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Contribuições – Lote 3 

Lote Rodovia Trecho (km)
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Contorno 
Leste de 

Apucarana
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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 resolvido em menos 
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
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 o 
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, 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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Sugestão/Justificativa 
Que seja previsto ao menos três passagem em 

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 

esolver 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 
consecutivos, 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 

á 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 

a 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 

ndos 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 arrecad
necessária para os investimentos. Admite
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 d
. 

Área 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° B
246; implantação de mais uma passarela na 
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 – Execução de dispositivo que 
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 que foi executada 
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 Arquitet

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 

ringá. 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:

 
 

 
 
 


