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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
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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 obra 
por dificuldades de indenização das áreas a se
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 – 

mpo 
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 Marin
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 
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 
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.
 

Passagem 
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. Que seja realizada a 
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 
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-se 
reduzir distâncias e facilitar o escoamento do tráfego. 

odovia 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. Que seja realizada a 

ída 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 Iguara
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 pes
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 Paraíba, Pernambuco, 
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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Execução 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 
 

Dessa maneira solicitamos que seja adequada essa passagem para 
eja distribuído de maneira uniforme pelas 

 

Com a execução de viadutos na passagem por Cianorte, no 
entroncamento das avenidas (Avenidas Paraíba, Pernambuco, 

o Lourenço), sugerimos que 
há vias marginais em toda a passagem pela cidade. 

Confirmação de trincheira entre a fábrica das Baterias Júpiter e o 
rio dos Índios. 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 
suas margens. A prefeitura não tem poder para este tipo de 

ara 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 

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 confo
imagens abaixo: 

 

Trecho: Inicio do trecho de chegada de Maringá.
 

Trecho: entroncamento da saída para Terra Boa.
 

IA DO PARANÁ – CREA-PR 

 
Pág. 42 de 51 

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
 
 

gem 

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 transporte 
da cidade de Umuarama. Há ciclistas em volume, tan
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 e Marialva, 
devem ser previsto o alargamento das marginais, pois
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. 

 
Trecho: Entroncamento com 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 
necessidade de uma passarela para atravessar a rodovia, visto a 

s 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, 
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
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
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 Londrina. 
Entendemos que apenas terceiras faixas não são suficiente
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 
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 e
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 docum
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); 

Silverio Candido (AREARC). 
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Estudo técnico para viabilidade de viaduto no entroncamento da 
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 

ais 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 

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 

mo de desenvolvimento. 
se a duplicação do trecho entre Campo Mourão e 

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 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 
criação de comitês por lote e 

-PR 
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da Região de Maringá signatárias às proposições: 
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