de poluição atrelados a meios de vida, 
produção e consumo. A 21ª Conferência do Clima (COP 21), 
realizada em Paris em dezembro de 2015, cujo principal 
objetivo foi firmar um acordo entre países para diminuição 
na emissão de gases de efeito estufa, é a mais recente 
reunião de chefes de Estado e pesquisadores em uma 
agenda de eventos em prol do desenvolvimento sustentável 
que se originou com a criação do Clube de Roma, em 1968 e 
teve como principais marcos históricos a Conferência de 
Estocolmo sobre Ambiente Humano das Nações Unidas, em 
1972; o Relatório de Brundtland intitulado “Nosso Futuro 
Comum”, onde foi pela primeira vez formalizado o conceito 
de desenvolvimento sustentável”, em 1987; a Conferência 
das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (Rio 
92), quando foi instituída a Agenda 21; a Conferência 
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 
Johanesburgo (Rio +10), em 2002 e, mais recentemente, sua 
última edição, a Rio +20, no Rio de Janeiro em 2012. 

O reforço a uma abordagem de planejamento urbano mais 
próximo ao diálogo das práticas de desenvolvimento 
sustentáveis se torna um tema dominante a partir da 
publicação do relatório de Brundtland, “Nosso Futuro 
Comum”, em 1987 [1], em que consta a seção “The urban 
challenge”, que tematiza questões como o crescimento das 
cidades, os meios urbanos em relação ao desenvolvimento 
dos países e estratégias de cooperação internacional [2]. De 
fato, a partir desses eventos evidenciou-se a escassez das 
fontes de energia não renováveis, fortalecendo os debates 
em prol da melhor utilização dos recursos findáveis do 
planeta.  

Uma retrospectiva histórica sobre a busca pela otimização 
dos recursos energéticos, desde os primeiros encontros 
internacionais promovidos na década de 1960, evidencia 
que uma leitura sobre o desenvolvimento urbano 
sustentável se coaduna, com frequência, a questões como a 
forma urbana compacta e multifuncional, a promoção do 
uso do solo eficiente, a proteção do meio natural, da 
biodiversidade e da produção alimentícia e a otimização do 
transporte público, dos espaços de caminhada e do ciclismo 
na provisão de infraestrutura [3]. Nesse sentido, o 
entrecruzamento de informações como as características 
urbanas de uma cidade – sejam elas de forma, geografia e 
ocupação do solo – juntamente às suas condicionantes de 
mobilidade se torna uma abordagem pertinente ao 
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entendimento qualitativo de sua matriz energética, 
sinalizando caminhos para o planejamento urbano voltado a 
práticas sustentáveis. 

O objetivo deste artigo é apresentar as relações entre as 
características urbanas da cidade de Curitiba e suas 
condicionantes de mobilidade urbana, de modo a propor 
interpretações acerca dos dados extraídos de sua matriz 
energética. Este artigo se baseia na dissertação de mestrado 
desenvolvida pelo autor no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia da Construção Civil – PPGECC, da 
Universidade Federal do Paraná. A pesquisa integrou o 
programa Ignis Mutat Res, que reuniu pesquisadores da 
referida instituição e da École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage, na França e da University of 
Cincinnati, nos Estados Unidos. Desse modo, a primeira fase 
de trabalho que compôs a pesquisa desenvolvida pelo autor 
teve como objetivo levantar as matrizes energéticas parciais 
das cidades de Bordeaux, Cincinnati e Curitiba, nas suas 
escalas metropolitanas, por meio do método técnico-
contábil. Nesta presente fase da pesquisa, delineia-se um 
enfoque restrito à última cidade, em particular ao Município 
de Curitiba, de modo a propor uma análise qualitativa para 
os dados levantados na dissertação, explorando em maior 
grau a caracterização urbana da cidade, excluída sua região 
metropolitana, e relação com a mobilidade. 

Assim, a estruturação deste artigo se desenvolve mediante 
três seções. Na primeira delas apresentam-se brevemente 
considerações sobre a caracterização urbana e as 
condicionantes de mobilidade da cidade de Curitiba 
apreendidas mediante revisão de literatura. Na segunda 
seção apresenta-se em maior detalhe a matriz energética do 
Município de Curitiba para o ano de 2011. Já na terceira 
seção, discute-se a relação dos resultados para a matriz 
energética de Curitiba em relação às características de 
ocupação do solo e mobilidade na cidade, que constitui um 
passo preliminar a ações propositivas no âmbito do 
planejamento urbano que colabore para o otimização dos 
recursos energéticos na metrópole paranaense. 

2 Curitiba: paradigma de planejamento em detalhe 

A história de Curitiba remonta ao século XVII, quando na 
ocasião da busca por novas minas de ouro na colônia, o 
povoado se estabeleceu, tornando-se vila em 1693 e, 
finalmente, chegando a capital da província do Paraná em 
1853, a partir de sua emancipação. Já em 1855, o 
engenheiro francês Pierre Taulois é contratado para propor 
alterações viárias na cidade que priorizassem o paralelismo 
das ruas e a implantação de um traçado urbano em forma 
de grelha, em muito favorecido pela topografia atenuada da 
cidade. Ainda que os primeiros assentamentos de Curitiba 
tenham se desenvolvido a partir do século XVII, o 
crescimento acentuado da capital paranaense só começa a 
ocorrer a partir do século XX. Reconhecida como cidade-
modelo em planejamento urbano no Brasil, especialmente 
pelas iniciativas vanguardistas de mobilidade capitaneadas 
por Jaime Lerner na década de 1970, a cidade possui um 
histórico bem mais remoto de desenvolvimento pautado na 
regulação do traçado urbano e de usos e ocupação do solo 

que em muito auxiliam a entender sua forma urbana na 
atualidade. 

Em meados da década de 1940, com a vinda do arquiteto 
francês Alfred Agache para o Brasil, a cidade, que 
gradualmente se industrializava, passou a dispor de um 
plano urbanístico por ele elaborado, em muito pautado no 
conceito de City Beautiful do século XIX [4]. Esse plano se 
baseava essencialmente em um padrão de crescimento 
circular conformado por anéis que expandiam a cidade do 
centro em direção à periferia, rasgados por grandes 
avenidas que os interligam em eixos estratégicos. O Plano 
Agache trazia consigo uma organização da cidade por meio 
de Centros Funcionais, aplicando o conceito de Zoning – 
zoneamento, a proposta de um Código de Edificações 
(efetivamente implantado em 1953) e um novo desenho 
urbano gerado a partir do Plano de Avenidas, ainda que não 
houvesse uma proposta definida de adensamento e 
verticalização [4]. Dessa forma, o planejamento 
desenvolvido por Agache conferiu a Curitiba condições 
infraestruturais importantes para as medidas 
revolucionárias que foram pensadas a partir dos anos 1960. 

A década de 1960 é de fundamental importância para a 
urbanística contemporânea tanto no âmbito internacional 
quanto nacional. No exterior, as primeiras críticas ao 
urbanismo modernista, com seu modelo de zoneamento 
sectário - segregando funções da cidade a áreas específicas, 
bem como sua monumentalidade distante da escala 
humana e prejudicial às relações sociais começam a ser 
questionadas especialmente no campo da sociologia, como 
evidencia o emblemático trabalho de Jane Jacobs: “Life and 
Death of Great American Cities” (1961). Internamente ao 
próprio movimento moderno e no âmbito do último 
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, realizado 
em Dubrovnik em 1956, um grupo conhecido como Team X, 
encarregado de organizar o evento, trouxe à pauta 
discussões como a necessidade de se abarcarem fatores 
humanos e ambientais no planejamento urbano, bem como 
entender a inter-relação dos diversos sistemas 
infraestruturais, tais como transporte coletivo e sistema de 
áreas verdes, com usos e ocupação do solo cada vez mais 
dinâmicos e sobrepostos. O contexto brasileiro também não 
estava distante do debate sobre a humanização e 
otimização do espaço urbano: o Plano das Avenidas 
elaborado em São Paulo por Prestes Maia, cortando a 
metrópole paulistana com pontes e viadutos já mostrava 
suas facetas de degradação do espaço público e o próprio 
esgotamento funcional [4]. 

Em Curitiba, à essa época, o prefeito Ivo Arzua contrata um 
novo plano diretor para a cidade, mediante o 
aconselhamento de arquitetos e professores da 
Universidade Federal do Paraná, preocupados com uma 
eventual defasagem do Plano Agache em relação ao intenso 
crescimento que a capital apresentava. Com isso, o Plano 
Preliminar de Urbanismo começa a ser desenvolvido em 
1965, contando com a participação de uma equipe de 
jovens arquitetos, dentre os quais o próprio Jaime Lerner, 
orientados por Jorge Wilheim [4].  

Com o crescimento da mancha urbana da cidade, a ideia de 
um tecido urbano delimitado por um cinturão verde passou 
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a ser entendida como inadequada a uma metrópole que se 
desenvolvia indeterminadamente. A partir desse 
entendimento, surge a concepção de um modelo de 
desenvolvimento urbano radial, composto de grandes eixos 
lineares, chamados eixos estruturais, que congregavam os 
maiores índices de adensamento urbano e verticalização [4]. 

A implementação das diretrizes do plano começa a ser 
viabilizada mediante o “milagre econômico” do Regime 
Militar na década de 1970, bem como com a posse de Jaime 
Lerner na Prefeitura de Curitiba em 1971. Com as restrições 
impostas pela cidade real e consolidada, os urbanistas 
curitibanos passaram a trabalhar a transformação de ruas 
existentes. As ações desenvolvidas pelo Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, sob a 
orientação das diretrizes do plano de Wilheim, se basearam 
em três eixos de atenção: uso do solo, transporte coletivo e 
circulação. Rafael Dely desenvolve também o sistema 
trinário dos eixos estruturais, composto por uma artéria 
principal, caracterizada por uma via central de tráfego lento, 
na qual concentra-se o comércio e por onde circulariam os 
ônibus expressos, e vias rápidas paralelas, uma ligando o 
bairro ao centro e outra no sentido inverso. Data de 1974 a 
inauguração do primeiro ônibus expresso que atende na 
atualidade milhares de pessoas, incluindo cidades da região 
metropolitana [4]. A essa época, a região metropolitana de 
Curitiba possuía 869.839 habitantes, e a capital 620.000 [5]. 
Com a abertura dos eixos e a disponibilidade de transporte 
coletivo, contando inclusive com linhas expressas ligando as 
diferentes regiões da cidade, estimulou-se não só a 
valorização imobiliária das imediações dessas grandes 
artérias, como também incentivou-se a ocupação na 
periferia da cidade, a partir de então dinamicamente 
conectada com o centro por ramais e terminais [5]. A Figura 
1 apresenta a evolução urbana de Curitiba. 

Curitiba possui na atualidade cerca de 1,8 milhão de 
habitantes, com uma região metropolitana que chega a mais 
de três milhões. Trabalhando a complexidade dessa malha 
urbana metropolitana, o sistema de transporte coletivo 
público implantando na década de 1970, passa a assumir 
uma complexidade ímpar, compreendida especialmente por 
meio de suas ramificações, tanto espaciais quanto 
tipológicas - linhas intercidades, expressos, ônibus turísticos, 
biarticulados, etc. A metropolização e a polarização de 
Curitiba no processo trouxeram para a capital grandes 
desafios na ótica do planejamento urbano. A aglomeração 
de indústrias nas proximidades da cidade fomentou um 
crescimento expressivo da mancha urbana de Curitiba e 
cidades vizinhas, fazendo emergir a Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC) e suas cidades-dormitórios. A RMC é 
composta das cidades ilustradas na Figura 2. 

Silva [5] ressalta que, para atender as novas demandas da 
população que agora se encontra dispersa em cidades 
conurbadas com a capital paranaense, a malha viária é 

expandida para além dos limites urbanos. A RMC também 
passa a integrar a partir de 1996 o sistema de transporte 
coletivo. Passando a trabalhar com a escala dos milhões de 
habitantes da região metropolitana, o sistema implantado 
na década de 1970 passa a dar sinais de esgotamento [5], 
que culminam com ônibus e terminais superlotados em 
horários de pico ao longo do dia.   

 

 

Figura 1: Mapa da evolução urbana de Curitiba, 2012 [13]. 

 

Alguns trabalhos ressaltam que a ênfase histórica no 
transporte coletivo público motorizado em Curitiba acaba 
por inibir a contemplação de outros modais, tanto de 
massa, quanto alternativos, nas dinâmicas de deslocamento 
na cidade. O uso da bicicleta, por exemplo, é pouco 
expressivo nos deslocamentos cotidianos em Curitiba, 
situação justificada pela pouca infraestrutura de circulação e 
pela oferta de serviços de bike share ainda incipiente [5]. 
Miranda [7] ainda atenta para o caráter de lazer inerente ao 
próprio desenho das ciclovias urbanas, que 
majoritariamente ligam parques e áreas verdes. 
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Figura 2: Mapa da Região Metropolitana de Curitiba [6]. 

 

Conhecida pelo vanguardismo de seu transporte público, 
que na atualidade vem enfrentando os principais problemas 
inerentes à metropolização [5], a saber, a superlotação, o 
aumento do tempo de deslocamento em viagem e o 
aumento do tempo de espera, instiga, mas ainda assim não 
surpreende, o alto índice apresentado pela cidade de 
transporte individual motorizado por habitante. Em dados 
do DENATRAN de 2008, Curitiba figurava como a capital 
brasileira com o maior índice de motorização, 
aproximadamente 614 veículos para cada 1000 habitantes 
[7]. Esse quadro ainda se agrava a partir da virada para a 
segunda década do século XXI: 

“A dispersão espacial entre o local de moradia e as 
atividades cotidianas, juntamente com o aumento da 
renda média da população e a sensação de ‘riqueza’ 
que a propriedade do veículo transmite a seu 

possuidor, contribuiu nos últimos anos para um 
aumento considerável no número de automóveis no 
trânsito urbano de Curitiba. Isso porque o veículo 
particular é considerado pelo usuário um meio mais 
eficaz, rápido e confortável de deslocamento, 
representando, na verdade, maior liberdade de 
locomoção. A par de se constituir em uma alternativa 
ao sistema público de transporte, atualmente 
sobrecarregado em virtude do crescimento 
populacional e da metropolização, políticas econômicas 
adotadas pelo governo federal em 2012, em especial a 
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para veículos novos, culminaram no aumento da 
motorização em Curitiba” [8].        

As transformações urbanas pelas quais atravessa Curitiba, a 
partir de seu processo de metropolização que expande a 
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mancha urbana e complexifica a infraestrutura de 
transporte, já fornecem sinais de alerta para a qualidade dos 
serviços prestados na urbe, bem como a alteração de 
hábitos de consumo. Cabe verificar que implicações essas 
características urbanas trazem para os dados extraídos a 
partir da matriz energética da cidade. 

3 Matriz energética de Curitiba: método e resultados 
preliminares 

Matrizes energéticas são inventários realizados por países 
sobre a produção e o consumo de energia, classificados por 
energéticos (o combustível de que se origina a energia) ou 
por atividades (em que setor a energia é consumida). Há 
décadas essa ferramenta vem sendo utilizada para que 
nações possam realizar seu planejamento energético e 
balizar a tomada de decisões, além de permitir comparações 
entre os diversos países, e de, ao longo dos anos, suportar 
análises sobre as mudanças nas matrizes energéticas. É, de 
fato, uma importante ferramenta para planejamento e para 
análise da questão energética. 

Em escalas menores, contudo, essa abordagem é incomum, 
de modo que as menores matrizes (balanços, inventários) 
energéticas são normalmente na escala estadual ou 
regional, pois a própria coleta e seleção dos dados é mais 
facilitada. Não é usual a escalas menores, como a urbana. 
De qualquer maneira, a utilidade das matrizes é semelhante 
em qualquer escala, e, portanto, a constituição de matrizes 
energéticas para cidades é, da mesma forma, um 
instrumento útil para a questão energética na escala 
urbana. 

Os balanços energéticos nacionais realizados anualmente 
servem como ferramenta indispensável para o 
planejamento energético das nações, e, no caso do Brasil, 
após o período de insuficiência de oferta de energia 
(conhecido como “apagão”) ocorrido em 2001, foi criada em 
2004 a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que vem 
desde então sendo a responsável pela confecção do Balanço 
Energético Nacional (BEN) [9]. No Estado do Paraná, os 
dados são coletados e tabulados pela Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL), que, da mesma forma, 
elabora o Balanço Energético do Estado e que servem 
também para a confecção do BEN. Assim como vários países 
elaboram os seus balanços, a International Energy Agency 
(IEA) faz o balanço mundial. O BEN é realizado pautado nos 
dados gerados pelas concessionárias de energia elétrica 
para cada região do país, compilando-se o produto final, 
numa abordagem bottom-up. Também integram o processo 
os dados dos demais combustíveis a base de petróleo, 
fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).  

Dada a complexidade da pesquisa com matrizes energéticas, 
fica evidente a necessidade de rigor e zelo no processo do 
método de pesquisa, com a adoção de fontes adequadas, 
uma delimitação do objeto de estudo dentro de parâmetros 
precisos para a inferência mais acurada possível. 
Considerando-se que este estudo se pauta em análise de 
dados pré-existentes, e que o caráter essencial é o de 
descrever como se dá o consumo em mobilidade, isto é, 
trata-se de um estudo num contexto exploratório, mas por 
meio de um trabalho descritivo, e que, ainda, focaliza-se em 

acontecimentos contemporâneos, a opção de estratégia 
aqui selecionada é a análise de arquivos.  

A energia consumida nas áreas urbanas tem como unidade 
de análise a tonelada equivalente de petróleo (tep), que 
corresponde a 11,63MWh, conforme utilizado no BEN [9] 
[10], bem como pela International Energy Agency (IEA) [11] 
[12], ou, ainda, corresponde a 41.868 GJ o poder calorífico 
nela contido. Cada combustível a base de petróleo tem seu 
próprio poder calorífico em função de sua qualidade e de 
suas características, de modo que para cada um é 
considerado o poder calorífico médio anual para as 
conversões em tep. Para a produção de energia elétrica a 
partir de fontes renováveis, inclusive a hidráulica, é 
considerado que 1 GWh equivale a 85,984 tep [12]. Desse 
modo, os consumos de energia que serão exibidos por 
energético e por setor para Curitiba foram analisados em 
tep. 

Como o Município de Curitiba tem todo o seu território 
definido como área urbana, e o objetivo deste estudo é a 
obtenção e análise de dados sobre mobilidade urbana, foi 
considerado todo o território e população de Curitiba, ainda 
que existam áreas remanescentes dentro do Município que 
detêm características rurais quanto à paisagem, 
infraestrutura, adensamento e disponibilidade de serviços. 
Não há, todavia, áreas legalmente rurais na cidade. Aqui, 
partiu-se do critério legal brasileiro de definição da área 
urbana, que é o oficial. A Figura 3 apresenta o mapa de 
arruamento da cidade, abrangendo as vias quase a 
totalidade do território. 

Quanto ao consumo energético, foi considerado o período 
de um ano, a partir da mais atualizada base de dados 
disponível para a cidade, isto é, 2011. 

Há outras questões no tocante ao levantamento de dados 
que devem ser mencionadas. Em Curitiba, no caso dos 
combustíveis a base de petróleo, os dados de vendas 
fornecidos pela ANP, que são tabulados pela COPEL quando 
da confecção do Balanço Energético do Paraná e 
posteriormente convertidos em tep, foram tabulados a 
partir dos revendedores. Como o consumo de combustíveis 
fósseis é considerado sobre o local de venda, em muitas 
situações o gasto energético efetivo, o local onde a energia 
realizou o trabalho, não se dará dentro dos limites do 
município. Isso vale para os modais de logística e de 
transporte que façam percursos intermunicipais. Ocorre, 
entretanto, que tal abordagem é a realizada atualmente em 
estudos mundo afora (por exemplo [14] e [15], pelo fato de 
a escala de análise e os vários meios de consumo 
dificultarem medições diretas. Quanto ao consumo de 
eletricidade, esses dados são fornecidos pela própria COPEL, 
empresa concessionária de energia elétrica. No tocante ao 
gás natural, no caso de Curitiba, os dados fornecidos são da 
Companhia Paranaense de Gás (COMPAGAS). 

Este trabalho teve sua coleta de dados pautada em 
referências sobre energia, sejam os balanços energéticos, 
seja a produção científica sobre o tema, e sobre os aspectos 
definidos como urbano, aqueles que servem para 
caracterizar o que de fato é população urbana, mas com 
lastro quantitativo. Esse levantamento consiste na coleta de 
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dados a partir dos Balanços Energéticos das regiões 
geográficas que compreendam a cidade em estudo. Em 
Curitiba, a publicação em menor escala é o Balanço 
Energético do Paraná [16]. Conseguiu-se, contudo, mediante 
contato com a COPEL, pela Coordenadora do Balanço, Sra. 
Rosicler do Rocio Brustolin [22], os dados da região leste do 
Estado do Paraná para o ano de 2011, e mais, os próprios 
dados do Município de Curitiba, que serviram para a 
compilação do Balanço do Estado 2012 (ainda não 
publicado). Esses foram fornecidos para esta pesquisa. Até o 
momento os dados disponibilizados foram parte dos do ano 
de 2011, sendo que o restante ainda está sendo compilado. 
Dessa maneira, foram coletados os dados de consumo de 
energia divididos dentre os energéticos apresentados na 
Tabela 1.  

 

Figura 3: Mapa de Curitiba [13]. 

Os dados foram levantados de acordo com o apresentado 
na Tabela 1. Como Curitiba, para efeitos legais, possui toda 
sua população classificada como urbana (ainda há atividades 
rurais, aquelas remanescentes no perímetro urbano, porém 
são pouco significativas em termos absolutos no que diz 
respeito ao consumo de energia, à geração de riquezas, ou 
mesmo em relação ao número de habitantes), neste 
trabalho foi considerada toda a população do Município.  

Schmid et al. [17] empreenderam um estudo sobre 
modelagem energética para a cidade de Curitiba, para o ano 

de 2010. Esse trabalho é a origem do modelo de análise que 
será aqui utilizado. Para todos os energéticos, com exceção 
do gás natural, foi utilizada a proporcionalidade de 
população urbana para se chegar ao consumo dos 
energéticos que podem ser utilizados num contexto urbano, 
excluídos os que não têm uso constante na cidade: lenha e 
carvão vegetal, querosene, coque de petróleo e gás de 
refinaria, bagaço de cana, resíduos de madeira, xisto e 
carvão mineral. 

Tabela 1: Dados coletados. 
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Cabe destacar que num compêndio sobre a relação Produto 
Interno Bruto (PIB) com o consumo de energia, Lee e Chang 
[18] analisam estudos desde o fim da década de 1970. Como 
os autores citam, há entendimentos diferenciados entre a 
relação PIB e consumo de energia, quando tratada a escala 
nacional. Foi concluído, no entanto, que quando 
consideradas as crises econômicas e energéticas nos 
períodos analisados, existe uma relação estreita entre o 
consumo de energia per capita e o PIB per capita. Dessa 
maneira, considerar índices de produção econômica como 
balizadores de consumo de energia se torna relevante, pois, 
ao contrário do mero crescimento populacional, em que se 
presume haver uma relação direta per capita com o 
aumento do consumo de energia per capita, com efeito, o 
aumento de produção econômica, de modo geral, implicará 
uma relação mais direta com o aumento do consumo de 
energia. Assim, houve a opção pelo levantamento do Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) da cidade de Curitiba, além dos 
dados populacionais.  

Neste estudo, os primeiros dados coletados foram os do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE [19] [20] 
e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social – IPARDES [21], da cidade de Curitiba. Os dados 
selecionados formaram a Tabela 2. 

Tabela 2: Dados socioeconômicos de Curitiba [19] [20] [21], 2011 
(adaptado). 
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Em seguida, foram coletados os dados referentes ao 
Balanço Energético de 2012 (ano-base 2011), dispostos na 
Tabela 3. 

Tabela 3: Consumo cativo de energia elétrica (MWh) de Curitiba, 
2011 [22] (COPEL, 2013, adaptado). 
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Em Curitiba, quanto ao consumo de gás natural, só estavam 
disponíveis dados referentes ao ano de 2010, os quais foram 
repassados pela COMPAGAS apud SCHMID et al. [17], 
referente ao Município de Curitiba, equivalente a 
133.176.090 m³ em todo o ano 2010. Quanto aos 
energéticos derivados do petróleo, a ANP fornece 
anualmente os balanços dos revendedores sobre os 
produtos comercializados. Esses dados são fornecidos à 
COPEL para a confecção do Balanço do Estado do Paraná, e, 
aqui, foram cedidos e apresentados na Tabela 4. 
 
Tabela 4: Consumo de derivados de petróleo em Curitiba, 2011,  
ANP apud COPEL [22] e COMPAGÁS apud Schmid et al. [17], 
adaptado. 
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4,35E+08 6,42E+08 1,17E+06 9,05E+07 1,99E+08 1,17E+06 

Quanto aos energéticos que podem ser utilizados para 
transporte, esses foram os dados obtidos para o ano de 
2011 (exceto gás natural, 2010). Os dados disponíveis para 
Curitiba não foram consolidados quanto ao consumo por 
setor da economia, classificação esta importante, que foi 
utilizada nos Balanços do Estado do Paraná anteriormente 
divulgados, mas que não foram publicados após 2010. 

A Tabela 5 apresenta os fatores de conversão em tep 
utilizados para os dados obtidos da COMPAGÁS apud 
Schmid et al. [17] e da ANP apud COPEL [22]. 

Conforme informado anteriormente, ainda não houve para 
o ano de 2011, a consolidação dos dados por setor da 
economia. Dessa forma a única matriz gerada para o 
Município de Curitiba foi a de energéticos, apresentada na 
Tabela 6. 

Para a elaboração da matriz energética por setores da 
economia, foram utilizados os percentuais dos setores que 
Schmid et al. [17] utilizaram, a partir dos dados do balanço 
energético do Estado do Paraná para 2010, pois, 
relembrando, até a elaboração deste trabalho não havia 

sido consolidado o balanço para 2011. Essas informações 
estão apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 5: Fatores de conversão dos energéticos para tep [23]; EPE, 
2013b, adaptado). 
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Tabela 6: Matriz energética de Curitiba, 2011 (tep). 

Ó
LE

O
 D

IE
SE

L 

G
A

SO
LI

N
A

 

Ó
LE

O
 

C
O

M
B

U
ST

ÍV
EL

 

G
LP

 

ET
A

N
O

L 

G
Á

S 
N

A
TU

R
A

L 

EL
ET

R
IC

ID
A

D
E

 

Q
U

ER
O

SE
N

ED

E 
A

V
IA

Ç
Ã

O
 

TO
TA

L 

36
8.

70
2

 

49
4.

51
8

 

1.
12

1
 

10
0.

48
7

 

10
6.

32
4

 

11
7.

19
5

 

37
9.

72
2

 

95
9

 

1.
56

9.
0

29
 

23
,5

0%
 

31
,5

2%
 

0,
07

%
 

6,
40

%
 

6,
78

%
 

7,
48

%
 

24
,2

0%
 

0,
06

%
 

10
0%

 

Tabela 7: Matriz energética de Curitiba, por setores, 2011 (tep). 
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Para a construção da matriz energética parcial de 
transportes de Curitiba, Tabela 8, foram selecionados 
somente os energéticos que são utilizados em transporte na 
realidade de Curitiba: óleo Diesel, gasolina, etanol, gás 
natural e querosene de aviação. Presumiu-se, aqui, que 
esses, exceto o gás natural e o óleo diesel, tiveram seu 
consumo destinado totalmente ao transporte, e, para o gás 
natural foi considerada a proporção média do estado do 
Paraná para o ano de 2011, a saber, 9,46% do total 
consumido em gás natural foram destinados ao transporte 
[24]. Assim, foi utilizada essa mesma proporção para esse 
energético. Para o consumo de diesel, por seu turno, 
segundo Schmid et al. [17], houve um percentual de 84,80% 
de utilização deste energético para transporte, sendo que o 
mesmo foi presumido aqui, de modo a aproximar da 
realidade. 

Tabela 8: Matriz energética parcial de Curitiba, 2011 (tep). 
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Nota-se, pois, a diferença entre o total gasto em transporte 
no presumido a partir da proporção e o resultado a que se 
chegou mesmo com as considerações exibidas acima. Isso se 
deve, possivelmente, a um aumento no percentual gasto em 
transporte entre 2009 e 2011, o que significaria um total de 
59,06% da matriz urbana utilizado em transporte, frente aos 
55,09% apresentados para 2009. 

Dentro do Projeto Ignis Mutat Res os dados obtidos e 
apresentados no Relatório Final da pesquisa [25] trazem 
informações relevantes sobre as dinâmicas urbanas da 
cidade, no caso, do Núcleo Urbano Central da Região 
Metropolitana de Curitiba (NUC), conforme exposto na 
Tabela 9. 

Tabela 9: Características do Núcleo Urbano Central de Curitiba 

quanto à mobilidade [25], adaptado)1. 

 Dados gerais  

D
A

D
O

S 

G
ER

A
IS

 População (hab.) 2.993.678 

Superfície (km2) 1.449 

Densidade Populacional (hab./km2) 2.066 

PIB metropolitano (euros/hab.) 15.280 

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

Mobilidade e divisão dos modais  

Nr. médio de deslocamentos / dia 4,94 

Nr. médio de deslocamentos motorizados e 
mecanizados / dia 

1,33 

Distância média dos deslocamentos em veículos 
motorizados (km) 

8,2 

Distância média dos deslocamentos em 
transporte coletivo (km) 

9,4 

Duração média dos deslocamentos motorizados 
privados (min) 

25,4 

Duração média dos deslocamentos em 
transporte coletivo (min) 

50,9 

Percentual que se utiliza da caminhada e da 
bicicleta (%) 

30 

Percentual que se utiliza dos meios privados 
motorizados (%) 

23 

Percentual que se utiliza dos transportes 
públicos (%) 

47 

Velocidade média nas vias (km/h) 25,5 

Velocidade média do transporte coletivo (km/h) 23,0 

Taxa de mortalidade por acidente nas vias 
(mortes/100 000 hab/ano) 

4,71 
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Extensão das vias exclusivas para transporte 
coletivo (km) 

83* 

Extensão das linhas exclusivas de transporte 
coletivo / 1000 hab. 

0,047* 

Extensão das linhas exclusivas de transporte 
coletivo/ha urbanizado 

0,0019* 

Frota de ônibus 1320* 

Sendo ônibus híbridos 60 

Ônibus / 1000 hab 0,75* 

M
O

B
IL

ID
A

D
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P
R
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D
A

 

Carros particulares / 1000 hab. 588 

Distância média percorrida em carros 
particulares (km) 

7,2 

Distância média percorrida em carros como 
passageiro (km) 

4,1 

Taxa média de ocupação de carro particular 2,35 
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Orçamento R$ 74M 

Receitas (bilhetes) R$ 68M 

Taxa de cobertura 91,90% 

Custo das medidas incentivadoras e da 
solidariedade social (estimado) 

14,17% da 
receita 

Viagens / ano 302,4M 

Preço do bilhete R$2,70 

 

                                                           
1 Foram aqui utilizados os dados da URBS [26] para a extensão de 
vias exclusivas para ônibus e a população estimada de Curitiba, 
Tabela 2; e a área do Município de Curitiba, e não a do NUC. 

4 Discussão de resultados 

É oportuno relacionar as informações do desenvolvimento 
urbano de Curitiba com os dados socioeconômicos e com as 
matrizes energéticas. Com efeito, a cidade tem o 
reconhecimento internacional na vanguarda por políticas e 
soluções urbanas que almejam a sustentabilidade. A 
priorização do sistema de circulação, em especial, do 
transporte coletivo por meio dos ônibus, mormente com a 
criação do BRT, sugere que a cidade tem características 
sustentáveis quanto à mobilidade e, sendo assim, 
consequentemente quanto ao consumo de energia. Ocorre, 
porém, que o consumo em transporte é destacadamente o 
maior na matriz energética parcial da cidade, 
correspondendo a 55,09% do total da matriz energética. Do 
ponto de vista do consumo energético, esse valor é 
considerável, pois ainda que a maior parte do VAF do 
Município seja no setor de serviços, o que inclui os 
prestadores de serviços de transporte, a maior parte dos 
serviços não se constituem nessa atividade, mas em outras. 
Ademais, a cidade possui considerável porção do VAF no 
setor secundário, o que sugere que o consumo energético 
em transportes é desproporcionalmente alto, quando se 
considera uma relação entre o consumo de energia e a 
geração de riquezas.  

Considerando-se as características urbanas da cidade, e seu 
histórico de desenvolvimento planejado com preocupações 
com o sistema viário e com o sistema de transporte público, 
tais resultados não implicaram uma diminuição direta no 
consumo de energia. Como aponta Kenworthy et al. [27], a 
preferência pela utilização do automóvel é recorrente nos 
países desenvolvidos, por razões culturais, como o 
significado de independência e de status que traz o 
automóvel, como também em função da infraestrutura 
disponível para este modal, que significa o encorajamento e 
o incentivo governamental mediante políticas públicas. Se 
por um lado Curitiba teve em todo o seu histórico 
características que a destacaram quanto aos sistemas de 
transporte públicos, na mesma medida houve elementos 
que corroboraram a difusão do automóvel. Na escala macro, 
as políticas nacionais de longo termo incentivam a indústria 
automobilística por meio de isenções fiscais, de subsídios e 
crédito ao consumo. Não há incentivos da mesma monta 
aos transportes públicos e à sua utilização. Na escala local, 
as vias da cidade foram instituídas em grelha e com 
dimensões e traçados voltados ao automóvel. O próprio 
sistema trinário dos eixos estruturais contempla a maior 
parte do espaço e das larguras das avenidas aos 
automóveis, fazendo com que, desde sua implantação, 
nesses locais, o deslocamento de automóvel seja mais 
rápido que o deslocamento por transporte público, sendo 
por si só uma vantagem optar pela solução individual.  

Assim, nesta pesquisa, os dados de consumo de energia são 
relativamente explicados, na sua proporcionalidade, por 
características urbanas dentro de um contexto voltado ao 
automóvel. Destaca-se, porém, que, como afirmou 
Kenworthy et al. [27], este é um fenômeno recorrente em 
vários países desenvolvidos até o final do século XX: quanto 
maior a infraestrutura destinada aos automóveis, maior sua 
utilização.  
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Por outro lado, o setor de serviços, com consumo de 8,48%, 
é o setor mais produtivo, no que diz respeito à geração de 
riquezas em relação ao consumo de energia, pois 58% do 
VAF do Município provém dos serviços. Ressalta-se mais 
uma vez a falha de constructo nessa comparação, pois parte 
do consumo de transportes também incide sobre o setor de 
serviços por meio das empresas prestadores de serviços de 
transporte. De todo modo, é o setor mais ambientalmente 
produtivo nesse sentido. Apontar características urbanas 
que fomentaram o desenvolvimento de atividades do setor 
terciário é complexo e foge do escopo deste trabalho. Ainda 
assim, cabe o destaque do baixo consumo em relação à 
riqueza produzida. Com efeito, em economias mais 
avançadas o setor terciário ocupa até 90% do PIB das 
metrópoles, e nesse sentido, a complexidade de 
infraestrutura e de relações técnico-econômicas fortalecem 
o ambiente de negócios. Ainda que Curitiba não seja um 
porto marítimo ou fluvial, sua localização geográfica, num 
nó viário significativo para o país e fundamental para o 
Paraná, tornam sua localização propícia para o 
desenvolvimento de atividades comerciais, assim como sua 
localização geográfica dentro do Mercosul. No que diz 
respeito à formação, foi em Curitiba que foi fundada a 
primeira universidade do Brasil, o que certamente propiciou 
o fomento a um ambiente de serviços, além, é claro, da sua 
condição administrativa, Capital do Estado, que alavanca o 
setor de serviços por meio da administração pública. Não se 
pretende aqui encerrar ou concluir quais são os elementos 
que subsidiaram o soerguimento do setor terciário, tão 
somente apontar características urbanas e da cidade que 
fizeram o setor de serviços fulgurar do ponto de vista 
econômico, ainda que com participação menos proporcional 
na matriz energética por setores da economia.  

Com relação ao consumo de derivados de petróleo de 
Curitiba, a capital polariza significativos consumos de óleo 
diesel, gasolina e etanol, todos utilizados em transportes 
motorizados. Esses dados expressam de maneira clara 
fatores que estão além de seu quantitativo populacional. A 
opção exclusiva do transporte coletivo motorizado como 
alternativa única de transporte público repercute 
diretamente no alto consumo de óleo diesel. Mais além, 
ratificando a informação trazida na revisão de literatura, a 
capital que possui o maior índice de automóveis por 
habitante não poderia apresentar um resultado diferente do 
que os significativos índices consumo de gasolina e etanol 
dentro da matriz energética. Com relação ao consumo de 
óleo diesel, uma questão já foi levantada e pode ser 
confirmada pelos dados da tabela que apresenta as 
características urbanas de Curitiba, grande parte dos 
deslocamentos diários é desenvolvida mediante transportes 
coletivos, o que impacta no consumo de óleo diesel. Mais 
além, a saturação do transporte público na região 
metropolitana de Curitiba, relatada na revisão bibliográfica, 
também se manifesta na informação de que a duração 
média dos deslocamentos por transporte público é em 
torno de 50 minutos. As retenções viárias também 
repercutem no aumento do consumo de combustível. O 
percentual de ônibus que se valem de um sistema híbrido 
de consumo energético é ainda incipiente em relação ao 
quantitativo total da frota urbana. Contudo, ainda que já 
tenha sido comentado o impacto da falta de oferta de 

modais de transporte coletivo que façam uso de energias 
limpas, um outro contexto merece menção, o setor 
industrial. 

O segundo maior consumo de energia ocorre no setor 
industrial, consideravelmente ativo e produtivo na cidade, 
que possui o segundo polo automotivo do país (em se 
considerando a Grande Curitiba) e a Cidade Industrial de 
Curitiba. O acesso a matérias primas, o escoamento e 
distribuição de produtos beneficiados ocorrem 
majoritariamente também por veículos motorizados: 
caminhonetes, pequenos caminhões, carretas e até bi-trens. 
Desse modo, o impacto no consumo de óleo diesel não é 
somente justificado pelo transporte coletivo urbano, mas 
sim, por toda uma política de deslocamento e escoamento 
rodoviarista, na qual a possibilidade de trânsito de 
mercadorias mediante transporte ferroviário foi em grande 
parte esvaziada no contexto brasileiro. Isso induz a pensar 
que a revisão dos meios de transporte público, 
especialmente coletivo, explorando-se diferentes modais é 
um primeiro passo para a melhoria dos índices de consumo 
de energias não renováveis na cidade, mas não pode ser 
visto isoladamente da logística imposta por outros setores.  

Ainda levando em conta a relação entre os vários setores de 
geração de renda e as dinâmicas que envolvem a cidade, 
percebe-se que os deslocamentos entre moradia, comércio, 
serviços e trabalhos chegam a quase cinco por dia. O NUC 
apresenta um índice de deslocamentos a pé ou de bicicleta 
de 30%, especialmente pelas políticas de pedestrianização e 
humanização assumidas na capital desde a década de 1970, 
mas provavelmente englobando as populações de renda 
mais baixa que utilizam a bicicleta no trajeto ao trabalho 
como única opção, a despeito da falta de infraestrutura para 
esse fim. A cultura do automóvel, por seu turno, tem seu 
tempo competitivo de deslocamento em relação ao 
transporte público fazendo com que haja uma participação 
considerável no consumo de gasolina. Ademais, a série de 
migrações pendulares que ocorrem internamente à porção 
conurbada da região metropolitana de Curitiba tem que ser 
considerada ao se analisar o alto índice de consumo de 
gasolina. Transporte público de massa mais eficiente e 
aumento do número de ciclovias e ciclorrotas em regiões 
estratégicas de deslocamento diário são diretrizes 
imprescindíveis para a reversão dos resultados expostos 
pela matriz energética de Curitiba. 

Já no tocante à morfologia urbana, os dados obtidos não são 
suficientes para apontar considerações ou conclusões. 
Assim como foi apresentado por Le Néchet [14], as variáveis 
que podem alterar o consumo de energia são complexas por 
serem muitas e interdependentes. De todo modo é possível 
afirmar que a expansão da cidade para além de seus limites 
territoriais (conurbação) sem a mesma unidade estrutural, 
sobretudo quanto à circulação, afetam o consumo de 
energia e fomentam o aumento de consumo de 
combustíveis para locomoção. Reforça essa conjectura o 
próprio tempo médio de deslocamento (50 minutos), 
consideravelmente alto.  
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5 Considerações finais 

O método apresentado de matrizes energéticas parciais a 
partir de dados, sobretudo, populacionais, chegou a 
resultados que coadunam com os dados de que partiram os 
demais estudos no que concerne ao consumo de energia em 
transporte nas cidades. Ainda que não haja consenso, 
devido aos métodos aplicados pelos pesquisadores, fica 
patente que na complexidade das cidades as variáveis são 
mutuamente dependentes, de modo que a chegada a 
conclusões demandam maior precisão e estudos por vários 
métodos, em cada contexto. 

As matrizes energéticas de cidades são ferramentas que 
servirão ao planejamento energético e planejamento 
urbano, e que, tendo maior refinamento, poderão ser mais 
precisas. Ainda assim, desde já servem como norteadoras 
das políticas públicas para melhor gestão e utilização dos 
recursos em cada realidade. Com relação a um ponto 
recorrente exposto neste trabalho, a saber, a saturação do 
transporte coletivo público e sua exclusividade modal na 
cidade, o estudo da matriz energética é elucidativo de dados 
reais de consumo que podem ser eventualmente aferidos, 
comparados, quantificados e valorados, no caso da 
cogitação de transição para outros modais de transporte.  

Como sugestão para melhor confecção de matrizes 
energéticas de cidades por meio de abordagem top-down, 
indica-se, sobretudo: a maior fidelidade aos dados, tanto de 
fontes de energia primárias quanto secundárias (quando 
disponíveis), e que tenham sido elaborados dentro dos 
mesmos critérios de poder de calorífico; utilização de 
fatores de geração de riqueza (PIB ou VAF da atividade), 
dentro do recorte que se definir como urbano para 
interpolação a partir de uma escala maior; e, a confecção de 
matrizes de fontes primárias e secundárias, de modo a se 
ter um melhor panorama das fontes a partir das quais é 
gerada a energia consumida e também qual energia tem 
sido a consumida para atender às demandas da sociedade. 

Partindo-se da maneira que os estudos encararam a 
questão, e, agora, tendo os resultados e maior 
conhecimento da aplicação da abordagem top-down para 
esse fim, surgem questões sobre a dicotomia entre essa e a 
bottom-up. Quanto ao consumo, a medição direta de um 
trabalho realizado, será, com efeito, o montante mais 
próximo do real, de modo que a construção de um 
inventário energético, na escala que fosse, seria precisa, 
apesar das dificuldades, quais sejam, a disponibilidade de 
pessoas para a coleta de dados e o tempo necessário para 
tal. Nem tão minuciosamente, mas com relevância 
estatística, uma pesquisa origem-destino com caráter 
energético supriria as necessidades desse problema. Aqui 
está o “calcanhar de Aquiles” do problema de consumo de 
energia em mobilidade ou em transportes em Curitiba: a 
inexistência à época do início deste trabalho de uma 
pesquisa origem-destino. Como o trabalho foi feito a partir 
de Curitiba, a escolha do método teve que ser feita sob as 
condições então encontradas. 

A elaboração de matrizes parciais a partir dos dados já 
consolidados trouxe consigo novas informações, que vão 
além do consumo de energia em mobilidade, mas também 

sobre o consumo na cidade em si, em outros setores, como 
o apresentado na matriz. Se por um lado a precisão dos 
dados é perdida devido às falhas de constructo já expostas, 
por outro, a visão mais ampla sobre a questão energética 
exibe outras características, as quais são ainda mais difíceis 
de ser obtidas numa abordagem bottom-up, como, por 
exemplo, o consumo em setores da economia e o total de 
energia renovável utilizado na escala urbana. 

Em suma, para a melhor elaboração de matrizes energéticas 
parciais de metrópoles, sobre o transporte, o método mais 
adequado e preciso seria uma pesquisa origem-destino, 
preferencialmente com georreferenciamento, de modo que 
todos os conceitos envolvidos pudessem ter lastro 
geográfico. Um produto assim teria maior rigor e precisão 
científicos. Outro aspecto relevante seria a elaboração de 
matrizes energéticas associadas à evolução urbana, de 
modo que permitisse esclarecer variações no consumo de 
energia decorrentes da expansão urbana e de suas 
características. Nesse sentido, tais dados seriam úteis para 
ressaltar as consequências da morfologia urbana sobre a 
matriz energética, a despeito das mudanças tecnológicas e 
culturais. A discussão sobre a melhor utilização de energia 
nas cidades não se encerra, de nenhum modo, por aqui. 
Todos os esforços que vêm sendo feitos são válidos, ainda 
que não sejam coordenados, tamanha a complexidade e 
quantidade de atores e variáveis envolvidos. Este trabalho, 
da mesma forma, buscou trazer uma luz à questão 
energética urbana por meio de um método acessível, que, 
refinado, poderá trazer orientações pertinentes sobre a 
questão a trabalhos futuros e mesmo em outras cidades. A 
elaboração de matrizes energéticas para cidades revela 
importantes aspectos do consumo de energia, o que serve 
para orientar políticas públicas em prol da melhor utilização 
dos recursos do planeta e mesmo para criar uma cultura 
ambiental, pois por meio delas se expõem os valores e em 
qual energético há qual quantidade de consumo. Dessa 
forma, são fomentadas as ações para a melhor utilização 
dos recursos findáveis do planeta e maior utilização de 
energias renováveis. 
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