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ASSUNTO: Contribuições do Crea
de Concessão de Rodovias do Paraná.
 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea
novo modelo de concessão de rodovias do Paraná. Por se tratar 
todos os paranaenses – já que sua definição impactará em um contrato para os próximos 30 anos e 
envolve avanços estratégicos para o Paraná 
relação ao tema, seguindo seu compromisso de valorizar o exercício ético das profissões que 
representa, priorizando, consequentemente, os princípios de desenvolvimento sustentável, em especial 
a segurança da população nas cidades e nas rodovias.
 
Todas as questões sugeridas pelo 
estão formuladas com base na proposta apresentada pelo Governo Federal (Ministério da 
Infraestrutura e Agência Nacional de Transportes Terrestres 
apoio de mais de 90 Associações de Classe Paranaense, 
Instituições de Ensino e demais profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná. 
Para tanto foram estruturados 8
Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa), liderados por nosso Colégio 
de Entidades de Classe. 
 
As sugestões foram pautadas a
sobreas expectativas de cada região do estado
concessão. 
 
Nesse sentido, em relação ao novo modelo de concessão de rodovias proposto, o Crea
fundamental destacar os quesitos já apontados em seu primeiro
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Curitiba, 

Contribuições do Crea-PR e Entidades de Classe paranaenses 
de Concessão de Rodovias do Paraná. 

 
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) está atento à discussão 
novo modelo de concessão de rodovias do Paraná. Por se tratar de um assunto que merece atenção de 

já que sua definição impactará em um contrato para os próximos 30 anos e 
envolve avanços estratégicos para o Paraná – o Crea-PR intensificou suas ações de posicionamento em 

o seu compromisso de valorizar o exercício ético das profissões que 
representa, priorizando, consequentemente, os princípios de desenvolvimento sustentável, em especial 
a segurança da população nas cidades e nas rodovias. 

odas as questões sugeridas pelo Crea-PR para agregar na construção deste novo model
com base na proposta apresentada pelo Governo Federal (Ministério da 

Infraestrutura e Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT), e foram construídas com o 
Associações de Classe Paranaense, 280 Conselheiros,

Instituições de Ensino e demais profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná. 
Para tanto foram estruturados 8 (oito) Grupos Temáticos Regionais no Estado 
Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa), liderados por nosso Colégio 

As sugestões foram pautadas a partir da discussão macro do novo modelo proposto
as de cada região do estado, de acordo com suas especificidades, relacionadas à 

em relação ao novo modelo de concessão de rodovias proposto, o Crea
os quesitos já apontados em seu primeiro posicionamento oficial
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Curitiba, 10 de junho de 2021. 

paranaenses para o novo modelo 

PR) está atento à discussão do 
de um assunto que merece atenção de 

já que sua definição impactará em um contrato para os próximos 30 anos e 
PR intensificou suas ações de posicionamento em 

o seu compromisso de valorizar o exercício ético das profissões que 
representa, priorizando, consequentemente, os princípios de desenvolvimento sustentável, em especial 

PR para agregar na construção deste novo modelo de concessão 
com base na proposta apresentada pelo Governo Federal (Ministério da 

foram construídas com o 
Conselheiros, 160 Inspetores, 100 

Instituições de Ensino e demais profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná. 
egionais no Estado (Apucarana, Cascavel, 

Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa), liderados por nosso Colégio 

novo modelo proposto, como também 
, de acordo com suas especificidades, relacionadas à 

em relação ao novo modelo de concessão de rodovias proposto, o Crea-PR considera 
onamento oficial: 
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Transparência e Participação na Construção do Novo Modelo de Concessões
 
Que haja ampla transparência em todo o procedimento da concessão e execução do novo contrato, 
iniciando pela construção aberta e democrática do novo modelo, passand
execução das obras, entrega e administração, com efetiva participação e abertura para inclusões das 
contribuições advindas do processo de discussão com a sociedade organizada do Paraná, num processo 
que possa integrar a concessão completa das rodovias federais e também as estaduais.
 
 
Cumprimento do Contrato 
 
O cumprimento integral do contrato deve ser um princípio fundamental do novo modelo de concessão, 
levando em conta que as inúmeras obras previstas devam efetivamente começa
partir do terceiro ano da concessão. 
 
Para minimizar os riscos de um eventual inadimplemento contratual resultante deste hiato entre o 
início operacional da concessão e o início das obras é necessário que a garantia da futura concessã
incidente sobre o faturamento líquido da mesma 
concessionário de acordo com o percentual de obras concluídas.
 
 
Valor das Tarifas 
 
Que o novo modelo seja aquele que resulte na tarifa mais vantajosa 
compatível com o serviço prestado. Defendemos a escolha de um modelo que considere a melhor 
técnica de execução de projetos, obras e serviços nas rodovias, e que seja o mais vantajoso para a 
sociedade paranaense – levando em con
contratados e a geração de valores justos, pagos às concessionárias.
 
 
Outorga 
 
Estamos propondo um mecanismo que traga o equilíbrio entre as propostas de redução das tarifas e a 
garantia de efetividade da realização dos contratos.
 
O modelo proposto pelo Governo Federal tem sugerido apenas a outorga como necessária para a 
garantia da execução das obras. O Crea
favoráveis a um modelo de leilão de conc
propostas, sem limites, desde que a ampliação dos descontos seja associada a um mecanismo de 
garantia de execução dos contratos (obras de melhoria e manutenção com qualidade), ajustado à 
redução proposta pelos licitantes, conforme previsto na nova lei de licitações (exigir garantias 
adicionais a partir da redução de tarifas, sem prejuízo das garantias iniciais exigíveis). 
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Transparência e Participação na Construção do Novo Modelo de Concessões 

Que haja ampla transparência em todo o procedimento da concessão e execução do novo contrato, 
iniciando pela construção aberta e democrática do novo modelo, passando pela realização do leilão, 
execução das obras, entrega e administração, com efetiva participação e abertura para inclusões das 
contribuições advindas do processo de discussão com a sociedade organizada do Paraná, num processo 

ão completa das rodovias federais e também as estaduais.

O cumprimento integral do contrato deve ser um princípio fundamental do novo modelo de concessão, 
levando em conta que as inúmeras obras previstas devam efetivamente começa
partir do terceiro ano da concessão.  

Para minimizar os riscos de um eventual inadimplemento contratual resultante deste hiato entre o 
início operacional da concessão e o início das obras é necessário que a garantia da futura concessã
incidente sobre o faturamento líquido da mesma – seja depositada na conta de retenção e repassada ao 
concessionário de acordo com o percentual de obras concluídas. 

Que o novo modelo seja aquele que resulte na tarifa mais vantajosa para a sociedade e que seja 
compatível com o serviço prestado. Defendemos a escolha de um modelo que considere a melhor 
técnica de execução de projetos, obras e serviços nas rodovias, e que seja o mais vantajoso para a 

levando em consideração aspectos como o ciclo de vida dos objetos 
contratados e a geração de valores justos, pagos às concessionárias. 

Estamos propondo um mecanismo que traga o equilíbrio entre as propostas de redução das tarifas e a 
a realização dos contratos. 

O modelo proposto pelo Governo Federal tem sugerido apenas a outorga como necessária para a 
garantia da execução das obras. O Crea-PR é contra a forma como a outorga está proposta. Somos 
favoráveis a um modelo de leilão de concessões que considere a liberação de redução das tarifas 
propostas, sem limites, desde que a ampliação dos descontos seja associada a um mecanismo de 
garantia de execução dos contratos (obras de melhoria e manutenção com qualidade), ajustado à 

sta pelos licitantes, conforme previsto na nova lei de licitações (exigir garantias 
adicionais a partir da redução de tarifas, sem prejuízo das garantias iniciais exigíveis). 
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Que haja ampla transparência em todo o procedimento da concessão e execução do novo contrato, 
o pela realização do leilão, 

execução das obras, entrega e administração, com efetiva participação e abertura para inclusões das 
contribuições advindas do processo de discussão com a sociedade organizada do Paraná, num processo 

ão completa das rodovias federais e também as estaduais. 

O cumprimento integral do contrato deve ser um princípio fundamental do novo modelo de concessão, 
levando em conta que as inúmeras obras previstas devam efetivamente começar a ser executadas a 

Para minimizar os riscos de um eventual inadimplemento contratual resultante deste hiato entre o 
início operacional da concessão e o início das obras é necessário que a garantia da futura concessão – 

seja depositada na conta de retenção e repassada ao 

para a sociedade e que seja 
compatível com o serviço prestado. Defendemos a escolha de um modelo que considere a melhor 
técnica de execução de projetos, obras e serviços nas rodovias, e que seja o mais vantajoso para a 

sideração aspectos como o ciclo de vida dos objetos 

Estamos propondo um mecanismo que traga o equilíbrio entre as propostas de redução das tarifas e a 

O modelo proposto pelo Governo Federal tem sugerido apenas a outorga como necessária para a 
PR é contra a forma como a outorga está proposta. Somos 

essões que considere a liberação de redução das tarifas 
propostas, sem limites, desde que a ampliação dos descontos seja associada a um mecanismo de 
garantia de execução dos contratos (obras de melhoria e manutenção com qualidade), ajustado à 

sta pelos licitantes, conforme previsto na nova lei de licitações (exigir garantias 
adicionais a partir da redução de tarifas, sem prejuízo das garantias iniciais exigíveis).  



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Fiscalização e Governança participativa
 
Este modelo de concessão pressupõe qu
acompanhamento das obras das concessionárias sejam atribuídas a profissionais habilitados pelo 
Conselho, assim como a fiscalização das atividades técnicas da concessão.
 
Entendemos que para que esse trabal
público tenha quadros técnicos adequados e promova convênios com entidades, como com o Crea
nos moldes que já temos com o TCE, por exemplo.
 
Complementarmente a este ofício
pelos profissionais e organizações regionais que compõem o S
especificidades necessárias para cada lote específico em cada uma das 
PR: Apucarana; Cascavel; Curitiba; Guarapuava; Londrina; Mari
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Fiscalização e Governança participativa 

Este modelo de concessão pressupõe que as atividades de planejamento, desenvolvimento e 
acompanhamento das obras das concessionárias sejam atribuídas a profissionais habilitados pelo 
Conselho, assim como a fiscalização das atividades técnicas da concessão. 

Entendemos que para que esse trabalho de acompanhamento seja efetivo é necessário que o poder 
público tenha quadros técnicos adequados e promova convênios com entidades, como com o Crea
nos moldes que já temos com o TCE, por exemplo. 

Complementarmente a este ofício, apresentamos os posicionamentos específicos debatidos e elencados 
zações regionais que compõem o Sistema Confea/Crea

especificidades necessárias para cada lote específico em cada uma das 08 (oito
Cascavel; Curitiba; Guarapuava; Londrina; Maringá; Pato Branco e Ponta Grossa.

Atenciosamente 
 
 

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira 
Presidente 
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e as atividades de planejamento, desenvolvimento e 
acompanhamento das obras das concessionárias sejam atribuídas a profissionais habilitados pelo 

ho de acompanhamento seja efetivo é necessário que o poder 
público tenha quadros técnicos adequados e promova convênios com entidades, como com o Crea-PR, 

icionamentos específicos debatidos e elencados 
istema Confea/Crea, com as devidas 

oito) regionais do CREA-
ngá; Pato Branco e Ponta Grossa. 
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1. REGIÃO DE APUCARANA

Contribuições – Lote 3 

Lote Rodovia Trecho (km)

3 BR-376 
Contorno 
Leste de 

Apucarana

 
3 

BR-376 
Contorno 
Leste de 

Apucarana

3 BR-376 
Implantação 
de praça de 

pedágio
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REGIÃO DE APUCARANA 

Trecho (km) Situação  Sugestão/Justificativa

Contorno 
Leste de 

Apucarana 

Situação 1 - No 
contorno pretendido 
todas as passagens 
com vias rurais são 
previstas em nível. 
Entendemos ser esta 
uma solução imprópria 
se considerarmos o 
custo de investimento 
e o risco envolvido 
numa solução de 
cruzamento destas vias 
 

Que seja previsto ao menos três passagem em 
desnível nos principais cruzamentos com vias 
rurais. 
Justificativa 1 
expansão urbana e rural de nossa região, os 
cruzamentos em nível se tornarão um 
problema crônico a ser 
de dez anos e, como sabemos, a solução mais 
sensata é resolver o problema na implantação 
da obra do que readequá
implantada.. 
 
 

Contorno 
Leste de 

Apucarana) 

Situação 2 - A obra do 
contorno leste acessa a 
rodovia nas 
proximidades do 
distrito de Aricanduva 
e quatro km após essa 
conexão, entra em 
outro contorno na 
cidade de Arapongas. 

Proposição – Que não haja a intersecção 
entre os contornos propostos e a rodovia  já 
existente, ou seja, os dois contornos seriam 
consecutivos, havendo somente a integração 
entre o sistema a ser implantado com a 
rodovia já existente, podendo
obra de arte estilo trombeta permitindo um 
retorno em desnível.
Justificativa 2 – 
os dois contornos com a via existente, que 
muito provavelmente necessitarão de obras 
de arte, será mais custoso do que o simples 
seguimento de uma nova via unindo os dois 
contornos, além do fator de favorecer
traçado e o tráfego intenso de veículos

Implantação 
de praça de 

pedágio 

Situação-implantação 
de praça de pedágio 
entre Apucarana e 
Mauá da Serra 
 

Proposição – Que não seja implantada a 
praça de pedágio entre os dois municípios
Justificativa 3-
metropolitana onde há uma interdependência 
muito grande desses municípios e a 
implantação de uma praça nesse trecho 
mostra uma atitude muito cruel e desleal aos 
munícipes que aqui vivem. A importância 
dessa rodovia é nacional, porta
do local de implantação não impactará na 
arrecadação necessária, uma vez que a grande 
esmagadora maioria de usuários não são 
oriundos desses dois municípios.

Se o pedágio for implantado em 
ponto diferente, como entre Mauá da Serra e 
a serra do cadeado, não sobrecarregaria uma 
população específica que tem dependência 
entre si para o mercado local, e ainda 
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Sugestão/Justificativa 
Que seja previsto ao menos três passagem em 
desnível nos principais cruzamentos com vias 

Justificativa 1 – em função da grande 
expansão urbana e rural de nossa região, os 
cruzamentos em nível se tornarão um 
problema crônico a ser resolvido em menos 
de dez anos e, como sabemos, a solução mais 
sensata é resolver o problema na implantação 
da obra do que readequá-la depois de 

Que não haja a intersecção 
entre os contornos propostos e a rodovia  já 
existente, ou seja, os dois contornos seriam 

ecutivos, havendo somente a integração 
entre o sistema a ser implantado com a 
rodovia já existente, podendo-se adotar uma 
obra de arte estilo trombeta permitindo um 
retorno em desnível. 

 As obras de intersecção entre 
os dois contornos com a via existente, que 
muito provavelmente necessitarão de obras 
de arte, será mais custoso do que o simples 
seguimento de uma nova via unindo os dois 
contornos, além do fator de favorecer o 

e o tráfego intenso de veículos 
Que não seja implantada a 

praça de pedágio entre os dois municípios 
- Trata-se de uma região 

metropolitana onde há uma interdependência 
muito grande desses municípios e a 
implantação de uma praça nesse trecho 
mostra uma atitude muito cruel e desleal aos 
munícipes que aqui vivem. A importância 
dessa rodovia é nacional, portanto a alteração 
do local de implantação não impactará na 
arrecadação necessária, uma vez que a grande 
esmagadora maioria de usuários não são 
oriundos desses dois municípios. 

Se o pedágio for implantado em 
ponto diferente, como entre Mauá da Serra e 
a serra do cadeado, não sobrecarregaria uma 
população específica que tem dependência 
entre si para o mercado local, e ainda 
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3 BR 376 
Área urbana 

de 
Apucarana 

3 BR-376 

Trevo de 
acesso 

Apucarana/C
uritiba

 

Composição do Grupo Temático d

Engenheiro Civil Mateus Franciscon
Apucarana - AEAA  
Engenheiro Ambiental Alcides Pacoal Junior 
Agrônomos do Vale do Ivaí - 
Arquiteto Henrique Sanches –
Arapongas - Asenarag 
Engenheiro Civil Rangel Bayerl 
Agrônomos de Rolândia AEAAR
Engenheiro Eletricista Nilton Fornaciari Jr 
Engenheiro Eletricista e de Seg
Engenheiro Eletricista Gerson Torres Neto 
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mantém a previsão de arrecadação, tão 
necessária para os 
ainda, nesse novo ponto, a praça com uma 
tarifa mais expressiva (maior), tornando a 
tarifa mais justa e economicamente viável, 
principalmente à população local que tanto 
padece com a implantação desse dispositivo.
. 

urbana 

Apucarana  

Situação 4 – 
Implantação de novas 
passarelas para 
pedestres 

Proposição que além da passarela proposta na 
rodovia do café próximo a PRF de 
Apucarana, a implantação de mais duas 
passarelas; em frente ao 30° BIMEC no KM 
246; implantação d
região da vila reis entre os KM 248 
Justificativa 4- Trata
com alto fluxo de pedestres para terem 
acesso as rotas de ônibus que vão para centro 
de Apucarana.  
 

o de 
acesso 

Apucarana/C
uritiba 

Situação 5- No trevo 
de acesso 
Apucarana/Curitiba, 
não há possibilidade 
de o motorista optar 
para o oeste do estado 
(Apucarana/Maringá), 
necessitando a 
implantação de 
dispositivo de acesso 
ao contorno sul de 
Apucarana.  
 

Proposição – Exe
permita o motorista acessar a pista que acessa 
Apucarana/Maringá (km 245)
Justificativa 5– 
o menor sentido, um motorista ter que ir ate o 
30º BIMEC para fazer o retorno e ir em 
direção a Maringá. A obra 
trouxe uma solução tecnicamente inviável 
sendo necessária sua adequação

Composição do Grupo Temático da Regional Apucarana do Crea-PR 

Engenheiro Civil Mateus Franciscon - Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Engenheiro Ambiental Alcides Pacoal Junior – Presidente da Associação dos Engenheiros e 
 Asseavi 
– Presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agr

Civil Rangel Bayerl – Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e 
ndia AEAAR 

Nilton Fornaciari Jr – Inspetor Chefe de Apucarana 
Segurança do Trabalho Gustavo Pedraçoli – Inspetor Chefe de  Arapongas

Eletricista Gerson Torres Neto – Inspetor Chefe de Ivaiporã 
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mantém a previsão de arrecadação, tão 
necessária para os investimentos. Admite-se 
ainda, nesse novo ponto, a praça com uma 
tarifa mais expressiva (maior), tornando a 
tarifa mais justa e economicamente viável, 
principalmente à população local que tanto 
padece com a implantação desse dispositivo. 

que além da passarela proposta na 
rodovia do café próximo a PRF de 
Apucarana, a implantação de mais duas 
passarelas; em frente ao 30° BIMEC no KM 
246; implantação de mais uma passarela na 
região da vila reis entre os KM 248 – 249. 

Trata-se de duas localizações 
com alto fluxo de pedestres para terem 
acesso as rotas de ônibus que vão para centro 

 

Execução de dispositivo que 
permita o motorista acessar a pista que acessa 
Apucarana/Maringá (km 245) 

 Não traz segurança, nem tem 
o menor sentido, um motorista ter que ir ate o 
30º BIMEC para fazer o retorno e ir em 
direção a Maringá. A obra que foi executada 
trouxe uma solução tecnicamente inviável 
sendo necessária sua adequação 

Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Presidente da Associação dos Engenheiros e 

Presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de 

Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e 

Inspetor Chefe de  Arapongas 
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Entidades de Classe da Região de Apucarana
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da Região de Apucarana signatárias às propostas apresentadas:
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signatárias às propostas apresentadas:
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2. REGIONAL CASCAVEL
 

Contribuições – Lotes 5 e 6  

Lote Rodovia Trecho (km)

05 
BR 369, 
BR 158 e 
PR 317 

Entre Cascavel e 
Maringá

05 BR 163 
Entre Marechal 

Cândido Rondon e 
Guaíra

05 BR 467 
Entre Cascavel e 

Toledo

05 BR 467 
Cascavel saída 

para Toledo

05 BR 467 

Perímetro urbano 
Cascavel, 

Marechal Cândido 
Rondon e Toledo

05 BR 467 
Perímetro urbano 
Cascavel

 
05 

 
BR 467 e 
BR 163 

Cascavel, Toledo e 
Marechal Cândido 

Rondon

05 BR 163 
Toledo e Marechal 
Cândido Rondon

05 
BR 467, 
BR 163 e 
PR 182 

Toledo

06 
BR277 

 

Entre Cascavel
Foz do

06 
BR277 

 

Entre Cascavel
Foz do

06 
BR277 

 

Entre Cascavel
Foz do
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REGIONAL CASCAVEL 

 

Trecho (km) Sugestão 

Entre Cascavel e 
Maringá 

Iniciar a duplicação desde trecho de Cascavel sentido Corbélia 
chegando ao trevo de Cafelândia 35 km a serem feitos nos 
anos 3 e 4. Os demais trechos de 135 km de extensão até 
chegar em Campo Mourão poderão ser postergados em função 
do baixo fluxo de veículos e topografia favorável. Assim 
conseguimos antecipar o trecho mais crítico do lote entre 
Marechal Candido Rondon e Guaíra. 

Entre Marechal 
Cândido Rondon e 

Guaíra 

Iniciar e antecipar a duplicação desde trecho de Marechal 
Cândido Rondon sentido Guaíra e serem feitos nos anos 3 e 4, 
considerando o fluxo de veículos.  

Entre Cascavel e 
Toledo 

Avaliar as alternativas para a praça de Toledo, com aumento 
do percentual de descontos para usuários frequentes. 

Cascavel saída 
para Toledo 

Implantação de uma trincheira na Rodovia BR 467 km 105, 
com prolongamento da Av. Guaíra, sendo que a mes
sendo duplicada até a rodovia.  

Perímetro urbano 
Cascavel, 

Marechal Cândido 
Rondon e Toledo 

Implantação vias marginais com acostamento (9 metros) em 
todo o perímetro urbano 

Perímetro urbano 
Cascavel 

Duplicação dos viadutos e ampliação de acessos nos  da Rua 
Jacarezinho e Teobaldo Bresolin. 

 
Cascavel, Toledo e 
Marechal Cândido 

Rondon 

 
Implantar ciclovia nas marginas na área urbana, considerando o 
grande fluxo de ciclistas em lazer e deslocamento para 

Toledo e Marechal 
Cândido Rondon 

Sinalização preventiva ao ciclista e ciclovia compartilhada do 
acostamento entre Toledo e Marechal Cândido Rondon

Toledo 
Adequar as alças do trevo de acesso para Toledo via P
Souza, melhorando a capacidade de fluxo de veículos. 

Cascavel e 
do Iguaçu 

Priorizar o início da duplicação deste trecho de Matelândia km 
655 ao trevo de acesso à Vera Cruz km
trechos mais movimentados e poucos pontos de ultrapassagem 
de toda a BR277. 

Cascavel e 
do Iguaçu 

Deslocar trevo trombeta no trevo de acesso à Vera Cruz PR 
488 em Céu Azul ainda criando marginal em sentido duplo 
para acesso à localidade de Boa Vista.

Cascavel e 
do Iguaçu 

Deslocar o trevo PR 531( Agro Cafeieira)  entre o 
aves da Cooperativa que tem aproximadamente 9.000 (nove 
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Iniciar a duplicação desde trecho de Cascavel sentido Corbélia 
chegando ao trevo de Cafelândia 35 km a serem feitos nos 

demais trechos de 135 km de extensão até 
chegar em Campo Mourão poderão ser postergados em função 
do baixo fluxo de veículos e topografia favorável. Assim 
conseguimos antecipar o trecho mais crítico do lote entre 

 
Iniciar e antecipar a duplicação desde trecho de Marechal 
Cândido Rondon sentido Guaíra e serem feitos nos anos 3 e 4, 

Avaliar as alternativas para a praça de Toledo, com aumento 
do percentual de descontos para usuários frequentes.  

Implantação de uma trincheira na Rodovia BR 467 km 105, 
com prolongamento da Av. Guaíra, sendo que a mesmo está 

Implantação vias marginais com acostamento (9 metros) em 

ampliação de acessos nos  da Rua 

Implantar ciclovia nas marginas na área urbana, considerando o 
grande fluxo de ciclistas em lazer e deslocamento para trabalho. 

Sinalização preventiva ao ciclista e ciclovia compartilhada do 
acostamento entre Toledo e Marechal Cândido Rondon 
Adequar as alças do trevo de acesso para Toledo via Parigot de 
Souza, melhorando a capacidade de fluxo de veículos.  

Priorizar o início da duplicação deste trecho de Matelândia km 
km 632. Este é um dos 

poucos pontos de ultrapassagem 

Deslocar trevo trombeta no trevo de acesso à Vera Cruz PR 
488 em Céu Azul ainda criando marginal em sentido duplo 
para acesso à localidade de Boa Vista. 
Deslocar o trevo PR 531( Agro Cafeieira)  entre o frigorífico de 
aves da Cooperativa que tem aproximadamente 9.000 (nove 
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06 BR277 Santa Tereza do 
Oeste

06 BR 277 
Perímetro 
urbano de 
Cascavel

06 BR 277 

Perímetro 
urbano de 

Cascavel saída 
para Curitiba 

06 BR 277 
Entre Cascavel

Guarapuava

06 BR 277 
Entre Cascavel

Guarapuava

06 BR 277 
Entre Cascavel

Guarapuava

06 BR 277 
Entre Cascavel e 

Guarapuava

06 BR 277 Cascavel

06 BR163 
Entre Cascavel e 

realeza

 
  Suprimir do contrato de concessão
Rodovia km 

inicial 
km 
final 

BR-
277/PR 

425,56   

BR-
277/PR 

426,15   

BR- 
277/PR 

425,1 426,9 

BR- 
277/PR 

426 426,9 

BR- 
277/PR 

424,7 426,9 

BR- 426 426,9 
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mil) funcionários em Matelândia no km 654. Implantando 
marginais com ciclovias, assim atendendo os trabalhadores e 
indústrias locais.  

Santa Tereza do 
Oeste 

Implantar viaduto/trincheirao em Santa Tereza do Oeste

Perímetro 
urbano de 
Cascavel 

Implantação de marginais e ciclovias e o perímetro urbano de 
Cascavel  Considerando grande fluxo de ciclista em lazer e 
deslocamento ao trabalho. 

Perímetro 
urbano de 

Cascavel saída 
para Curitiba  

Assegurar a entrega por parte do Estado 
Cascavel e o Terminal da Ferroeste com acesso em desnível ao 
Show Rural (250.000 pessoas passam lá em uma semana e o 
tráfego fica completamente parado 
 (2 a 3 horas para rodar 8 km).  

Cascavel e 
Guarapuava 

Implantar viaduto/trincheiro no trevo São João D' Oeste

Cascavel e 
Guarapuava 

Implantar viaduto/trincheiro no trevo de Catanduvas

Cascavel e 
Guarapuava 

Implantar viaduto/trincheiro no trevo de Campo bonito

Entre Cascavel e 
Guarapuava 

Implantar dispositivos de segurança/Barreiras trecho aldeia 
indígena Rio da Cobras em Nova Laranjeiras

Cascavel 
Antecipar as Marginais em Cascavel (29 km)

Entre Cascavel e 
realeza 

Criar soluções passagens/transposição em cidades/vilas/distritos 
nos municípios de Lindoeste, Santa Lucia, Capitão Leonidas das 
Marques e Realeza nos KM 468 (Flor da Serra) em 
Marmelândia e KM 481 (Comunidade São Roque), locais com 
traveis de pessoas e passagem de maquinas agrícolas. 

Suprimir do contrato de concessão 

 
Ext 
(km
) 

Sentido Ano de 
Concessã
o 

Tipo de 
obra 

    7º Diamante 

    7º Diamante 

 1,8 Crescente 7º Marginal 

 0,9 Crescente 7º Marginal 

 2,2 Decrescent
e 

7º Marginal 

 0,9 Decrescent 7º Marginal 
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mil) funcionários em Matelândia no km 654. Implantando 
marginais com ciclovias, assim atendendo os trabalhadores e 

o em Santa Tereza do Oeste 

Implantação de marginais e ciclovias e o perímetro urbano de 
Cascavel  Considerando grande fluxo de ciclista em lazer e 

Assegurar a entrega por parte do Estado do trecho entre 
Cascavel e o Terminal da Ferroeste com acesso em desnível ao 
Show Rural (250.000 pessoas passam lá em uma semana e o 

/trincheiro no trevo São João D' Oeste 

Implantar viaduto/trincheiro no trevo de Catanduvas 

Implantar viaduto/trincheiro no trevo de Campo bonito 

Implantar dispositivos de segurança/Barreiras trecho aldeia 
indígena Rio da Cobras em Nova Laranjeiras 

Antecipar as Marginais em Cascavel (29 km) 

Criar soluções passagens/transposição em cidades/vilas/distritos 
nos municípios de Lindoeste, Santa Lucia, Capitão Leonidas das 
Marques e Realeza nos KM 468 (Flor da Serra) em 
Marmelândia e KM 481 (Comunidade São Roque), locais com 

sagem de maquinas agrícolas.  

Observação 

Em duplicidade (suprimir 1) 

Marginal em duplicidade 
(suprimir a do km 426 ao km 
426,9) 

Marginal em duplicidade 
(suprimir a do km 426 ao km 
426,9) 
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277/PR 

BR-
277/PR 

457,58   

BR-
277/PR 

457,64   

BR-
277/PR 

457,9   

BR-
277/PR 

457,96   

BR- 
277/PR 

473,7 475,8 

BR- 
277/PR 

473,7 475,8 

BR-
277/PR 

475,42   

BR-
277/PR 

475,48   

BR- 
277/PR 

586,9 597,2 

BR- 
277/PR 

586,9 597,2 

BR-
277/PR 

587,4   

BR-
277/PR 

594,41   

BR-
277/PR 

594,41   

BR-
277/PR 

598,5 600,2 

BR-
277/PR 

602,8   

BR-
277/PR 

638,2   

BR-
277/PR 

639   

BR-
277/PR 

640,5   

BR-
277/PR 

673   
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e 

    8º Diamante 

    8º Diamante 

    8º Diamante 

    8º Diamante 

 2,1 Crescente 8º Marginal 

 2,1 Decrescent
e 

8º Marginal 

    8º Diamante 

    8º Diamante 

 10,3 Crescente 6º Marginal 

 10,3 Decrescent
e 

6º Marginal 

    6º Passarela 

    6º Diamante 

    6º Passagem 
Inferior 

 1,7   6º Duplicaçã
o 

    5º Diamante 

    5º Passarela 

    5º Passarela 

    4º Passarela 

    4º Passarela 
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Em duplicidade (suprimir 1) 

Em duplicidade (suprimir 1) 

Marginal parcialmente 
executada pela prefeitura 
Marginal parcialmente 
executada pela prefeitura 
Em duplicidade (suprimir 1) 

Foi executada parcialmente 
pelo DNIT (5,519 km 
executada) 
Foi executada parcialmente 
pelo DNIT (4,218 km 
executada) 
Em execução no acordo de 
leniênca (suprimir) 
Em duplicidade (suprimir 1) 

Já existe duplicação no local 
(suprimir) 
Pela coordenadas, previsto 
diamante no km 600,500 e 
tem um viaduto hoje próximo 
no "entr. com a BR 163", no 
km 601,930 (suprimir) 
Não há necessidade, pois do 
outro lado tem apenas o 
Parque Nacional do Iguaçu 
(suprimir) 
Não há necessidade, pois do 
outro lado tem apenas o 
Parque Nacional do Iguaçu 
(suprimir) 
Não há necessidade, pois do 
outro lado tem apenas o 
Parque Nacional do Iguaçu 
(suprimir) 
Já existente (suprimir) 
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BR-
277/PR 

689,94   

BR-
277/PR 

690,22   

BR-
277/PR 

691,2   

BR-
277/PR 

713,22   

 
Sugestões amplas em relação ao contrato

Na concessão requerer participação popular
rota dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por 
lote e também de todos os contratos, além de auditorias externas e do conselho dos usuários da 
concessão. 
 
Entendemos que o modelo sugerido trará ganhos na infraestrutura rodoviária do Estado do Paraná 
fomentando do agronegócio e da economia como um todo. Proporcionando melhor conforto, agilidade 
e segurança. 
 
Manifestamos a concordância com a exigência
percentual de 17%, sugere-se que a possibilidade se ampliada, podendo ser de até 25%.
 
Em caso de haver outorga onerosa para resolução de eventuais empates entre empresas legais e 
regularmente habilitadas, na forma da lei, manifesta
valores sejam destinados ao próprio lote a ser concessionado. Podendo assim se utilizados esses 
recursos para investimentos locais.
 
Quanto as tarifas e aumentos previstos, levando 
concessão, sugerimos que seja reduzido o degrau de pista dupla para 30%.
 
Assim, entendemos que devemos valorizar as questões técnicas de execução dos contratos, dando 
importância ao cumprimento fiel do 
Diferentemente das concessões atuais, que trouxeram prejuízos à sociedade e à economia.
 
Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Cascavel do Crea

Engenheiro agrônomo Cesar Davi Veronese
Engenheiro agrícola Valmor Pietsch (presidente da ABEAG
Engenheiro agrônomo Adalberto Telesca Barbosa (Conselheiro e representante da AEA);
Engenheiro civil Charles Ferri (presidente da AEAT);
Engenheiro de Pesca Taciano Ces
Engenheiros de Pesca do Paraná 
Engenheira de produção Mireli Vanessa Fuck Rauber Adach (Associação Regional dos Engenheiros e 
Arquitetos de Marechal Cândido Rondon 
Engenheiro agrícola Valdir da Cruz de Oliveira (presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros 
Agrícolas - Seção Paraná - ABEAG
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    4º Passagem 
Inferior 

    4º Passagem 
Inferior 

    4º Passagem 
Inferior 

    4º Diamante 

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Na concessão requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de 
rota dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por 
lote e também de todos os contratos, além de auditorias externas e do conselho dos usuários da 

Entendemos que o modelo sugerido trará ganhos na infraestrutura rodoviária do Estado do Paraná 
fomentando do agronegócio e da economia como um todo. Proporcionando melhor conforto, agilidade 

Manifestamos a concordância com a exigência de descontos, no entanto, ao invés de estabelecer o 
se que a possibilidade se ampliada, podendo ser de até 25%.

Em caso de haver outorga onerosa para resolução de eventuais empates entre empresas legais e 
s, na forma da lei, manifesta-se o pedido e indica da sugestão de que tais 

valores sejam destinados ao próprio lote a ser concessionado. Podendo assim se utilizados esses 
recursos para investimentos locais. 

Quanto as tarifas e aumentos previstos, levando em consideração dos investimentos e o tempo de 
concessão, sugerimos que seja reduzido o degrau de pista dupla para 30%. 

Assim, entendemos que devemos valorizar as questões técnicas de execução dos contratos, dando 
importância ao cumprimento fiel do contrato e criando dispositivos de exequibilidade seguros. 
Diferentemente das concessões atuais, que trouxeram prejuízos à sociedade e à economia.

Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Cascavel do Crea-

Engenheiro agrônomo Cesar Davi Veronese (Presidente da Areac-PR); 
Engenheiro agrícola Valmor Pietsch (presidente da ABEAG-BR); 
Engenheiro agrônomo Adalberto Telesca Barbosa (Conselheiro e representante da AEA);
Engenheiro civil Charles Ferri (presidente da AEAT); 
Engenheiro de Pesca Taciano Cesar Freire Maranhão (Conselheiro e representante da Associação dos 
Engenheiros de Pesca do Paraná - AEP/PR); 
Engenheira de produção Mireli Vanessa Fuck Rauber Adach (Associação Regional dos Engenheiros e 
Arquitetos de Marechal Cândido Rondon – AREA) 

iro agrícola Valdir da Cruz de Oliveira (presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros 
ABEAG-PR); 
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Já existente (suprimir) 

Já existente (suprimir) 

Já existente (suprimir) 

Em execução pelo governo 
do estado (suprimir) 

da sociedade civil organizada nas eventuais correções de 
rota dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por 
lote e também de todos os contratos, além de auditorias externas e do conselho dos usuários da 

Entendemos que o modelo sugerido trará ganhos na infraestrutura rodoviária do Estado do Paraná 
fomentando do agronegócio e da economia como um todo. Proporcionando melhor conforto, agilidade 

de descontos, no entanto, ao invés de estabelecer o 
se que a possibilidade se ampliada, podendo ser de até 25%. 

Em caso de haver outorga onerosa para resolução de eventuais empates entre empresas legais e 
se o pedido e indica da sugestão de que tais 

valores sejam destinados ao próprio lote a ser concessionado. Podendo assim se utilizados esses 

em consideração dos investimentos e o tempo de 

Assim, entendemos que devemos valorizar as questões técnicas de execução dos contratos, dando 
contrato e criando dispositivos de exequibilidade seguros. 

Diferentemente das concessões atuais, que trouxeram prejuízos à sociedade e à economia. 

-PR 

Engenheiro agrônomo Adalberto Telesca Barbosa (Conselheiro e representante da AEA); 

ar Freire Maranhão (Conselheiro e representante da Associação dos 

Engenheira de produção Mireli Vanessa Fuck Rauber Adach (Associação Regional dos Engenheiros e 

iro agrícola Valdir da Cruz de Oliveira (presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros 
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Arquiteto Ricardo Ceola (presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 
AEAC); 
Engenheiro florestal Andre Angonese (Conselheiro Suplente do Crea
Associação de Engenheiros Florestais do Sudoeste e Oeste do Paraná 
 
 
Entidades de Classe da Região de Cascavel signatárias às proposições:
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Arquiteto Ricardo Ceola (presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 

e Angonese (Conselheiro Suplente do Crea-PR e representante da 
Associação de Engenheiros Florestais do Sudoeste e Oeste do Paraná – Aefos)

Classe da Região de Cascavel signatárias às proposições: 
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Arquiteto Ricardo Ceola (presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel – 

PR e representante da 
Aefos) 
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ASSEAPAR 
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3. REGIONAL CURITIBA
 

Contribuições – Lotes 1 E 2 

Lote Rodovia Trecho (km)

01 
Curitiba e 

RMC 

PR 418 
Contorno Oeste 

de Curitiba

01 BR-277 

Parque Barigui 
em Curitiba até o 
trevo do relógio 

em Prudentópolis 
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REGIONAL CURITIBA 

 

Trecho (km) Comentários e Sugestão de alterações pontuais

PR 418 -
Contorno Oeste 

de Curitiba 

Duplicar conforme projeto no ano 5, apenas fazer ajustes 
no PER pois há diferenças entre o KMZ e o PER por 
exemplo no km 1,32 o desenho corretamente coloca um 
parclo (interseção) com rotatória enquanto o PER cita uma 
trincheira, em outro ponto o KMZ mostra uma trombeta de 
forma correta e o PER cita trincheira.
 
Prever duplicação ou 3ª faixa na PR

Parque Barigui 
em Curitiba até o 
trevo do relógio 

em Prudentópolis  

Implantar as faixas adicionais na BR 277 entre o Parque 
Barigui e o trevo do Spréa (45 km de extensão) em São 
Luiz do Purunã em ambos os sentidos.
prevê faixas adicionais em toda a extensão do trecho, 
porém no PER faltam alguns quilômetros, solicitamos 
correção do PER. 
 
Antecipar as faixas adicionais entre o Contorno Sul de 
Curitiba e o Trevo de acesso ao município de Campo Largo 
(30 km de extensão) previstas para o ano 8 para o ano 4 e 5 
pois este trecho é de grande fluxo de veículos e constantes 
congestionamentos. O trecho entre Campo Largo e São 
Luiz do Purunã pode seguir cronograma para anos 6 e 7, 
pois é trecho de Serra de maior complexidade.
 
Prever portal free flow entre Curitiba e Campo Largo pois 
tem alto fluxo de veículos e pode gerar receita acessória 
para a praça de pedágio de São Luiz do Purunã.
 
Implantar no Km 08 após descida da Serra de São Luiz do 
Purunã, sentido Interior – Curitiba um trevo trombeta com 
rotatória no acesso à Cia de Cimento Itambé. Hoje este 
acesso é em nível e os caminhões carregados de cimento, 
ao saírem da indústria entram na pista da esquerda, de alta 
velocidade através de uma pista de aceleração. Ist
perigoso pois os caminhões ainda estão em velocidade 
muito baixa. Este trevo em Trombeta permitirá que os 
caminhões entrem na pista da direita de baixa velocidade 
evitando-se acidentes. 
 
Verificar se a área de escape na Serra de São Luiz do 
Purunã está no local adequado (3 km após o início da 
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Comentários e Sugestão de alterações pontuais 
Duplicar conforme projeto no ano 5, apenas fazer ajustes 

entre o KMZ e o PER por 
exemplo no km 1,32 o desenho corretamente coloca um 
parclo (interseção) com rotatória enquanto o PER cita uma 
trincheira, em outro ponto o KMZ mostra uma trombeta de 
forma correta e o PER cita trincheira. 

ixa na PR-418 (20KM) Ano 4 e 5 
Implantar as faixas adicionais na BR 277 entre o Parque 
Barigui e o trevo do Spréa (45 km de extensão) em São 
Luiz do Purunã em ambos os sentidos. O KMZ do lote 
prevê faixas adicionais em toda a extensão do trecho, 
porém no PER faltam alguns quilômetros, solicitamos 

Antecipar as faixas adicionais entre o Contorno Sul de 
Curitiba e o Trevo de acesso ao município de Campo Largo 

m de extensão) previstas para o ano 8 para o ano 4 e 5 
pois este trecho é de grande fluxo de veículos e constantes 
congestionamentos. O trecho entre Campo Largo e São 
Luiz do Purunã pode seguir cronograma para anos 6 e 7, 

mplexidade. 

Prever portal free flow entre Curitiba e Campo Largo pois 
tem alto fluxo de veículos e pode gerar receita acessória 
para a praça de pedágio de São Luiz do Purunã. 

Implantar no Km 08 após descida da Serra de São Luiz do 
Curitiba um trevo trombeta com 

rotatória no acesso à Cia de Cimento Itambé. Hoje este 
acesso é em nível e os caminhões carregados de cimento, 
ao saírem da indústria entram na pista da esquerda, de alta 
velocidade através de uma pista de aceleração. Isto é 
perigoso pois os caminhões ainda estão em velocidade 
muito baixa. Este trevo em Trombeta permitirá que os 
caminhões entrem na pista da direita de baixa velocidade 

Verificar se a área de escape na Serra de São Luiz do 
Purunã está no local adequado (3 km após o início da 
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Serra), ou seria melhor estar um pouco mais à frente do 
início da descida? 
 
Prever iluminação nos dois sentidos da Serra de São Luiz 
do Purunã. 
 
Implantar alguns retornos em desnível (parclos entre São 
Luiz do Purunã e o trevo do relógio, isto porque a região 
tem neblina constantemente, sugerindo
retornos em nível por parclos. Indicando ainda por meio de 
placas que “em caso de neblina ou chuva, opte pelo retorno 
em desnível à “x” Km. Acredita-se que a rodovia poderia 
ficar com retornos a cada 5 km sendo 2 em nível e outro em 
desnível, não havendo, portanto, necessidade de um veículo 
pesado andar mais do que 15 km para achar um retor
desnível. 
 
Alterar o Acesso à Fernandes Pinheiro (PR 438) no km 
240,6 para o km 240,2 evitando desapropriação de terreno 
privado de agricultor com aviário e fazendo um acesso em 
ambos os sentidos da rodovia em desnível, tanto para a 
cidade de Fernandes Pinheiro como para o Posto, Hotel e 
Restaurante Anila (maior parada para lanche da região). 
Como o trevo abrangeria área da Anila, cujo proprietário é 
a prefeita de Fernandes Pinheiro, a sinalização é que não 
haveria custos de desapropriação pois seria 
do terreno em função do interesse comercial do 
estabelecimento. Também próximo a este local, criar uma 
alternativa de desnível para transpor a BR277 para os 
moradores da área rural de Fernandes Pinheiro no km 239 
(de um lado existe uma estrada rural e moradores e de outro 
o futuro distrito industrial de Fernandez Pinheiro com 
estrada de chão que será asfaltada de acordo com a prefeita. 
A opção sugerida pela prefeitura local seria substituir o 
retorno em nível do km 238,5 por um retorno em des
no km 239 aproximando-o a solução em desnível de acesso 
à rodovia transversal em cerca de 200 metros. 
 
Duplicar conforme projeto a BR 277 do trevo do Spréa em 
São Luiz do Purunã até o trevo do relógio em 
Prudentópolis. Obra prevista para os anos 3, 4 e 5. Se 
necessário, em função de antecipação de outras obras 
citadas acima, realocar esta duplicação para an
postergando um pouco a finalização deste trecho para 
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Serra), ou seria melhor estar um pouco mais à frente do 

Prever iluminação nos dois sentidos da Serra de São Luiz 

antar alguns retornos em desnível (parclos entre São 
Luiz do Purunã e o trevo do relógio, isto porque a região 
tem neblina constantemente, sugerindo-se substituir alguns 
retornos em nível por parclos. Indicando ainda por meio de 

ina ou chuva, opte pelo retorno 
se que a rodovia poderia 

ficar com retornos a cada 5 km sendo 2 em nível e outro em 
desnível, não havendo, portanto, necessidade de um veículo 
pesado andar mais do que 15 km para achar um retorno em 

Alterar o Acesso à Fernandes Pinheiro (PR 438) no km 
240,6 para o km 240,2 evitando desapropriação de terreno 
privado de agricultor com aviário e fazendo um acesso em 
ambos os sentidos da rodovia em desnível, tanto para a 

es Pinheiro como para o Posto, Hotel e 
Restaurante Anila (maior parada para lanche da região). 
Como o trevo abrangeria área da Anila, cujo proprietário é 
a prefeita de Fernandes Pinheiro, a sinalização é que não 
haveria custos de desapropriação pois seria feita a doação 
do terreno em função do interesse comercial do 
estabelecimento. Também próximo a este local, criar uma 
alternativa de desnível para transpor a BR277 para os 
moradores da área rural de Fernandes Pinheiro no km 239 

da rural e moradores e de outro 
o futuro distrito industrial de Fernandez Pinheiro com 
estrada de chão que será asfaltada de acordo com a prefeita. 
A opção sugerida pela prefeitura local seria substituir o 
retorno em nível do km 238,5 por um retorno em desnível 

o a solução em desnível de acesso 
à rodovia transversal em cerca de 200 metros.  

Duplicar conforme projeto a BR 277 do trevo do Spréa em 
São Luiz do Purunã até o trevo do relógio em 
Prudentópolis. Obra prevista para os anos 3, 4 e 5. Se 
necessário, em função de antecipação de outras obras 
citadas acima, realocar esta duplicação para anos 3, 4, 5 e 6 
postergando um pouco a finalização deste trecho para 
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garantir fluxo de caixa para as antecipações citadas acima.
 
Analisar necessidades específicas em Irati em relação à 
drenagem da rodovia (acima do nível da cidade) e de 
acessos aos bairros de Vila Nova e Serra do Nogueira entre 
outros. 
 
Prever obras de Correção de traçado BR
 
Prever a implantação de área de escape na BR
Ano 7 e 8 

Entroncamento 
do Contorno Sul 
de Curitiba até o 

município da 
Lapa c/ 12 Km 

Antecipar Implantação das Faixas Adicionais na BR 476 
desde o entroncamento do Contorno Sul de Curitiba até o 
Trevo com a PR 423 (12 km de extensão em cada sentido), 
estas faixas adicionais receberão o tráfego hoje já existente 
e o futuro tráfego da opção de desvio dos caminhões que 
seguem do interior do Paraná para o Porto de Paranaguá e 
poderão desviar o Contorno Sul de Curitiba através da PR 
423 entre Balsa Nova e Araucária, também favorecendo o 
momento da obra de ampliação de capacidade do contorno 
sul de Curitiba. Obra de médio valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 4, junto com a 
solução em desnível no entroncamento da BR476 com o 
Contorno Sul de Curitiba. O projeto atual prevê estas faixas 
adicionais no ano 6. 
 
Antecipar a implantação de 3 trevos diamantes nos 
quilômetros 155, 157 e 159, respectivamente, eliminando 
assim as lombadas e os semáforos na BR 476 no perímetro 
urbano de Araucária e dois retornos, hoje em nível, e de 
grande número de acidentes nos acessos a Palmital
Vista no km 157 e Capinzal e Campo Redondo no km 159, 
já após a Ponte sobre o Rio Iguaçu (ponte já duplicada). 
Uma vez que será feita esta obra deve
duplicação da rodovia BR 476 até este ponto do Km 159 
(extensão de 4 km de duplicação). Obra de médio valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 4. O projeto atual prevê estas faixas adicionais no ano 
6. 
 
Analisar a possibilidade de estender as faixas adicionais do 
km 152 (trevo com PR 423 até o km 156 antes da pont
Rio Iguaçu. Analisar se marginais da cidade de Araucária 
poderiam substituir estas faixas adicionais ou se há espaço 
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garantir fluxo de caixa para as antecipações citadas acima. 

Analisar necessidades específicas em Irati em relação à 
drenagem da rodovia (acima do nível da cidade) e de 

de Vila Nova e Serra do Nogueira entre 

Prever obras de Correção de traçado BR-277 Ano 7 e 8 

Prever a implantação de área de escape na BR-277 Km 3,5 

Antecipar Implantação das Faixas Adicionais na BR 476 
desde o entroncamento do Contorno Sul de Curitiba até o 
Trevo com a PR 423 (12 km de extensão em cada sentido), 
estas faixas adicionais receberão o tráfego hoje já existente 

de desvio dos caminhões que 
seguem do interior do Paraná para o Porto de Paranaguá e 
poderão desviar o Contorno Sul de Curitiba através da PR 
423 entre Balsa Nova e Araucária, também favorecendo o 
momento da obra de ampliação de capacidade do contorno 

de Curitiba. Obra de médio valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 4, junto com a 
solução em desnível no entroncamento da BR476 com o 
Contorno Sul de Curitiba. O projeto atual prevê estas faixas 

implantação de 3 trevos diamantes nos 
quilômetros 155, 157 e 159, respectivamente, eliminando 
assim as lombadas e os semáforos na BR 476 no perímetro 
urbano de Araucária e dois retornos, hoje em nível, e de 
grande número de acidentes nos acessos a Palmital e Bela 
Vista no km 157 e Capinzal e Campo Redondo no km 159, 
já após a Ponte sobre o Rio Iguaçu (ponte já duplicada). 
Uma vez que será feita esta obra deve-se já levar a 
duplicação da rodovia BR 476 até este ponto do Km 159 

). Obra de médio valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 4. O projeto atual prevê estas faixas adicionais no ano 

Analisar a possibilidade de estender as faixas adicionais do 
km 152 (trevo com PR 423 até o km 156 antes da ponte do 
Rio Iguaçu. Analisar se marginais da cidade de Araucária 
poderiam substituir estas faixas adicionais ou se há espaço 
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para implementá-las em função de ser área urbana de 
Araucária. 
 
Prever passarelas na travessia da área urbana de Araucária 
(hoje não tem previsão no projeto). Verificar projeto 
existente na COMEC. 
 
Duplicar, conforme o projeto, a BR 476 entre Araucária e a 
Lapa (extensão 39 km). Esta obra deve seguir após a 
conclusão da obra do item acima. Obra de alto valor e 
grande resultado. Programar conclusão da execução para 
ano 5, 6 e 7. O projeto atual prevê esta duplicação nos anos 
5 e 6, assim compensa a antecipação de algumas obras com 
a postergação da duplicação. 
 
Avaliar o preço da tarifa da praça de pedágio da Lapa que 
destoa das demais regiões do Estado.
 
Avaliar o custo por quilometro por exemplo do corredor da 
Lapa até Paranaguá em relação a outros corredores 
logísticos. 
 
Prever a adequação dos viadutos (38 km) Ano 4 ao 6

Contorno Sul de 
Curitiba 13 Km 
(1 Km na BR 

376 e 12Km na 
BR 277) 

Maior VDMA 
fluxo de veículos 

do Paraná 

Completar as avenidas marginais do Contorno Sul de 
Curitiba, no sentido (norte – sul), em aproximados 6 km 
faltantes, e melhorar os trechos existentes em ambos os 
sentidos, implantando ciclovias e tor
de sentido único com retornos através de passagens 
inferiores existentes. Em seus trechos finais as marginais 
poderão ser em pista dupla pela ausência de retornos em 
desnível. 
 
Antecipar a implantação das 5 passarelas para pedestres 
prevista no projeto sobre o contorno sul, pois existem 
pontos de travessia apenas nas poucas passagens inferiores 
obrigando os moradores a cruzarem de dia e de noite as 
pistas principais causando atropelamentos, acidentes e 
óbitos. Obra de pequeno valor e gr
Programar conclusão da execução para ano 3 e 4. O projeto 
hoje prevê as passarelas apenas no ano 7.
 
Implantar 4 novas passagens inferiores no Contorno Sul de 
Curitiba, 2 delas já previstas no projeto da EPL, nas 
Avenidas Benedito Carolo (Junto à Universidade Positivo); 
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las em função de ser área urbana de 

Prever passarelas na travessia da área urbana de Araucária 
em previsão no projeto). Verificar projeto 

Duplicar, conforme o projeto, a BR 476 entre Araucária e a 
Lapa (extensão 39 km). Esta obra deve seguir após a 
conclusão da obra do item acima. Obra de alto valor e 

conclusão da execução para 
ano 5, 6 e 7. O projeto atual prevê esta duplicação nos anos 
5 e 6, assim compensa a antecipação de algumas obras com 

Avaliar o preço da tarifa da praça de pedágio da Lapa que 
ões do Estado. 

Avaliar o custo por quilometro por exemplo do corredor da 
Lapa até Paranaguá em relação a outros corredores 

Prever a adequação dos viadutos (38 km) Ano 4 ao 6 
Completar as avenidas marginais do Contorno Sul de 

sul), em aproximados 6 km 
faltantes, e melhorar os trechos existentes em ambos os 
sentidos, implantando ciclovias e tornando as 2 marginais 
de sentido único com retornos através de passagens 
inferiores existentes. Em seus trechos finais as marginais 
poderão ser em pista dupla pela ausência de retornos em 

Antecipar a implantação das 5 passarelas para pedestres 
evista no projeto sobre o contorno sul, pois existem 

pontos de travessia apenas nas poucas passagens inferiores 
obrigando os moradores a cruzarem de dia e de noite as 
pistas principais causando atropelamentos, acidentes e 
óbitos. Obra de pequeno valor e grande resultado. 
Programar conclusão da execução para ano 3 e 4. O projeto 
hoje prevê as passarelas apenas no ano 7. 

Implantar 4 novas passagens inferiores no Contorno Sul de 
Curitiba, 2 delas já previstas no projeto da EPL, nas 

unto à Universidade Positivo); 
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Theodoro Locken, próximo à indústria da Volvo 
Caminhões. Implantar outras duas passagens inferiores, não 
previstas no projeto da EPL e previstas no projeto do DNIT 
de 7 anos atrás, para se formar binários com passagens já 
existentes. As novas passagens inferiores serão nas Av. 
Álvares de Azevedo e na Avenida João Bettega. Obra de 
médio valor e grande resultado. Programar conclusão da 
execução para ano 5 e 6. O projeto hoje prevê as 2 
passagens inferiores apenas no ano 7.
 
Implantar solução em desnível de separação e ordenamento 
de tráfego ao final do Contorno Sul de Curitiba com o trevo 
das BRs 476, 116 e Linha Verde de Curitiba. No local, 
juntam-se 4 pistas hoje (6 no futuro) onde veículos das 
rodovias que seguem pela esquerda
de saída à direita e vice-versa. Este conflito no trânsito, 
apesar do fluxo ser no mesmo sentido, causa muitos 
acidentes neste entroncamento, nos dois lados do Contorno 
Sul. O projeto do DNIT de 7 anos atrás já previa a 
implantação de dois viadutos nas alças de acesso, 
ordenando o tráfego e evitando este conflito e os acidentes. 
Obra de médio valor e grande resultado. Programar 
conclusão execução para ano 4. O projeto hoje não prevê 
esta solução. 
 
Implantar, conforme projeto, de faixa
central do contorno sul de Curitiba. Elas são de vital 
importância, mas a obra deve ser feita após a conclusão das 
marginais do contorno sul, da duplicação da PR 423, das 
faixas adicionais nos quilômetros iniciais na BR 476 e da 
implantação da solução em desnível ao final do contorno 
sul no entroncamento com a BR 476, BR 116 e Linha 
Verde. Isto é necessário, pois do contrário a obra causaria 
enormes congestionamentos no Contorno Sul. Obs. O 
Contorno Sul passará a ter não 2 e sim 4 faix
rolamento em cada sentido, além do acostamento 
adequando-o assim ao tráfego atual e futuro.  Obra de alto 
valor e grande resultado. Programar início das obras no ano 
6 e conclusão da execução para ano 7. O projeto atual prevê 
a conclusão desta duplicação no ano 7.

PR 423 entre 
Balsa Nova e 

Araucária 

Duplicação da PR 423 entre Balsa Nova, com extensão de 
38 km servindo como opção de desvio do contorno sul de 
Curitiba para caminhões que seguem do interior do Paraná 
para Paranaguá. Esta obra deve ser concluída antes do 
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Theodoro Locken, próximo à indústria da Volvo 
Caminhões. Implantar outras duas passagens inferiores, não 
previstas no projeto da EPL e previstas no projeto do DNIT 
de 7 anos atrás, para se formar binários com passagens já 

stentes. As novas passagens inferiores serão nas Av. 
Álvares de Azevedo e na Avenida João Bettega. Obra de 
médio valor e grande resultado. Programar conclusão da 
execução para ano 5 e 6. O projeto hoje prevê as 2 
passagens inferiores apenas no ano 7. 

antar solução em desnível de separação e ordenamento 
de tráfego ao final do Contorno Sul de Curitiba com o trevo 
das BRs 476, 116 e Linha Verde de Curitiba. No local, 

se 4 pistas hoje (6 no futuro) onde veículos das 
rodovias que seguem pela esquerda precisam buscar alças 

versa. Este conflito no trânsito, 
apesar do fluxo ser no mesmo sentido, causa muitos 
acidentes neste entroncamento, nos dois lados do Contorno 
Sul. O projeto do DNIT de 7 anos atrás já previa a 

e dois viadutos nas alças de acesso, 
ordenando o tráfego e evitando este conflito e os acidentes. 
Obra de médio valor e grande resultado. Programar 
conclusão execução para ano 4. O projeto hoje não prevê 

Implantar, conforme projeto, de faixas adicionais na pista 
central do contorno sul de Curitiba. Elas são de vital 
importância, mas a obra deve ser feita após a conclusão das 
marginais do contorno sul, da duplicação da PR 423, das 
faixas adicionais nos quilômetros iniciais na BR 476 e da 

ntação da solução em desnível ao final do contorno 
sul no entroncamento com a BR 476, BR 116 e Linha 
Verde. Isto é necessário, pois do contrário a obra causaria 
enormes congestionamentos no Contorno Sul. Obs. O 
Contorno Sul passará a ter não 2 e sim 4 faixas de 
rolamento em cada sentido, além do acostamento 

o assim ao tráfego atual e futuro.  Obra de alto 
valor e grande resultado. Programar início das obras no ano 
6 e conclusão da execução para ano 7. O projeto atual prevê 

ação no ano 7. 
Duplicação da PR 423 entre Balsa Nova, com extensão de 
38 km servindo como opção de desvio do contorno sul de 
Curitiba para caminhões que seguem do interior do Paraná 
para Paranaguá. Esta obra deve ser concluída antes do 
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início das obras de ampliação de ca
centrais do contorno sul de Curitiba, evitando
congestionamentos na obra, pois a PR 423 será uma 
alternativa ao Contorno Sul. Obra de alto valor e grande 
resultado. Programar conclusão da execução para ano 5. O 
projeto atual prevê a conclusão desta duplicação nos anos 4 
e 5. 
 
No km 30,7 cita no PER um trevo diamante que não 
aparece no desenho (não identifiquei a necessidade deste 
trevo diamante naquele local). Já nos kms 29,8 e 29,1 
aparecem no PER dois trevos diamante e possive
seja um apenas. Finalmente no Km 10,5 o PER cita um 
trevo diamante que não aparece no KMZ, e é necessário.
 
Corrigir o enquadramento do tipo de pista, pois a via é
pavimentada em pista simples, e consta do material atual 
como pista dupla. 

PR 427 entre 
Lapa e Porto 
Amazonas 

Realizar a obra conforme projeto no ano 9.
 
Corrigir divergências entre o desenho KMZ e PER ex.: km 
45, 49 e 65,5. 

Todos 

Esclarecer em que ano será realizada a iluminação das 
travessias urbanas. 
 
Esclarecer onde será o PPD (Ponto de Parada e Descanso) 
dos Caminhões. 
 
Esclarecer a previsão da duplicação integral da PR
consta nos estudos, com ano de abertura 2026
que esta rodovia inicia na BR-277 e segue para a BR
em Araucária findando em um viaduto/entroncamento 
(423S0030EPR) com duas opções de destino: para a Lapa 
(476BPR0093) ou para BR-376. Ou seja, há dúvidas quanto 
ao escoamento do tráfego, destino BR
através do viaduto do Pinheirinho as BR
277(litoral) e BR-476(norte), de que forma dará o 
escoamento principalmente de caminhões que optarão pelo 
trecho em detrimento ao contorno rodoviário de 
Curitiba(BR-376) atualmente única opção.

Trecho Urbano 
de Paranaguá 

Revisar PER do Trecho da BR 2
com Av. Airton Sena e Ponte sobre o Rio Emboguaçú, pois 
no desenho consta de forma correta a duplicação do trecho, 
vias marginais e ciclovias (necessárias) enquanto o PER 
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início das obras de ampliação de capacidade das pistas 
centrais do contorno sul de Curitiba, evitando-se assim 
congestionamentos na obra, pois a PR 423 será uma 
alternativa ao Contorno Sul. Obra de alto valor e grande 
resultado. Programar conclusão da execução para ano 5. O 

evê a conclusão desta duplicação nos anos 4 

No km 30,7 cita no PER um trevo diamante que não 
aparece no desenho (não identifiquei a necessidade deste 
trevo diamante naquele local). Já nos kms 29,8 e 29,1 
aparecem no PER dois trevos diamante e possivelmente 
seja um apenas. Finalmente no Km 10,5 o PER cita um 
trevo diamante que não aparece no KMZ, e é necessário. 

Corrigir o enquadramento do tipo de pista, pois a via é 
pavimentada em pista simples, e consta do material atual 

Realizar a obra conforme projeto no ano 9. 

Corrigir divergências entre o desenho KMZ e PER ex.: km 

Esclarecer em que ano será realizada a iluminação das 

onde será o PPD (Ponto de Parada e Descanso) 

Esclarecer a previsão da duplicação integral da PR-423 que 
consta nos estudos, com ano de abertura 2026-2027. Ocorre 

277 e segue para a BR-476 
em um viaduto/entroncamento 

(423S0030EPR) com duas opções de destino: para a Lapa 
376. Ou seja, há dúvidas quanto 

ao escoamento do tráfego, destino BR-376 que dá acesso 
através do viaduto do Pinheirinho as BR-116(sul) e BR-

476(norte), de que forma dará o 
escoamento principalmente de caminhões que optarão pelo 
trecho em detrimento ao contorno rodoviário de 

376) atualmente única opção. 
Revisar PER do Trecho da BR 277 entre entroncamento 
com Av. Airton Sena e Ponte sobre o Rio Emboguaçú, pois 
no desenho consta de forma correta a duplicação do trecho, 
vias marginais e ciclovias (necessárias) enquanto o PER 
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não diz claramente isto, como exemplo verificar a rotatória 
no Jardim Iguaçu contemplado com um trevo em desnível 
no KMZ e não no PER. 
 
Considerar a Av. Bento Rocha, como é uma avenida dentro 
da cidade, com 16 cruzamentos de outras ruas de Paranaguá 
e vários semáforos, apenas como responsabilidade da 
concessionária a manutenção do pavimento (conservação, 
manutenção e recuperação), bem como sinalização 
horizontal e vertical, limpeza, as drenagens, manter 
ciclovias e serviço de guincho para desobstruir a vi
entende-se que neste trecho seja possível assumir os 
serviços de assistência médica emergencial e de socorro à 
acidentes, pois qualquer habitante daquele bairro de 
Paranaguá que sofrer por exemplo uma queda de bicicleta 
irá acionar o socorro médico da concessionária. Isto evitará 
muitos problemas no futuro de ca
atendimentos para a concessionária. Esta avenida hoje tem 
3 pistas, duas no sentido porto e uma no contrário. Por ali 
passam os caminhões que saem do pátio de triagem e 
seguem para a descarga de soja, milho ou farelo de soja. A 
limpeza nesta Av. com Varredeiras é fundamental e a 
concessionária será responsável por isto para não acumular 
grãos caídos dos caminhões e juntar animais.
 
Antecipar, para no máximo o ano 3 (melhor se fosse nos 
trabalhos iniciais do ano 1 ou 2), na Av. Airton Sena, 
principal eixo de entrada em Paranaguá de caminhões com 
outros produtos além da soja, milho e farelo, produtos tais 
como contêineres, veículos e cargas em geral a duplicação 
do afunilamento que ocorre poucos metros antes do 
entroncamento com a BR 277 no vi
Av. Airton Sena saem 90% dos caminhões de Paranaguá (a 
entrada é dividida com a Av. Bento Rocha, mas a saída é 
prioritariamente feita pela Av. Airton Sena então este 
afunilamento de uma pista dupla para uma pista simples 
provoca congestionamentos na saída de Paranaguá que 
podem levar mais de 1 hora para andar 3 km conforme o 
dia. 
 
Antecipar a realização o projeto completo da Av. Airton 
Sena com sua duplicação, vias marginais, trevos diamante, 
iluminação, ciclovias conforme o projeto, r
primeiro as marginais, e com elas prontas desviar o tráfego 
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não diz claramente isto, como exemplo verificar a rotatória 
Jardim Iguaçu contemplado com um trevo em desnível 

Considerar a Av. Bento Rocha, como é uma avenida dentro 
da cidade, com 16 cruzamentos de outras ruas de Paranaguá 
e vários semáforos, apenas como responsabilidade da 

manutenção do pavimento (conservação, 
manutenção e recuperação), bem como sinalização 
horizontal e vertical, limpeza, as drenagens, manter 
ciclovias e serviço de guincho para desobstruir a via. Não 

o seja possível assumir os 
iços de assistência médica emergencial e de socorro à 

acidentes, pois qualquer habitante daquele bairro de 
Paranaguá que sofrer por exemplo uma queda de bicicleta 
irá acionar o socorro médico da concessionária. Isto evitará 
muitos problemas no futuro de carga exagerada de 
atendimentos para a concessionária. Esta avenida hoje tem 
3 pistas, duas no sentido porto e uma no contrário. Por ali 
passam os caminhões que saem do pátio de triagem e 
seguem para a descarga de soja, milho ou farelo de soja. A 

ta Av. com Varredeiras é fundamental e a 
concessionária será responsável por isto para não acumular 
grãos caídos dos caminhões e juntar animais. 

Antecipar, para no máximo o ano 3 (melhor se fosse nos 
trabalhos iniciais do ano 1 ou 2), na Av. Airton Sena, 
principal eixo de entrada em Paranaguá de caminhões com 
outros produtos além da soja, milho e farelo, produtos tais 
como contêineres, veículos e cargas em geral a duplicação 
do afunilamento que ocorre poucos metros antes do 
entroncamento com a BR 277 no viaduto existente. Pela 
Av. Airton Sena saem 90% dos caminhões de Paranaguá (a 
entrada é dividida com a Av. Bento Rocha, mas a saída é 
prioritariamente feita pela Av. Airton Sena então este 
afunilamento de uma pista dupla para uma pista simples 

stionamentos na saída de Paranaguá que 
podem levar mais de 1 hora para andar 3 km conforme o 

Antecipar a realização o projeto completo da Av. Airton 
Sena com sua duplicação, vias marginais, trevos diamante, 
iluminação, ciclovias conforme o projeto, realizando 
primeiro as marginais, e com elas prontas desviar o tráfego 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

02 BR-277 
BR 277 Curitiba 

– Paranaguá

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

 

 

para as marginais e recuperar a pista central implantando os 
4 trevos diamante previstos para aquele trecho sem causar 
um caos logístico em Paranaguá. O PER não é claro quando 
serão realizadas as vias marginais (não aparece no PER, só 
no KMZ), portanto sugere-se que as vias marginais sejam 
implantadas nos anos 3 e 4 e a pista central com seus trevos 
diamante antecipados para os anos 5 e 6.
 
Estudar e inserir no projeto um viaduto 
esquina da Av. Airton Sena com a Cel. Lobo (próximo à 
portaria do Porto e na esquina da sede da administração do 
porto de Paranaguá. Nesta esquina das duas Avenidas 
existem duas passagens em nível ferroviário e quando o 
trem ali passa e precisa manobrar para o trânsito de 
veículos por vezes em mais de uma hora. O projeto deste 
viaduto que faz uma curva de 90º acompanhando a esquina 
já está pronto, porém sua execução depende de incorporá
ao CAPEX da concessionária. 
 
Analisar ainda a necessidade de alguma passarela para 
travessia de pedestres, seja na Av. Airton Sena e/ou no 
trecho entre o entroncamento da BR277 com a Av. Airton 
Sena e a Ponte do Rio Emboguaçu. 

BR 277 Curitiba 
Paranaguá 

Implantar faixas adicionais em toda a extens
iniciando nos quilômetros iniciais entre Curitiba (Jardim 
Botânico km 0 do projeto) até o viaduto da Av. Rui 
Barbosa, já no município de São José dos Pinhais no km 
10. Estas faixas devem ser implementadas neste trecho 
crítico até o ano 4 (o projeto prevê ano 7), em função do 
grande trânsito existente pela manhã das 07h00 às 09h00 
sentido Curitiba e no final da tarde em sentido oposto. 
Nestes horários percorrer estes 10 km significa as vezes 
1h00 a 1h30, além de possuir tráfego intenso de 
motocicletas e bicicletas. As demais faixas adicionais 
podem seguir o cronograma original previsto para o ano 8 e 
9. Rever no PER a descrição nos quilômetros pois não 
aparece faixas adicionais entre os km 59 (praça de pedágio) 
e km 68 (próximo ao trevo do contorno leste de Curitiba.
 
Antecipar dois retornos em desnível para o ano 3 em 
função da gravidade de acidentes neste ponto. O primeiro é 
o atual retorno em nível no km 12, próximo a Alexandra 
perto do trevo com a PR 508, ali ônibus de passageiros, 
motociclistas, carretas carregadas fazem um perigoso 
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para as marginais e recuperar a pista central implantando os 
4 trevos diamante previstos para aquele trecho sem causar 
um caos logístico em Paranaguá. O PER não é claro quando 

izadas as vias marginais (não aparece no PER, só 
se que as vias marginais sejam 

implantadas nos anos 3 e 4 e a pista central com seus trevos 
diamante antecipados para os anos 5 e 6. 

Estudar e inserir no projeto um viaduto rodoviário na 
esquina da Av. Airton Sena com a Cel. Lobo (próximo à 
portaria do Porto e na esquina da sede da administração do 
porto de Paranaguá. Nesta esquina das duas Avenidas 
existem duas passagens em nível ferroviário e quando o 

sa manobrar para o trânsito de 
veículos por vezes em mais de uma hora. O projeto deste 
viaduto que faz uma curva de 90º acompanhando a esquina 
já está pronto, porém sua execução depende de incorporá-lo 

ade de alguma passarela para 
travessia de pedestres, seja na Av. Airton Sena e/ou no 
trecho entre o entroncamento da BR277 com a Av. Airton 

 
Implantar faixas adicionais em toda a extensão da rodovia, 
iniciando nos quilômetros iniciais entre Curitiba (Jardim 
Botânico km 0 do projeto) até o viaduto da Av. Rui 
Barbosa, já no município de São José dos Pinhais no km 
10. Estas faixas devem ser implementadas neste trecho 

projeto prevê ano 7), em função do 
grande trânsito existente pela manhã das 07h00 às 09h00 
sentido Curitiba e no final da tarde em sentido oposto. 
Nestes horários percorrer estes 10 km significa as vezes 
1h00 a 1h30, além de possuir tráfego intenso de 

cicletas e bicicletas. As demais faixas adicionais 
podem seguir o cronograma original previsto para o ano 8 e 
9. Rever no PER a descrição nos quilômetros pois não 
aparece faixas adicionais entre os km 59 (praça de pedágio) 

orno leste de Curitiba. 

Antecipar dois retornos em desnível para o ano 3 em 
função da gravidade de acidentes neste ponto. O primeiro é 
o atual retorno em nível no km 12, próximo a Alexandra 
perto do trevo com a PR 508, ali ônibus de passageiros, 

stas, carretas carregadas fazem um perigoso 
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retorno em nível. O projeto prevê um retorno em desnível 
no km 15 a ser implantado no ano 9. Solicita
aproximem mais este retorno do Km 12 e o antecipem para 
o ano 3. 
 
Antecipar 1 dos 3 retornos em desníve
topo da Serra (kms 44, 50 e 54), antecipando a implantação 
do retorno em desnível no km 50 para ambos os sentidos, 
para o ano 3 (hoje previsto para o ano 9) pois caminhões 
carregados que saem de mineradoras ali instaladas e até 
moradores de uma vila lá existente com acesso à rodovia 
sentido Paranaguá, saindo deste local para ir a Curitiba, por 
não terem a opção de um retorno em desnível, acabam 
tendo que descer a Serra do Mar, fazer o retorno no viaduto 
de acesso à Morretes e subir a Serra novamente o que é um 
absurdo logístico. Os demais retornos em desnível podem 
permanecer no cronograma original.
 
Garantir que em toda a extensão da BR 277 haja as faixas 
adicionais e ainda os acostamentos, pois hoje alguns 
trechos da Serra que já possuem faixas adicionais, na 
verdade tiveram seus acostamentos suprimidos e 
transformados em faixas adicionais. Quando existe um 
problema mecânico em um veículo, o mesmo hoje é 
obrigado a parar sobre a faixa adicional da direita com risco 
de colisão traseira. 
 
Prever iluminação na Serra do Mar.
 
Inserir na concessão as rodovias de acesso à Morretes, 3º 
maior ponto de atração de turistas no Paraná, e também até 
o porto de Antonina. Para não sobrecarregar o fluxo 
financeiro manter apenas os serviços de 
recuperação e restauração da rodovia, sinalização, roçadas e 
desobstrução da pista, sem serviços de atendimento médico 
emergencial como exemplo sugerido para a Av. Bento 
Rocha de Paranaguá. Obs.: Hoje este trecho já é 
administrado pela atual concessionária que cuida da BR 
277. Incluir então as rodovias 408, 411 e 804 como hoje já 
estão inclusas e prever a instalação de um portal free flow 
entre o entroncamento das PR 408 e 804 com a cidade de 
Morretes. 
 
Prever ciclovias em todo o trecho da BR 2
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retorno em nível. O projeto prevê um retorno em desnível 
no km 15 a ser implantado no ano 9. Solicita-se que 
aproximem mais este retorno do Km 12 e o antecipem para 

Antecipar 1 dos 3 retornos em desnível entre o pedágio e o 
topo da Serra (kms 44, 50 e 54), antecipando a implantação 
do retorno em desnível no km 50 para ambos os sentidos, 
para o ano 3 (hoje previsto para o ano 9) pois caminhões 
carregados que saem de mineradoras ali instaladas e até 

res de uma vila lá existente com acesso à rodovia 
sentido Paranaguá, saindo deste local para ir a Curitiba, por 
não terem a opção de um retorno em desnível, acabam 
tendo que descer a Serra do Mar, fazer o retorno no viaduto 

erra novamente o que é um 
absurdo logístico. Os demais retornos em desnível podem 
permanecer no cronograma original. 

Garantir que em toda a extensão da BR 277 haja as faixas 
adicionais e ainda os acostamentos, pois hoje alguns 

uem faixas adicionais, na 
verdade tiveram seus acostamentos suprimidos e 
transformados em faixas adicionais. Quando existe um 
problema mecânico em um veículo, o mesmo hoje é 
obrigado a parar sobre a faixa adicional da direita com risco 

Prever iluminação na Serra do Mar. 

Inserir na concessão as rodovias de acesso à Morretes, 3º 
maior ponto de atração de turistas no Paraná, e também até 
o porto de Antonina. Para não sobrecarregar o fluxo 
financeiro manter apenas os serviços de conservação, 
recuperação e restauração da rodovia, sinalização, roçadas e 
desobstrução da pista, sem serviços de atendimento médico 
emergencial como exemplo sugerido para a Av. Bento 
Rocha de Paranaguá. Obs.: Hoje este trecho já é 

oncessionária que cuida da BR 
277. Incluir então as rodovias 408, 411 e 804 como hoje já 
estão inclusas e prever a instalação de um portal free flow 
entre o entroncamento das PR 408 e 804 com a cidade de 

Prever ciclovias em todo o trecho da BR 277 entre a saída 
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de Curitiba no viaduto do Jardim Botânico até a praça de 
pedágio no km 59 (serão ao todo 23 km de ciclovias em 
cada sentido. Este trecho é MUITO usado por ciclistas que 
treinam para provas e/ou por recreação, nos finais de 
semana e mesmo nas manhãs dos dias de semana centenas 
de ciclistas percorrem este trecho. 
 
Prever solução no trevo entre a BR 277 e a Linha Verde em 
Curitiba para quem segue de Paranaguá para Curitiba e 
queira acessar a Linha Verde sentido sul (criar uma alça). 
Hoje este retorno é feito em nível 3 km mais adiante em 
frente à Universidade Federal do Paraná em um trevo 
bastante movimentado e conflitando com entrada e saída de 
centenas de alunos e professores da universidade.
 
Verificar, com a concessionária Ecovias e com a P
km 46, previsto para instalação de uma nova área de escape 
na descida da Serra, é o lugar ideal. Hoje existe uma área 
de escape no km 36 e acidentes graves aconteceram perto 
do km 33 e 34. Analisar este ponto com especialistas.
 
Prever Portal Free Flow nos quilômetros iniciais desta 
rodovia (entre o Viaduto da Av. Rui Barbosa e o Trevo do 
Contorno Leste de Curitiba. 
 
Prever faixas Adicionais de Paranaguá até o Jardim 
Botânico Ano 4 ao 9 
 
Prever Correção de Traçado e Área de Escape na Serra do 
Mar Ano 7 e 8 

PR 407 de 
Paranaguá até a 
Praia de Leste 
em Pontal do 

Paraná 

Antecipar e duplicar conforme o projeto este trecho de 
acesso à maioria das praias do litoral do Paraná. No verão e 
nos feriados, são comuns filas de automóveis que levam 3 
horas para percorrer estes 12 km de rodovia hoje em pista 
simples. 
 
Atenção especial deve ser dada ao se aproximar do 
município de Paranaguá pois a cidade está crescendo no 
sentido da PR 407, inclusive com bairro já instalado que 
acessa a cidade por meio de trevo diamante no local já 
construído. Atenção ao km 5 com muitas residências e 
bares no local. 
 
Prever Portal Free Flow nesta rodovia.
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de Curitiba no viaduto do Jardim Botânico até a praça de 
pedágio no km 59 (serão ao todo 23 km de ciclovias em 
cada sentido. Este trecho é MUITO usado por ciclistas que 
treinam para provas e/ou por recreação, nos finais de 

as manhãs dos dias de semana centenas 

Prever solução no trevo entre a BR 277 e a Linha Verde em 
Curitiba para quem segue de Paranaguá para Curitiba e 
queira acessar a Linha Verde sentido sul (criar uma alça). 

retorno é feito em nível 3 km mais adiante em 
frente à Universidade Federal do Paraná em um trevo 
bastante movimentado e conflitando com entrada e saída de 
centenas de alunos e professores da universidade. 

Verificar, com a concessionária Ecovias e com a PRF, se o 
km 46, previsto para instalação de uma nova área de escape 
na descida da Serra, é o lugar ideal. Hoje existe uma área 
de escape no km 36 e acidentes graves aconteceram perto 
do km 33 e 34. Analisar este ponto com especialistas. 

Flow nos quilômetros iniciais desta 
rodovia (entre o Viaduto da Av. Rui Barbosa e o Trevo do 

Prever faixas Adicionais de Paranaguá até o Jardim 

Prever Correção de Traçado e Área de Escape na Serra do 

Antecipar e duplicar conforme o projeto este trecho de 
acesso à maioria das praias do litoral do Paraná. No verão e 
nos feriados, são comuns filas de automóveis que levam 3 
horas para percorrer estes 12 km de rodovia hoje em pista 

Atenção especial deve ser dada ao se aproximar do 
município de Paranaguá pois a cidade está crescendo no 
sentido da PR 407, inclusive com bairro já instalado que 

e trevo diamante no local já 
construído. Atenção ao km 5 com muitas residências e 

Prever Portal Free Flow nesta rodovia. 
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Prever Duplicação (15 km) e implantação de marginais 
Ano 4 e 5 

PR 508 – 
Alexandra (BR 

- Matinhos 

Antecipar obras nesta rodovia que, sem sombra de dúvida é 
a que mais tem óbitos por atropelamento, com números de, 
no mínimo, 01 atropelamento com óbito por mês. Trata
de uma rodovia “multi-faixas” uma pista dupla sem 
acostamento, e como existe muito tráfe
ou de bicicleta no local, em função de colônias de 
moradores, como a Colônia Maria Luiza nos Kms 6 a 10, 
não tendo como trafegar com segurança por um 
acostamento, as pessoas são obrigadas a se locomoverem 
pela pista de rolamento da direi
trafegam na mesma faixa, é muito comum, especialmente à 
noite os atropelamentos. Sugere-se, portanto, antecipar a 
implantação destes acostamentos previstos para o ano 5 
para o ano 3, e ainda iluminar as regiões onde existem este 
agrupamento de moradores como na Colônia Maria Luiza 
inclusive prevendo uma passarela para pedestres neste 
local. 
 
Implantar rotatória alongada ou fazer coincidir os retornos 
em nível, em frente à pedreira no km 15 e no parque Águas 
Claras no km 20 e no entroncamento com a PR 412 em 
Matinhos no km 30. 
 
Prever implantação de barreira New Jersey, acostamento 
interno e ciclovia em Matinhos 

Todos 

Substituir trechos urbanos de rodovias (em seu atendimento 
de acidentes), pelos contornos, pois hoje, diversas 
do Norte do Paraná receberam contornos rodoviários e a 
antiga rodovia, hoje avenida da cidade, permanece tendo a 
nomenclatura da BR ou da PR fazendo com que tanto a 
Policia Rodoviária Federal como a Estadual tenham que dar 
atendimento a pequenos acidentes do dia a dia da cidade. 
Isto toma um tempo precioso dos policiais que deveriam 
cuidar da rodovia e de seu contorno, deixando o 
atendimento na Av. principal da cidade por conta de outro 
órgão público municipal e/ou estadual.
 
Definir localização do PPD em Paranaguá fora do retro 
área, reavaliando o dimensionamento do mesmo (maior 
ponto de concentração de caminhões do Paraná, prevendo 
ainda estacionamentos para bitrens de 7 e 9 eixos sem 
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Prever Duplicação (15 km) e implantação de marginais 

ecipar obras nesta rodovia que, sem sombra de dúvida é 
a que mais tem óbitos por atropelamento, com números de, 
no mínimo, 01 atropelamento com óbito por mês. Trata-se 

faixas” uma pista dupla sem 
acostamento, e como existe muito tráfego de pessoas a pé 
ou de bicicleta no local, em função de colônias de 
moradores, como a Colônia Maria Luiza nos Kms 6 a 10, 
não tendo como trafegar com segurança por um 
acostamento, as pessoas são obrigadas a se locomoverem 
pela pista de rolamento da direita. Como os veículos 
trafegam na mesma faixa, é muito comum, especialmente à 

se, portanto, antecipar a 
implantação destes acostamentos previstos para o ano 5 
para o ano 3, e ainda iluminar as regiões onde existem este 

mento de moradores como na Colônia Maria Luiza 
inclusive prevendo uma passarela para pedestres neste 

Implantar rotatória alongada ou fazer coincidir os retornos 
em nível, em frente à pedreira no km 15 e no parque Águas 

mento com a PR 412 em 

Prever implantação de barreira New Jersey, acostamento 

Substituir trechos urbanos de rodovias (em seu atendimento 
de acidentes), pelos contornos, pois hoje, diversas cidades 
do Norte do Paraná receberam contornos rodoviários e a 
antiga rodovia, hoje avenida da cidade, permanece tendo a 
nomenclatura da BR ou da PR fazendo com que tanto a 
Policia Rodoviária Federal como a Estadual tenham que dar 

identes do dia a dia da cidade. 
Isto toma um tempo precioso dos policiais que deveriam 
cuidar da rodovia e de seu contorno, deixando o 
atendimento na Av. principal da cidade por conta de outro 
órgão público municipal e/ou estadual. 

PPD em Paranaguá fora do retro 
área, reavaliando o dimensionamento do mesmo (maior 
ponto de concentração de caminhões do Paraná, prevendo 
ainda estacionamentos para bitrens de 7 e 9 eixos sem 
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Sugestões amplas em relação a

Requerer que sejam realizadas reuniões técnicas antes do ano 03, com a participação popular da 
sociedade civil organizada, objetivando promover a discussão dos projetos elaborados e a proposição 
de eventuais correções de rota dos contratos. Além
transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e também de todos 
os contratos, bem como auditorias externas. Por fim, prever que ocorra o aproveitamento de 
estudos/projetos já elaborados.
 
Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Curitiba do Crea

Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição (Conselheiro representante do IEP);
Engenheiro Eletricista Leandro José Grassmann (Presidente do SENGE
Engenheiro Civil Péricles Alves Pinto (Diretor do IBAPE
Engenheiro Civil Charlles Urbano Hostins Junior (Diretor da AEDER
Engenheiro Ambiental Ian de Lima Ribeiro (Diretor da APEAM), e; 
Engenheiro Civil Gilson Pedro Karas (Inspetor 
 
 

 
Entidades de Classe da Região de Curitiba signatárias às proposições:
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necessidade de usar marcha à ré. 

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer que sejam realizadas reuniões técnicas antes do ano 03, com a participação popular da 
sociedade civil organizada, objetivando promover a discussão dos projetos elaborados e a proposição 
de eventuais correções de rota dos contratos. Além disso, solicitar que seja priorizada a total 
transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e também de todos 
os contratos, bem como auditorias externas. Por fim, prever que ocorra o aproveitamento de 

já elaborados. 

Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Curitiba do Crea-

Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição (Conselheiro representante do IEP);
Engenheiro Eletricista Leandro José Grassmann (Presidente do SENGE-PR);

Civil Péricles Alves Pinto (Diretor do IBAPE-PR); 
Engenheiro Civil Charlles Urbano Hostins Junior (Diretor da AEDER-PR);
Engenheiro Ambiental Ian de Lima Ribeiro (Diretor da APEAM), e;  
Engenheiro Civil Gilson Pedro Karas (Inspetor – Campo Largo). 

Classe da Região de Curitiba signatárias às proposições: 
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Requerer que sejam realizadas reuniões técnicas antes do ano 03, com a participação popular da 
sociedade civil organizada, objetivando promover a discussão dos projetos elaborados e a proposição 

disso, solicitar que seja priorizada a total 
transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e também de todos 
os contratos, bem como auditorias externas. Por fim, prever que ocorra o aproveitamento de 

-PR 

Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição (Conselheiro representante do IEP); 
PR); 

PR); 
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4. REGIONAL GUARAPUAVA

 
Contribuições – Lotes 1 e 6 

Lote Rodovia Trecho (km)

01 BR-277 

Intersecção 
BR277 
PR438 / 
Marginal 

Anila/Posto 
Montanha 
KM232
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Acesso ao IDR 
(IAPAR) x 
Irati-PR 
Km235
(*Obs.: 

utilizado o 
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REGIONAL GUARAPUAVA 

 

Trecho (km) Sugestão 
Intersecção 
BR277 – 
PR438 / 
Marginal 

Anila/Posto 
Montanha 
KM232 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Execução da Intersecção BR277 – PR438 com Trevo Diamante 
complementando com Via Marginal LD/LE, que atenderá ao
Restaurante e Posto Anila (KM233), Posto Montanha (KM233). 
Por se tratar de um Restaurante de grande procura e localização 
privilegiada, o fluxo de entrada e saída de veículos é 
relativamente alta, sugere que seja dado a devida atenção. 
Podendo ser utilizado o retorno em “X” projetado no KM232, 
para entrada e saída da marginal que atende aos 
empreendimentos supracitados. Considerando a topografia 
favorável e geometria da rodovia tecnicamente viável.

Acesso ao IDR 
(IAPAR) x 

PR – 
Km235 
(*Obs.: 

utilizado o 

Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de Desenvolvimento 
do Paraná – IDR (IAPAR) x Irati-PR 
Execução de Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de 
Desenvolvimento do Paraná – IDR (IAPAR), Km 235, 
intersecção essa também utilizada por moradores dos bairros 
Fragatas, Tucholka, Nhapindazal e zona rural adjacente, se 
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PR438 com Trevo Diamante 
complementando com Via Marginal LD/LE, que atenderá ao 
Restaurante e Posto Anila (KM233), Posto Montanha (KM233). 
Por se tratar de um Restaurante de grande procura e localização 
privilegiada, o fluxo de entrada e saída de veículos é 
relativamente alta, sugere que seja dado a devida atenção. 

ado o retorno em “X” projetado no KM232, 
para entrada e saída da marginal que atende aos 
empreendimentos supracitados. Considerando a topografia 
favorável e geometria da rodovia tecnicamente viável. 

 
Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de Desenvolvimento 

Execução de Acesso por Trincheira/Viaduto ao Instituto de 
IDR (IAPAR), Km 235, 

intersecção essa também utilizada por moradores dos bairros 
Fragatas, Tucholka, Nhapindazal e zona rural adjacente, se 
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Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

 

01 BR-277 
Trevo de 
acesso a 

Fernandes 
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Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

tratando de uma via estratégica para retirada do fluxo pesado 
que circula sentido PR364 – Irati – São Mateus,
não está sendo abordada no Projeto Funcional de Concessão. 
Considerando que está distante aproximadamente 2 km do 
acesso à Fernandes Pinheiro e aproximadamente 2,6 km do 
acesso principal à Irati – PR, e a topografia do terreno ser 
favorável, acreditasse ser viável tecnicamente.

Trevo de 
acesso a 

Fernandes 

Execução de viaduto na interseção das rodovias, considerando 
que nos últimos anos ocorreu inúmeros acidentes com perdas de 
vidas, devido ao grande fluxo de veículos.
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tratando de uma via estratégica para retirada do fluxo pesado 
São Mateus, e infelizmente 

não está sendo abordada no Projeto Funcional de Concessão. 
Considerando que está distante aproximadamente 2 km do 
acesso à Fernandes Pinheiro e aproximadamente 2,6 km do 

PR, e a topografia do terreno ser 
, acreditasse ser viável tecnicamente. 

 

 
Execução de viaduto na interseção das rodovias, considerando 
que nos últimos anos ocorreu inúmeros acidentes com perdas de 
vidas, devido ao grande fluxo de veículos. 
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Pinheiro, via 
PR-438 

(Km234)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Trevo de 
acesso a 

Fernandes 
Pinheiro, via 

PR-438 
(Km234)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
de Acesso 
Principal) 

Km238, até o 
acesso ao 
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Pinheiro, via 
438 

(Km234) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Trevo de 
acesso a 

Fernandes 
Pinheiro, via 

438 
(Km234) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Incrementar a sinalização de redução de velocidade e 
providenciar recuo do trevo de acesso à PR 438, Rodovia Irati 
Teixeira Soares, em relação à BR 277. 
 
Implantar sistema de sinalização luminosa intermitente e 
sinalização vertical de alerta para redução
acesso ao Restaurante Anila, onde se verifica tráfego intenso.

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
de Acesso 
Principal) - 

Km238, até o 
acesso ao 

Vias marginais para acesso ao Parque Insdustrial de Irati
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, tendo início no 
Acesso Principal de Irati – PR (km238), até p KM236, com a 
finalidade de atender as necessidades das empresas sediadas no 
Parque Industrial de Irati-PR, Cooperativa Agrícola Bom Jesus, 
Moageira Irati S.A. e demais empresas e moradores da região, a 
necessidade se faz necessária devido ao alto fluxo de veículos 
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Incrementar a sinalização de redução de velocidade e 
providenciar recuo do trevo de acesso à PR 438, Rodovia Irati – 

Implantar sistema de sinalização luminosa intermitente e 
sinalização vertical de alerta para redução de velocidade, para 
acesso ao Restaurante Anila, onde se verifica tráfego intenso. 

 
Vias marginais para acesso ao Parque Insdustrial de Irati-PR. 
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, tendo início no 

PR (km238), até p KM236, com a 
finalidade de atender as necessidades das empresas sediadas no 

PR, Cooperativa Agrícola Bom Jesus, 
Moageira Irati S.A. e demais empresas e moradores da região, a 
necessidade se faz necessária devido ao alto fluxo de veículos 
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Parque 
Industrial de 
Irati - km236

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
secundário) 
Km242, ao 
Trevo de 
Acesso 

Principal de 
Irati - Km238

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)
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Parque 
Industrial de 

km236 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 

via e não 
das 

referências 
dos arquivos 

kmz) 

pesados que trafegam entre as empresas e o município de Irati
PR, tornando qualquer tipo de travessia extremamente arriscada, 
tendo disponível a opção de marginais para deslocamento e 
destinação deste fluxo aos acessos principais projetados, é 
evidente as condições de segurança e valorização local. A 
topografia do terreno é extremamente favorável para execução 
dos serviços. 

Saída de Irati 
sentido a 

Curitiba (trevo 
secundário) - 
Km242, ao 
Trevo de 
Acesso 

Principal de 
Km238 

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Vias marginais para acesso ao Perímetro Urbano de Irati
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, desde o Acesso 
Secundário de Irati-PR - KM242 até o Acesso Principal de Irati 
– PR, KM238, com a finalidade de atender diversos anseios da 
comunidade lindeira, permitindo o acesso a moradores da 
localidade de Serra dos Nogueiras, bairro Vila Nova, centro de 
Irati, ETE SANEPAR, e alguns moradores individuais desta 
região, atendendo assim o perímetro urbano da cidade de Irati
PR, oferecendo maior segurança e trafegabilidade 
não permitindo a travessia a BR277, mas sim a condução do 
fluxo marginal para os acessos existente (Acesso Principal) e 
acesso projetado. Sendo esse trecho de grande tráfego e com 
histórico de acidentes fatais. Se tratando de um terreno 
favorável para execução dos serviços peço que seja observado 
com atenção. 
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pesados que trafegam entre as empresas e o município de Irati-
r tipo de travessia extremamente arriscada, 

tendo disponível a opção de marginais para deslocamento e 
destinação deste fluxo aos acessos principais projetados, é 
evidente as condições de segurança e valorização local. A 

favorável para execução 

 

para acesso ao Perímetro Urbano de Irati-PR. 
Execução de Via Marginal na BR277 LD/LE, desde o Acesso 

KM242 até o Acesso Principal de Irati 
PR, KM238, com a finalidade de atender diversos anseios da 

o acesso a moradores da 
localidade de Serra dos Nogueiras, bairro Vila Nova, centro de 
Irati, ETE SANEPAR, e alguns moradores individuais desta 
região, atendendo assim o perímetro urbano da cidade de Irati-
PR, oferecendo maior segurança e trafegabilidade ao usuário, 
não permitindo a travessia a BR277, mas sim a condução do 
fluxo marginal para os acessos existente (Acesso Principal) e 
acesso projetado. Sendo esse trecho de grande tráfego e com 
histórico de acidentes fatais. Se tratando de um terreno 

el para execução dos serviços peço que seja observado 
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01 BR-277 

Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242)

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 

Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242)

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referência

dos arquivos 
kmz)
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Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242) 

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Execução de viaduto no trevo de aceso secundário a 
falta de visibilidade nesse trecho contribui para a ocorrência de 
diversos acidentes, ainda mais devido ao grande fluxo de 
veículos. 

Trevo de 
acesso 

secundário à 
Irati (km242) 

(*Obs.: 
utilizado o 

Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Instalação de redutor de velocidade antes do acesso ao 
município e inclusão de via marginal curta para o acesso.
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Execução de viaduto no trevo de aceso secundário a Irati. A 
falta de visibilidade nesse trecho contribui para a ocorrência de 
diversos acidentes, ainda mais devido ao grande fluxo de 

Instalação de redutor de velocidade antes do acesso ao 
município e inclusão de via marginal curta para o acesso. 
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01 BR-277 

Saída de Irati 
sentido à 

Guarapuava 
(km242 a 
km243)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-277 
Trevo de 
acesso à 

Prudentópolis, 
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Saída de Irati 
sentido à 

Guarapuava 
(km242 a 
km243) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Vias marginais para acesso ao Perímetro Urbano de Irati
Execução de Via Marginal na BR277 desde o km242 até o 
km243 LD/LE, com a finalidade de atender diversos anseios da 
comunidade lindeira, permitindo o acesso ao distrit
de cima, Pinho de Baixo, Caratuva, Serra dos Nogueiras e 
também ao perímetro urbano da cidade de Irati
maior segurança e trafegabilidade ao usuário, frisando a 
importância do acesso projetado próximo ao km243.

Trevo de 
acesso à 

Prudentópolis, 

Execução de viaduto no trevo que dá acesso a cidade de 
Prudentópolis, pois é um local de grande fluxo de veículos com 
baixa visibilidade. 
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Vias marginais para acesso ao Perímetro Urbano de Irati-PR. 
Execução de Via Marginal na BR277 desde o km242 até o 
km243 LD/LE, com a finalidade de atender diversos anseios da 
comunidade lindeira, permitindo o acesso ao distrito de Pinho 
de cima, Pinho de Baixo, Caratuva, Serra dos Nogueiras e 
também ao perímetro urbano da cidade de Irati-PR, oferecendo 
maior segurança e trafegabilidade ao usuário, frisando a 
importância do acesso projetado próximo ao km243. 

 
Execução de viaduto no trevo que dá acesso a cidade de 
Prudentópolis, pois é um local de grande fluxo de veículos com 
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via PR-
(Km280)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-373 

Trevo de 
acesso 

principal à 
Prudentópolis 

(Km262)
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz)

01 BR-373 

Trevo do 
relógio até 

Prudentópolis
PR

06 e 
01 

BR-277 e  
BR-373 

Posto de 
pedágio do 
Relógio à 

Imbituva
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-160 
(Km280) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Trevo de 
acesso 

principal à 
Prudentópolis 

(Km262) 
(*Obs.: 

utilizado o 
Km atual da 
rodovia e não 

das 
referências 

dos arquivos 
kmz) 

Execução de viaduto no trevo de aceso a BR 373, rodovia com 
grande fluxo de veículos e onde está 
industrial do município. 

Trevo do 
relógio até 

Prudentópolis-
PR 

Verificar se a inserção de retornos levou em consideração as 
atividades agrícolas locais, evitando assim acidentes devido ao 
trânsito de máquinas na pista, pois a maioria dos agricultores 
locais são pequenos produtores, e possuem máquinas obsoletas. 
Respeitar somente as regras de 2km entre retornos não deve ser 
a única situação a avaliar, e sim ser analisado em função do uso 
real da rodovia. 

Posto de 
pedágio do 
Relógio à 

Imbituva-PR 

Existem várias intervenções que afetam a vegetação lindeira à 
rodovia, sendo algumas expressivas. Estas áreas normalmente 
compõem as RL legais dos imóveis atingidos, nos caso que a 
construção gere um déficit de reserva legal, que seja adotada na 
análise para indenização, tanto o aspecto/impacto 
legal/financeiro para os donos de imóveis, como o impacto ao 
meio ambiente. 
Isto pode ser observado em toda a marginal entre o trevo do 
Relógio e Imbituva ver foto abaixo: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR 

 

Pág. 32 de 51 

Execução de viaduto no trevo de aceso a BR 373, rodovia com 
grande fluxo de veículos e onde está localizado o parque 

Verificar se a inserção de retornos levou em consideração as 
atividades agrícolas locais, evitando assim acidentes devido ao 

maioria dos agricultores 
locais são pequenos produtores, e possuem máquinas obsoletas. 
Respeitar somente as regras de 2km entre retornos não deve ser 
a única situação a avaliar, e sim ser analisado em função do uso 

Existem várias intervenções que afetam a vegetação lindeira à 
rodovia, sendo algumas expressivas. Estas áreas normalmente 
compõem as RL legais dos imóveis atingidos, nos caso que a 

de reserva legal, que seja adotada na 
análise para indenização, tanto o aspecto/impacto 
legal/financeiro para os donos de imóveis, como o impacto ao 

Isto pode ser observado em toda a marginal entre o trevo do 
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06 BR-277 

Serra da 
Esperança 
Km316 ao 

Km309

06 BR-277 
Região de 

Guarapuava 
(Km335)

06 BR-277 

Perímetro 
urbano e 

industrial de 
Guarapuava 
(Km345 ao 
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Serra da 
Esperança – 
Km316 ao 

Km309 

Instalação de sistema de iluminação no trecho da BR
Serra da Esperança. É um local de tráfego intenso e muito 
perigoso, com ocorrências de vários acidentes. A iluminação 
possibilitará uma maior visibilidade e segurança, principalmente 
durante a noite e nos períodos de neblina.

Região de 
Guarapuava 

(Km335) 

Existe uma passarela no Km335, sugestão que fosse mais 
próxima do Km336. A localização atual será pouco eficiente 
para a sua real funcionalidade. Ver foto abaixo:

Perímetro 
urbano e 

industrial de 
Guarapuava 
(Km345 ao 

Verificar a duplicidade de obras que estão sendo realizadas 
atualmente, para que não sejam adicionadas ao novo contrato, 
assim reduzindo os custos reais do que será executado.
Reforçar a importância das obras de marginais durante todo o 
perímetro urbano da cidade se estendendo até a área industrial, 
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Instalação de sistema de iluminação no trecho da BR-277 na 
Serra da Esperança. É um local de tráfego intenso e muito 
perigoso, com ocorrências de vários acidentes. A iluminação 

visibilidade e segurança, principalmente 
durante a noite e nos períodos de neblina. 
Existe uma passarela no Km335, sugestão que fosse mais 
próxima do Km336. A localização atual será pouco eficiente 

funcionalidade. Ver foto abaixo: 

 
Verificar a duplicidade de obras que estão sendo realizadas 
atualmente, para que não sejam adicionadas ao novo contrato, 

eais do que será executado. 
Reforçar a importância das obras de marginais durante todo o 
perímetro urbano da cidade se estendendo até a área industrial, 
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Km360)

06 BR-277 

Trevo de 
acesso à 

Industria Santa 
Maria 

(Km370)
 
Sugestões amplas em relação ao contrato

 Requerer participação popular da sociedade civil 
dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
 O incremento de tarifas somente acontecerá após a ent

sugerimos que seja definido um mecanismo que de fato obrigue que a empresa execute as obras 
previstas em contrato (incluir multas e demais penalidades, redução dos valores atuais das tarifas, 
entre outros), independente de
da obra. Dessa forma podemos reduzir ainda mais os riscos das obras não serem executadas.
 Foi observado em alguns trechos que intervenções estão próximas ou sobre cemitérios que 

margeiam a rodovia, nesses casos construir em parceria com as comunidades envolvidas soluções para 
evitar impactos culturais e sociais, além de considerar todo o impacto ambiental. Ex. logo após a praça 
de pedágio entre Guarapuava e Prudentópolis no sentido Guara
Km300 da BR-277 – próxima praça pedágio Relógio), situações como estas são comuns e deverão se 
repetir ao longo das rodovias.
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Km360) neste trecho. 
Importante a instalação de trincheiras a cada 1,5Km no 
perímetro urbano da cidade. 

Trevo de 
acesso à 

Industria Santa 
Maria 

(Km370) 

Execução de uma trincheira para acesso a indústria, 
considerando a grande circulação de veículos neste ponto.

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota 
dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas. 

O incremento de tarifas somente acontecerá após a entrega das obras programadas. Assim 
sugerimos que seja definido um mecanismo que de fato obrigue que a empresa execute as obras 
previstas em contrato (incluir multas e demais penalidades, redução dos valores atuais das tarifas, 
entre outros), independente desta abrir ou não mão do incremento de tarifas previsto para a execução 
da obra. Dessa forma podemos reduzir ainda mais os riscos das obras não serem executadas.

Foi observado em alguns trechos que intervenções estão próximas ou sobre cemitérios que 
m a rodovia, nesses casos construir em parceria com as comunidades envolvidas soluções para 

evitar impactos culturais e sociais, além de considerar todo o impacto ambiental. Ex. logo após a praça 
de pedágio entre Guarapuava e Prudentópolis no sentido Guarapuava >>> Prudentópolis (próx. 

próxima praça pedágio Relógio), situações como estas são comuns e deverão se 
repetir ao longo das rodovias. 
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Importante a instalação de trincheiras a cada 1,5Km no 

Execução de uma trincheira para acesso a indústria, 
considerando a grande circulação de veículos neste ponto. 

organizada nas eventuais correções de rota 
dos contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

rega das obras programadas. Assim 
sugerimos que seja definido um mecanismo que de fato obrigue que a empresa execute as obras 
previstas em contrato (incluir multas e demais penalidades, redução dos valores atuais das tarifas, 

sta abrir ou não mão do incremento de tarifas previsto para a execução 
da obra. Dessa forma podemos reduzir ainda mais os riscos das obras não serem executadas. 

Foi observado em alguns trechos que intervenções estão próximas ou sobre cemitérios que 
m a rodovia, nesses casos construir em parceria com as comunidades envolvidas soluções para 

evitar impactos culturais e sociais, além de considerar todo o impacto ambiental. Ex. logo após a praça 
puava >>> Prudentópolis (próx. 

próxima praça pedágio Relógio), situações como estas são comuns e deverão se 
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 Que seja definido em contrato a obrigatoriedade das concessionárias realizarem a 
compensação de supressão de toda a vegetação em decorrência das obras a serem realizadas.
 
Composição do Grupo Temático da

Engenheiro Civil Everson Mesquita (Coordenador Adjunto do Colégio de Inspetores do Crea
PR/Regional Guarapuava 
do Sul); 
Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental Flavio Gomes de Oliveira Neto (Presidente da Areci);
Geógrafo Jorge Luis Olivera Campêlo (Coordenador Adjunto do Colégio de Entidades de Classe
do Crea-PR/Regional Guarapuava 
Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marshall Watson Herbert 
(Coordenador Titular do Colégio de Inspetores do Crea
e Inspetor Chefe do Crea-

 
 
Entidades de Classe da Região de Guarapuava signatárias às proposições:
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Que seja definido em contrato a obrigatoriedade das concessionárias realizarem a 
supressão de toda a vegetação em decorrência das obras a serem realizadas.

Composição do Grupo Temático da Regional Guarapuava do Crea-PR 

Engenheiro Civil Everson Mesquita (Coordenador Adjunto do Colégio de Inspetores do Crea
PR/Regional Guarapuava – CDIN-RGUA e Inspetor Chefe do Crea-PR/Inspetoria de Laranjeiras 

Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental Flavio Gomes de Oliveira Neto (Presidente da Areci);
Geógrafo Jorge Luis Olivera Campêlo (Coordenador Adjunto do Colégio de Entidades de Classe

PR/Regional Guarapuava – CDER-RGUA e Presidente da Aprogeo
Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marshall Watson Herbert 
(Coordenador Titular do Colégio de Inspetores do Crea-PR/Regional Guarapuava 

-PR/Inspetoria de Irati); 

Classe da Região de Guarapuava signatárias às proposições:

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR 

 

Pág. 35 de 51 

Que seja definido em contrato a obrigatoriedade das concessionárias realizarem a 
supressão de toda a vegetação em decorrência das obras a serem realizadas. 

Engenheiro Civil Everson Mesquita (Coordenador Adjunto do Colégio de Inspetores do Crea-
PR/Inspetoria de Laranjeiras 

Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental Flavio Gomes de Oliveira Neto (Presidente da Areci); 
Geógrafo Jorge Luis Olivera Campêlo (Coordenador Adjunto do Colégio de Entidades de Classe 

RGUA e Presidente da Aprogeo-PR); 
Engenheiro Florestal e Engenheiro de Segurança do Trabalho Marshall Watson Herbert 

PR/Regional Guarapuava – CDIN-RGUA 

Classe da Região de Guarapuava signatárias às proposições: 
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5. REGIÃO DE LONDRINA

Contribuições – Lote 3 

Lote Rodovia Trecho (km)

03 PR-445 
Irerê (Km 52) 

– Mauá da 
Serra (Km 0)

03 PR-445 
Irerê (Km 52) 

– Mauá da 
Serra (Km 0)

03 PR-445 
Irerê (Km 52) 

– Mauá da 
Serra (Km 0)

04 Contorno 
Contorno 

Norte

04 Contorno 

Contorno 
Norte (Entre 
Km 14 e Km 

15)

04 Contorno  
Contorno 

Leste

03 e 
04 

PR-445 e 
BR-369 

Perímetro 
urbano das 
cidades do 
Norte do 
Paraná

03 e 
04 

PR-445 e 
BR-369 

Perímetro 
urbano de 
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LONDRINA 

Trecho (km) Sugestão 
Irerê (Km 52) 

Mauá da 
Serra (Km 0) 

Priorizar a duplicação da PR-445 (Irerê 
cronograma do lote 3 

Irerê (Km 52) 
Mauá da 

Serra (Km 0) 

Mudar a localização do pedágio (Londrina 
local atual para o mais próximo possível do trevo de Mauá da 
Serra 

Irerê (Km 52) 
Mauá da 

Serra (Km 0) 

O Governo do Paraná, em Março de 2020, contratou em projeto 
executivo para duplicação da PR-445 do trecho até de Irerê até 
Mauá da Serra, com extensão de 49,7km. A vencedora foi a 
empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos com 
contrato no valor de R$ 3.679.899,70. Avaliar a possibilidade 
de uso deste projeto, assegurando que esta rodovia atenda os 
requisitos da classe I das características técnicas das entradas de 
rodagem nos termos das Normas para o Pro
Rodagem. 

Contorno 
Norte 

Priorizar a entrega do Contorno Norte de Londrina no 
cronograma do lote 4 da nova concessão em virtude da 
existência de projeto executivo apresentado pela Econorte à 
Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Região de 
Londrina e doado ao Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER). Avaliar possibilidade de uso deste projeto visando 
possibilitar início das obras nos primeiros anos da nova 
concessão.   

Contorno 
Norte (Entre 
Km 14 e Km 

15) 

A cidade Industrial de Londrina será instalada  no 
prolongamento da Avenida Saul Elkind (sentido Londrina
Cambé), a 3,6 km da PR-445 e BR-369, na região noroeste da 
cidade. Ao todo, o espaço terá 90 lotes medindo de 2 mil a 6 mil 
metros quadrados, que serão comercializados por meio de um 
processo licitatório. Por esta razão seria importante prever uma 
obra de arte em desnível para permitir o acesso da cidade 
industrial entre o km 14 e 15 do contorno norte. 

Contorno 
Leste 

Incluir no escopo da nova concessão obras para construção do 
Contorno Leste Londrina. 

Perímetro 
urbano das 
cidades do 
Norte do 
Paraná 

Inclusão de trechos de ciclovias nas obras da PR
realizadas no Norte do Paraná 

Perímetro 
urbano de 

Necessidade de melhor detalhamento dos viadutos, terceiras 
faixas e passarelas para pedestres a serem construídos na PR
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445 (Irerê – Mauá da Serra) no 

Mudar a localização do pedágio (Londrina – Mauá da Serra) do 
local atual para o mais próximo possível do trevo de Mauá da 

O Governo do Paraná, em Março de 2020, contratou em projeto 
445 do trecho até de Irerê até 

Mauá da Serra, com extensão de 49,7km. A vencedora foi a 
e Aerolevantamentos com 

contrato no valor de R$ 3.679.899,70. Avaliar a possibilidade 
de uso deste projeto, assegurando que esta rodovia atenda os 
requisitos da classe I das características técnicas das entradas de 
rodagem nos termos das Normas para o Projeto das Estradas de 

Priorizar a entrega do Contorno Norte de Londrina no 
cronograma do lote 4 da nova concessão em virtude da 
existência de projeto executivo apresentado pela Econorte à 

fraestrutura da Região de 
Londrina e doado ao Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER). Avaliar possibilidade de uso deste projeto visando 
possibilitar início das obras nos primeiros anos da nova 

A cidade Industrial de Londrina será instalada  no 
prolongamento da Avenida Saul Elkind (sentido Londrina-

369, na região noroeste da 
cidade. Ao todo, o espaço terá 90 lotes medindo de 2 mil a 6 mil 

serão comercializados por meio de um 
processo licitatório. Por esta razão seria importante prever uma 
obra de arte em desnível para permitir o acesso da cidade 
industrial entre o km 14 e 15 do contorno norte.  

da nova concessão obras para construção do 

Inclusão de trechos de ciclovias nas obras da PR-445 e BR-369 

Necessidade de melhor detalhamento dos viadutos, terceiras 
faixas e passarelas para pedestres a serem construídos na PR-
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Londrina

02 
BR-153 e 
PR-092 

Ourinhos 
(Km 1) 

Jaguariaíva 
(Km 200)

02 BR-369 

Cornélio 
Procópio (Km 

91) 
Bandeirantes 

(Km 61)
 
Sugestões amplas em relação ao contrato

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
 
Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Londrina do Crea

Eng. Civil Carlos José Marques da Costa Branco (Coordenador do CDER
CEAL);  
Eng. Mecânico Aylton Veronez Júnior (Presidente da AEABAN); 
Eng. Civil Giovanne dos Santos Leite (Inspetor de Santo Antônio da Platina); 
Eng. Civil Nilton Batista Prado (Conselheiro Crea
Eng. Eletricista Brazil Alvim Versoza (Conselheiro do Crea
Eng. Eletricista Marco Antônio Ferreira Finhocchio (Conselheiro pela UTFPR e Diretor do Crea
Gilberto Dias de Melo (Inspetor do Crea
José Fernando Garla (Presidente da CEEP); 
Nilton Camargo Costa (Conselheiro do Crea
 
Entidades de Classe da Região de Londrina signatárias às proposições:
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Londrina 445 e BR-369, especialmente no perímetro urbano de Londrina. 
Ourinhos 
(Km 1) – 

Jaguariaíva 
(Km 200) 

Manter o cronograma atual de duplicação do trecho entre 
Ourinhos e Jaguariaíva. 

Cornélio 
Procópio (Km 

91) – 
Bandeirantes 

(Km 61) 

Implementação de ciclovia entre Cornélio Procópio e 
Bandeirantes. Em decorrência do grande 
ao Santuário São Miguel Arcanjo, muitos pedestres e ciclistas 
percorrem o referido trecho. 

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
tos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

também de todos os contratos, além de auditorias externas. 

Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Londrina do Crea

Eng. Civil Carlos José Marques da Costa Branco (Coordenador do CDER-

Eng. Mecânico Aylton Veronez Júnior (Presidente da AEABAN);  
Eng. Civil Giovanne dos Santos Leite (Inspetor de Santo Antônio da Platina);  

tista Prado (Conselheiro Crea-PR da ANPEC);  
Eng. Eletricista Brazil Alvim Versoza (Conselheiro do Crea-PR pelo CEAL e Diretor do Crea
Eng. Eletricista Marco Antônio Ferreira Finhocchio (Conselheiro pela UTFPR e Diretor do Crea

Melo (Inspetor do Crea-PR);  
José Fernando Garla (Presidente da CEEP);  
Nilton Camargo Costa (Conselheiro do Crea-PR). 

Classe da Região de Londrina signatárias às proposições: 
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369, especialmente no perímetro urbano de Londrina.  
Manter o cronograma atual de duplicação do trecho entre 

Implementação de ciclovia entre Cornélio Procópio e 
Bandeirantes. Em decorrência do grande afluxo de peregrinos 
ao Santuário São Miguel Arcanjo, muitos pedestres e ciclistas 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
tos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Londrina do Crea-PR 

-RLDA e Presidente do 

 

PR pelo CEAL e Diretor do Crea-PR);  
Eng. Eletricista Marco Antônio Ferreira Finhocchio (Conselheiro pela UTFPR e Diretor do Crea-PR);  
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6. REGIONAL MARINGÁ

Contribuições – Lotes 4 e 5  

 
Lote Rodovia Trecho (km)

04 e 
05 

PR-317 

Entre 
Maringá-

– Campo 
Mourão

04 e 
05 

PR-317 

Entre 
Maringá 

Campo 
Mourão

04 e 
05 

PR-317 

Saída de 
Maringá em 

direção a 
Campo 

Mourão.

04 e 
05 

PR-317 

Futuro 
contorno sul 
em Maringá 
– Acesso a 

Sarandi.

04 e 
05 

PR-317 
Passagem 

por Iguatemi

04 e 
05 

PR-317 
 

Passagem 
por Iguatemi

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ 

 
REGIONAL MARINGÁ 

 

Trecho (km) Sugestão 

Entre 
-PR 

Campo 
Mourão 

 
Único trecho entre Campo Mourão e Maringá que ainda não 
consta duplicado. Ao que se sabe, a duplicação do trecho era 
obrigação da concessionária atual, que motiva a ausência da 
por dificuldades de indenização das áreas a serem desapropriadas. 
O que se propõe, é que independente da negociação com a atual 
concessionária é necessário fazer constar essa obra de duplicação 
COMO PRIORIDADE nesta nova concessão, a fim de promover 
essa duplicação. 
 

Entre 
Maringá – 

Campo 
Mourão 

 
No município de Engenheiro Beltrão, trecho saído do município 
par acesso ao município de Terra Boa deve ser mais bem 
sinalizado.  
 

Saída de 
Maringá em 

direção a 
Campo 

Mourão. 

 
Execução de vias marginais na PR-317, saída de Maringá para 
Campo Mourão, há uma grande movimentação de pessoas e 
veículos visto os shoppings atacadistas e o aeroporto da cidade de 
Maringá. 
 

Futuro 
contorno sul 
em Maringá 

Acesso a 
Sarandi. 

 
Inserção no futuro contorno sul metropolitano em Maringá, de um 
entroncamento com a cidade de Sarandi, mais especificamente na 
região do Vale Azul, para dar acesso à cidade vizinha a Maringá. 
Pois no sentido Campo Mourão -  Marialva, esse contorno não 
prevê acesso à cidade de Sarandi. De a mesma maneira quem sair 
de Sarandi em direção a Campo Mourão pode acessar esse 
entroncamento. Dessa maneira se for realizado essa obra, pode
reduzir distâncias e facilitar o escoamento do tráfego.
 

ssagem 
por Iguatemi 

 
Pelo projeto de concessão, a rodovia passa reto no entroncamento 
existente. Preveem também retornos  mil metros adiante e antes. 
Mas justamente na região central do distrito transita com volume e 
frequência de pessoas/carros relevante. 
possibilidade de entrada e saída do município pelo entroncamento, 
fomentando assim o comercio local. 
 

Passagem 
por Iguatemi 

 
Duplicação do trecho Maringá – Iguaraçu. 
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Único trecho entre Campo Mourão e Maringá que ainda não 
consta duplicado. Ao que se sabe, a duplicação do trecho era 
obrigação da concessionária atual, que motiva a ausência da obra 
por dificuldades de indenização das áreas a serem desapropriadas. 
O que se propõe, é que independente da negociação com a atual 
concessionária é necessário fazer constar essa obra de duplicação 
COMO PRIORIDADE nesta nova concessão, a fim de promover 

No município de Engenheiro Beltrão, trecho saído do município 
par acesso ao município de Terra Boa deve ser mais bem 

317, saída de Maringá para 
Campo Mourão, há uma grande movimentação de pessoas e 
veículos visto os shoppings atacadistas e o aeroporto da cidade de 

Inserção no futuro contorno sul metropolitano em Maringá, de um 
entroncamento com a cidade de Sarandi, mais especificamente na 
região do Vale Azul, para dar acesso à cidade vizinha a Maringá. 

Marialva, esse contorno não 
evê acesso à cidade de Sarandi. De a mesma maneira quem sair 

de Sarandi em direção a Campo Mourão pode acessar esse 
entroncamento. Dessa maneira se for realizado essa obra, pode-se 
reduzir distâncias e facilitar o escoamento do tráfego. 

Pelo projeto de concessão, a rodovia passa reto no entroncamento 
existente. Preveem também retornos  mil metros adiante e antes. 
Mas justamente na região central do distrito transita com volume e 

 Que seja realizada a 
possibilidade de entrada e saída do município pelo entroncamento, 
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04 e 
05 

PR-317 
Passagem 

por Iguatemi

04 e 
05 

PR-317 
Passagem 

por Iguatemi

04 e 
05 

PR-323 
Passagem 

por 
Cianorte-

04 e 
05 

PR-323 
Passagem 

por 
Cianorte-

04 e 
05 

PR-323  
 
 
 
 

Passagem 
por 

Cianorte-
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Passagem 
por Iguatemi 

 
Execução de viaduto na saída da cidade de Maringá para Iguaraçu 
no cruzamento com a Avenida Kakogawa. 
 

Passagem 
por Iguatemi 

 
Situação existente: Com a atual configuração das praças de 
pedágio, o trafego vindo pela BR-376, sentido Mato Grosso do Sul
para Maringá, há um redirecionamento do trafego pesado através 
do trevo em Atalaia, passando por Iguaraçu, Astorga e 
encontrando a BR-376 sentido Londrina. Assim esse trajeto não 
está preparado para aguentar esse tráfego. 
Dessa maneira solicitamos que seja adequada essa passagem para 
que o trafego pesado seja distribuído de maneira uniforme pelas 
rodovias da região. 

Passagem 

-PR 

 
Com a execução de viadutos na passagem por Cianorte, no 
entroncamento das avenidas (Avenidas 
Maranhão, aeroporto e distrito de São Lourenço), sugerimos que 
há vias marginais em toda a passagem pela cidade.
 

Passagem 

-PR 

 
Confirmação de trincheira entre a fábrica das Baterias Júpiter e o 
rio dos Índios. Obra de arte necessária. Há divergências nos 
documentos apresentados. 
 

Passagem 

-PR 

 
Quando existem pedágios na rodovia, a concessionária é 
responsável por aprovar acessos de empresas que irão construir às 
suas margens. A prefeitura não tem poder para este tipo de 
aprovação para o acesso. A depender da concessionária estas 
tramitações de aprovação se tornam significativamente 
burocráticas, pois nem sempre as concessionárias são da região ou 
tem equipes locais para resolverem tais aprovações. Sugestão é de 
prever no modelo que a análise dos futuros projetos de acesso a 
empresas sejam menos burocráticos onde as empresas tenham 
escritórios regionais para atendimento aos profissionais.
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de viaduto na saída da cidade de Maringá para Iguaraçu 
 

Situação existente: Com a atual configuração das praças de 
376, sentido Mato Grosso do Sul 

para Maringá, há um redirecionamento do trafego pesado através 
do trevo em Atalaia, passando por Iguaraçu, Astorga e 

376 sentido Londrina. Assim esse trajeto não 
 

a adequada essa passagem para 
que o trafego pesado seja distribuído de maneira uniforme pelas 

 

Com a execução de viadutos na passagem por Cianorte, no 
entroncamento das avenidas (Avenidas Paraíba, Pernambuco, 
Maranhão, aeroporto e distrito de São Lourenço), sugerimos que 
há vias marginais em toda a passagem pela cidade. 

Confirmação de trincheira entre a fábrica das Baterias Júpiter e o 
os. Obra de arte necessária. Há divergências nos 

Quando existem pedágios na rodovia, a concessionária é 
responsável por aprovar acessos de empresas que irão construir às 

A prefeitura não tem poder para este tipo de 
aprovação para o acesso. A depender da concessionária estas 
tramitações de aprovação se tornam significativamente 
burocráticas, pois nem sempre as concessionárias são da região ou 

erem tais aprovações. Sugestão é de 
prever no modelo que a análise dos futuros projetos de acesso a 
empresas sejam menos burocráticos onde as empresas tenham 
escritórios regionais para atendimento aos profissionais. 
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04 e 
05 

PR-323 Passagem 
por 

Cianorte-
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Passagem 

-PR 

Execução de vias marginais, viadutos e passarelas conforme 
imagens abaixo: 

 

Trecho: Inicio do trecho de chegada de Maringá.
 

Trecho: entroncamento da saída para Terra Boa.
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Execução de vias marginais, viadutos e passarelas conforme 

 
Trecho: Inicio do trecho de chegada de Maringá. 

 
Trecho: entroncamento da saída para Terra Boa. 
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04 e 
05 

 
 
 

PR-323 

 
 

Passagem 
por 

Umuarama
04 e 
05 

PR-323 Passagem 
por 

Umuarama
04 e 
05 

PR-323 Passagem 
por 

Umuarama

04 e 
05 

BR-376 Passagem 
por Maringá 
– Sarandi e 
Marialva.
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Trecho: Entroncamento com a Avenida Pernambuco.
 

Trecho: Entroncamento com a Estrada São Lourenço
 
 

Passagem 

Umuarama 

Previsão de ciclovia, no trecho entre o Parque de Exposições de 
Umuarama e o trevo de Mariluz, visto que todo este trecho é 
urbano, totalmente integrado ao urbanismo e modais de 
da cidade de Umuarama. Há ciclistas em volume, tanto com uso 
para transito diário a trabalho, bem como esporte/lazer.

Passagem 

Umuarama 

Em frente ao parque de diversões que margeia a PR
necessidade de uma passarela para atravessar a rodovia, visto a 
grande movimentação de pessoas no local.

Passagem 

Umuarama 

Duplicação no trecho entre Francisco Alves e Guaíra. Há previsão 
de praça de pedágio no trecho, mas não percebemos investimentos 
de maior vulto. Trata-se de um trecho historicamente penalizado, 
portanto se requer a duplicação como resposta de investimento a 
previsão da praça de pedágio. 

Passagem 
por Maringá 

Sarandi e 
Marialva. 

Nas passagens pelos municípios de Maringá, Sarandi 
devem ser previsto o alargamento das marginais, pois são vias de 
apoio, para não interferir na via principal, como por exemplo, a 
movimentação de máquinas agrícolas. 
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Trecho: Entroncamento com a Avenida Pernambuco. 

 
om a Estrada São Lourenço 

Previsão de ciclovia, no trecho entre o Parque de Exposições de 
Umuarama e o trevo de Mariluz, visto que todo este trecho é 
urbano, totalmente integrado ao urbanismo e modais de transporte 
da cidade de Umuarama. Há ciclistas em volume, tanto com uso 
para transito diário a trabalho, bem como esporte/lazer. 
Em frente ao parque de diversões que margeia a PR-323 há 

para atravessar a rodovia, visto a 
grande movimentação de pessoas no local. 

Duplicação no trecho entre Francisco Alves e Guaíra. Há previsão 
de praça de pedágio no trecho, mas não percebemos investimentos 

se de um trecho historicamente penalizado, 
portanto se requer a duplicação como resposta de investimento a 

Nas passagens pelos municípios de Maringá, Sarandi e Marialva, 
devem ser previsto o alargamento das marginais, pois são vias de 
apoio, para não interferir na via principal, como por exemplo, a 
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04 e 
05 

BR-376 Passagem 
por Maringá 
– Sarandi e 
Marialva.

04 e 
05 

BR-376 Paranavaí 
Nova 
Londrina.

 

04 e 
05 

PRC- 
466; PR 
– 60; 
PRC-487 
e BR - 
487 

Campo 
Mourão 

Guarapuava 

 
Sugestões amplas em relação ao contrato

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
 
Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Maringá do Crea

Geógrafo Danilo Serrano (Conse
Engenheiro Mecânico Carlos Bueno Rego (Conselheiro/AEAM);
Engenheiro Civil João Artur Casado (Inspetor/APEAP);
Engenheiro Civil Jerson Leski (Conselheiro/AEANOPAR);
Engenheira Civil Paula Cristina de Souza (AREA
Engenheiro Agrônomo Silverio Candido (AREARC).
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Passagem 

por Maringá 
Sarandi e 

Marialva. 

Estudo técnico para viabilidade de viaduto no entroncamento da 
saída do município de Maringá, para Paranavaí e Campo Mourão, 
mais especificamente em frente ao Shopping Catuaí.
 

Paranavaí – 

Londrina. 

Requer-se a duplicação do trecho Paranavaí a Nova 
Entendemos que apenas terceiras faixas não são suficientes para 
atender, com segurança, a necessidade de tráfego da região. 
Entendemos que existe a tendência de intensificação de tráfego 
para escoamento agrícola, bem como para atender a expansão 
turismo da região. Há estudos e movimentos sociais e 
governamentais visando à construção da ponte entre Porto São 
José e Mato Grosso do Sul, conectando aquele estado com o 
Paraná. Além dessa vultosa obra (ponte), há buscas por 
investimentos da Itaipu para melhorias no trecho beira rio entre 
Querência do Norte a Jardim Olinda, o que também fortalece e se 
intensifica o fluxo da região. Desta forma, a região enfrentará em 
breve um grande avanço em diversos setores, o que é 
extremamente positivo para a economia regional, e a infraestrutura 
viária deve acompanhar o mesmo ritmo de desenvolvimento.

Campo 
Mourão – 

Guarapuava  

Requer-se a duplicação do trecho entre Campo Mourão e 
Guarapuava, com destaque a Pitanga-Guarapuava. Visto que é um 
trecho com fluxo intenso de caminhões que escoam a safra para o 
porto, é um trecho que  apresenta muitas curvas e poucas faixas 
adicionais, com acidentes constantes, inclusive com colisões 
frontais de caminhões e ônibus, pelo traçad
pista. Não conseguimos identificar na documentação técnica se há 
esta previsão de duplicação. 
 

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas. 

Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Maringá do Crea-

Geógrafo Danilo Serrano (Conselheiro/AGB-RM); 
Carlos Bueno Rego (Conselheiro/AEAM); 

Engenheiro Civil João Artur Casado (Inspetor/APEAP); 
Engenheiro Civil Jerson Leski (Conselheiro/AEANOPAR); 
Engenheira Civil Paula Cristina de Souza (AREA-CM); 

verio Candido (AREARC). 
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a viabilidade de viaduto no entroncamento da 
saída do município de Maringá, para Paranavaí e Campo Mourão, 
mais especificamente em frente ao Shopping Catuaí. 

se a duplicação do trecho Paranavaí a Nova Londrina. 
Entendemos que apenas terceiras faixas não são suficientes para 
atender, com segurança, a necessidade de tráfego da região. 
Entendemos que existe a tendência de intensificação de tráfego 
para escoamento agrícola, bem como para atender a expansão do 
turismo da região. Há estudos e movimentos sociais e 
governamentais visando à construção da ponte entre Porto São 
José e Mato Grosso do Sul, conectando aquele estado com o 
Paraná. Além dessa vultosa obra (ponte), há buscas por 

ra melhorias no trecho beira rio entre 
Querência do Norte a Jardim Olinda, o que também fortalece e se 
intensifica o fluxo da região. Desta forma, a região enfrentará em 
breve um grande avanço em diversos setores, o que é 

mia regional, e a infraestrutura 
viária deve acompanhar o mesmo ritmo de desenvolvimento. 

se a duplicação do trecho entre Campo Mourão e 
rapuava. Visto que é um 

trecho com fluxo intenso de caminhões que escoam a safra para o 
porto, é um trecho que  apresenta muitas curvas e poucas faixas 
adicionais, com acidentes constantes, inclusive com colisões 
frontais de caminhões e ônibus, pelo traçado estreito e sinuoso da 
pista. Não conseguimos identificar na documentação técnica se há 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

-PR 
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Entidades de Classe da Região de Maringá 
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da Região de Maringá signatárias às proposições: 

 

 

 

 

 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS

AGRÔNOMOS DA REGIÃO
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 

AGRÔNOMOS DA REGIÃO 
DE GOIOERÊ 
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7. REGIONAL PATO 
 

Contribuições – Lote 6 

Lote Rodovia Trecho (km)

7 
(novo) 

PR-182 
PR-483 
PR-180 
PR-280 

Ponte do Rio 
Iguaçu 
trevo do 

Horizonte 
(interseção 
com a 153)

6 
PR-483 

e 
PR-280 

Marmeleiro 
(contorno) 
(ligação da 

PR-483 com 
a PR-

6 PR-182 
Realeza 
(aces
UFFS)

 

Sugestões amplas em relação ao contrato

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
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REGIONAL PATO BRANCO 

Trecho (km) Sugestão 

Ponte do Rio 
Iguaçu – 
trevo do 

Horizonte 
(interseção 
com a 153) 

Que seja criado o Lote 7, com foco em investimentos e 
melhorias de capacidade no trecho do Sudoeste Paranaense. 
Iniciando na ponte do Rio Iguaçu até o trevo do Horizonte. A 
proposta aqui feita consiste em duplicação de pista da ponte do 
Rio Iguaçu até o final do contorno de Pato Branco, seguindo 
em pista simples até o trevo do Horizonte, prev
de auxílio ao usuário e conservação para ampliação de 
capacidade. Lote com aproximadamente 290 km. Este é um 
trecho importante de escoamento de safra e, em boas 
condições, se revela fortemente atrativo para a movimentação 
de cargas dos países do Mercosul, do interior do Paraná e de 
Santa Catarina para a ligação com os portos brasileiros.

Marmeleiro 
(contorno) 
(ligação da 

483 com 
-280) 

Que seja dada garantia de que as implicações ambientais do 
contorno proposto possam ser atendidas dentro do prazo 
estipulado, ou que, em caso de incertezas quanto a liberação 
ambiental, que novo traçado possa ser apresentado de forma 
célere, permitindo a fluidez do tráfego e, principalmente, que 
as obras de melhoria ocorram no tempo espec
forma pretende-se evitar que ao longo do período de concessão 
o trecho permaneça cruzando cidade em via urbana, com 
limitação de 30 km/h e sem a devida duplicação, com 
justificativa de atrasos por questões ambientais.

Realeza 
(acesso a 
UFFS) 

Para que o entrelaçamento do retorno feito pelo motorista 
(principalmente de ônibus com estudantes) possa ocorrer de 
forma segura, pois o projeto atual prevê que o motorista que 
está em sentido leste realize retorno em nível para então 
entrelaçar em curta distância para chegar ao acesso do trevo da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 
Adicionalmente, solicita-se que haja um trevo adequado, em 
desnível, para acesso a UFFS, dando segurança aos que 
acessam esta importante instituição de Ens
lindeira a rodovia. 

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de 
também de todos os contratos, além de auditorias externas. 
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Que seja criado o Lote 7, com foco em investimentos e 
do Sudoeste Paranaense. 

Iniciando na ponte do Rio Iguaçu até o trevo do Horizonte. A 
proposta aqui feita consiste em duplicação de pista da ponte do 
Rio Iguaçu até o final do contorno de Pato Branco, seguindo 
em pista simples até o trevo do Horizonte, prevendo serviços 
de auxílio ao usuário e conservação para ampliação de 
capacidade. Lote com aproximadamente 290 km. Este é um 
trecho importante de escoamento de safra e, em boas 
condições, se revela fortemente atrativo para a movimentação 

do Mercosul, do interior do Paraná e de 
Santa Catarina para a ligação com os portos brasileiros. 
Que seja dada garantia de que as implicações ambientais do 

ser atendidas dentro do prazo 
estipulado, ou que, em caso de incertezas quanto a liberação 
ambiental, que novo traçado possa ser apresentado de forma 
célere, permitindo a fluidez do tráfego e, principalmente, que 
as obras de melhoria ocorram no tempo especificado. Desta 

se evitar que ao longo do período de concessão 
o trecho permaneça cruzando cidade em via urbana, com 
limitação de 30 km/h e sem a devida duplicação, com 
justificativa de atrasos por questões ambientais. 
Para que o entrelaçamento do retorno feito pelo motorista 
(principalmente de ônibus com estudantes) possa ocorrer de 
forma segura, pois o projeto atual prevê que o motorista que 
está em sentido leste realize retorno em nível para então 

r em curta distância para chegar ao acesso do trevo da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 

se que haja um trevo adequado, em 
desnível, para acesso a UFFS, dando segurança aos que 
acessam esta importante instituição de Ensino Federal que fica 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
 comitês por lote e 
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Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Pato Branco do Crea

(1) Eng. Agr. Dirceu Schnem (Presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Francisco 
Beltrão, AEA-FB, e Coordenador Regional do CDER Crea
(2) Eng. Agr. Clodomir Luiz Ascari (Vice
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, AEA
Engenheiros Agrônomos do Paraná)
(3) Eng. Civ. Regina de Toni (Inspetora no Crea
(4) Eng. Civ. Conrad Auffinger (Presidente Associação Engenheiros de Palmas, AEP)
(5) Eng. Civ. Vinícius Perin (Presidente Associação dos Engenheiros
Paraná, SUDENGE, Coordenador Regional Adjunto do CDER Crea
(6) Eng. Agr. Orley Jair Lopes (Conselheiro no Crea
de Francisco Beltrão, AEA-FB)
(7) Eng. Elet. Sergio Luiz Masutti (Presidente da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de 
Pato Branco, AREA-PB, e Inspetor no Crea
(8) Eng. Ftal. Eleandro José Brun (Conselheiro no Crea
Florestais do Oeste e Sudoeste do Paraná, AEFOS)
Com assessoria do Eng. Civ. Diogo Artur Tocacelli Colella, Gerente da Regional Pato Branco do 
Crea-PR. 
 
 
 
Entidades de Classe signatárias às proposições na Regional de Pato Branco:
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Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Pato Branco do Crea

(1) Eng. Agr. Dirceu Schnem (Presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Francisco 
FB, e Coordenador Regional do CDER Crea-PR – Regional Pato Branco)

(2) Eng. Agr. Clodomir Luiz Ascari (Vice-Presidente do Crea-PR, Conselheiro no Crea
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, AEA-PB, e Presidente da Federação dos 

heiros Agrônomos do Paraná) 
(3) Eng. Civ. Regina de Toni (Inspetora no Crea-PR pela Inspetoria de Realeza)
(4) Eng. Civ. Conrad Auffinger (Presidente Associação Engenheiros de Palmas, AEP)
(5) Eng. Civ. Vinícius Perin (Presidente Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do 
Paraná, SUDENGE, Coordenador Regional Adjunto do CDER Crea-PR – Regional Pato Branco)
(6) Eng. Agr. Orley Jair Lopes (Conselheiro no Crea-PR pela Associação dos Engenheiros Agrônomos 

FB) 
Sergio Luiz Masutti (Presidente da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de 

PB, e Inspetor no Crea-PR pela Inspetoria de Pato Branco)
(8) Eng. Ftal. Eleandro José Brun (Conselheiro no Crea-PR pela Associação dos Engenheiros 

restais do Oeste e Sudoeste do Paraná, AEFOS) 
Com assessoria do Eng. Civ. Diogo Artur Tocacelli Colella, Gerente da Regional Pato Branco do 

signatárias às proposições na Regional de Pato Branco:

 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
FLORESTAIS DO OESTE E SUDOESTE DO 

PARANA - AEFOS

 

ASSOCIAÇÃO SUDOESTE PARANAENSE 
DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE FRANCISCO BELTRÃO 

AEA-FB 
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Composição do Grupo Temático do CDER da Regional Pato Branco do Crea-PR 

(1) Eng. Agr. Dirceu Schnem (Presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Francisco 
Regional Pato Branco) 

PR, Conselheiro no Crea-PR pela 
PB, e Presidente da Federação dos 

PR pela Inspetoria de Realeza) 
(4) Eng. Civ. Conrad Auffinger (Presidente Associação Engenheiros de Palmas, AEP) 

e Arquitetos do Sudoeste do 
Regional Pato Branco) 

PR pela Associação dos Engenheiros Agrônomos 

Sergio Luiz Masutti (Presidente da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de 
PR pela Inspetoria de Pato Branco) 

PR pela Associação dos Engenheiros 

Com assessoria do Eng. Civ. Diogo Artur Tocacelli Colella, Gerente da Regional Pato Branco do 

signatárias às proposições na Regional de Pato Branco: 

ENGENHEIROS 
FLORESTAIS DO OESTE E SUDOESTE DO 

AEFOS 

ASSOCIAÇÃO SUDOESTE PARANAENSE 
DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS - ASPEA 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE FRANCISCO BELTRÃO – 
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DO SUDOESTE 

SUDENGE 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO 
ESTADO DO PARANÁ 

REGIONAL SUDOESTE

 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE 
PALMAS - AEP

 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PATO 

BRANCO - AREA

 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE PATO BRANCO 

 

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS DA 
FRONTEIRA DO IGUAÇU 
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 
ARQUITETOS DO SUDOESTE DO PARANÁ - 

 

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO 
ESTADO DO PARANÁ – SENGE - 

REGIONAL SUDOESTE 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE 
AEP 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PATO 

AREA-PB  

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS DE PATO BRANCO – AEA-PB 

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS DA 
FRONTEIRA DO IGUAÇU – ASSEFI 
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8. REGIONAL PONTA GROSS

 

Contribuições – Lotes 1 e 3:

 

Lote Rodovia Trecho (km)

03 BR-376 469

01 BR-376 184 a 263

03 BR-376 507+500m

03 BR-376 378 +700m

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 

Sugestões amplas em relação ao contrato

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas.
 

 

Composição do Grupo de Trabalho:

Eng. Civ. Sandro Dias Baptista Branco (Coordenador do CD

Eng. Agr. Luiz Antônio Scheuer (Conselheiro do Crea e Diretor da AEACG); 

Eng. Civ. Roberto Pelissari (Presidente da AEAPG); 

Eng. Civ. José Aparecido Leal (Inspetor de Ponta Grossa e Diretor da AEAPG).
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REGIONAL PONTA GROSSA 

Lotes 1 e 3: 

Trecho (km) Sugestão 

469 

Priorização das obras do Contorno Leste 
desvio do tráfego da área urbana do Município de Ponta Grossa, 
principalmente pelo excesso de tráfego e constantes acidentes 
fatais. 

184 a 263 Priorização da duplicação entre Ponta Grossa e Prudentópolis. 

507+500m 
Mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal para
proximidades do Parque Vila Velha. 

378 +700m 
Priorização da construção da passarela no perímetro urbano de 
Imbaú. 

 
Seguir o critério de menor preço da tarifa de pedágio, com obras 
no início do contrato e exigência do caução de 
financeira para garantia da execução das obras.

 
Implantar projeto de educação no trânsito para os motoristas 
com pontos estratégicos. Sugere-se implantar nos bolsões de 
estacionamento. 

 
Incluir pelo menos uma cancela nos pedágios exc
motocicletas, com a finalidade de prevenção de acidentes nas 
filas ou até mesmo na cabine. 

 
Incluir os serviços do Sistema de Atendimento ao Usuário 
SAU nos entrepostos das cancelas, e não perto delas, o que 
facilita a abordagem. 

 
Contemplar no contrato, sempre que possível, a terceira faixa 
nos trechos em que a rodovia passar próximo da área urbana.

Sugestões amplas em relação ao contrato 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 
também de todos os contratos, além de auditorias externas. 

do Grupo de Trabalho: 

Sandro Dias Baptista Branco (Coordenador do CDER-RPGO e Presidente da AETB); 

Eng. Agr. Luiz Antônio Scheuer (Conselheiro do Crea e Diretor da AEACG); 

Eng. Civ. Roberto Pelissari (Presidente da AEAPG);  

Eng. Civ. José Aparecido Leal (Inspetor de Ponta Grossa e Diretor da AEAPG).
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Priorização das obras do Contorno Leste - BR 376, que visa o 
do Município de Ponta Grossa, 

principalmente pelo excesso de tráfego e constantes acidentes 

Priorização da duplicação entre Ponta Grossa e Prudentópolis.  
Mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal para as 

Priorização da construção da passarela no perímetro urbano de 

Seguir o critério de menor preço da tarifa de pedágio, com obras 
no início do contrato e exigência do caução de aplicação 
financeira para garantia da execução das obras. 
Implantar projeto de educação no trânsito para os motoristas 

se implantar nos bolsões de 

Incluir pelo menos uma cancela nos pedágios exclusiva para 
motocicletas, com a finalidade de prevenção de acidentes nas 

Incluir os serviços do Sistema de Atendimento ao Usuário – 
SAU nos entrepostos das cancelas, e não perto delas, o que 

Contemplar no contrato, sempre que possível, a terceira faixa 
nos trechos em que a rodovia passar próximo da área urbana. 

Requerer participação popular da sociedade civil organizada nas eventuais correções de rota dos 
contratos. Transparência antes, durante e depois da concessão, com criação de comitês por lote e 

RPGO e Presidente da AETB);  

Eng. Agr. Luiz Antônio Scheuer (Conselheiro do Crea e Diretor da AEACG);  

Eng. Civ. José Aparecido Leal (Inspetor de Ponta Grossa e Diretor da AEAPG). 
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Entidades de Classe signatárias às proposições na Regional de Ponta Grossa:
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ignatárias às proposições na Regional de Ponta Grossa: 
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Programa: 

 
 

Organização: 

 

Apoio: 
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