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1 APRESENTAÇÃO 

Engemin – Engenharia e Geologia Ltda apresenta o Volume 2 – Memória 

Justificativa – TOMO I (Relatório Final) referente à Elaboração de Estudo de Viabilidade 

Técnica Econômica, Ambiental  e Jurídica – EVTEA com vistas à consolidação e adequada 

modelagem do projeto de implantação, manutenção, operação e concessão da Ponte de 

Guaratuba e Acessos, objeto do contrato celebrado entre o Departamento Estadual de 

Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR e a empresa ENGEMIN - 

Engenharia e Geologia Ltda. 

Os principais elementos deste contrato estão descritos a seguir: 

• Edital de Concorrência nº 083 – 2017 – DER/DOP

• Contrato nº:76/2018

• Data de Assinatura do Contrato: 17/05/2018

• Data da Publicação no Diário Oficial do Paraná: 24/05/2018

• Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias corridos

• Aditivo de Prazo: 270 dias (duzentos e setenta) dias corridos

• Prazo de Execução + Aditivo: 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos

Os seguintes volumes contemplam os estudos desenvolvidos: 

• Volume 1 – Relatório dos Estudos

• Volume 2 – Memória Justificativa – TOMO I

• Volume 2 – Memória Justificativa – Pranchas – TOMO II

• Volume 2 – Memória Justificativa – Tráfego – TOMO III

• Volume 2 – Memória Justificativa – Orçamento – TOMO IV

• Volume 3 – Avaliação Econômica Financeira – TOMO I

• Volume 3 – Avaliação Econômica Financeira – PER – TOMO II

• Volume 4 – Estudo de Pré-Viabilidade de Obras de Grande Vulto da CMA

Pinhais, Paraná, dezembro de 2019 

Eng. José Luiz Pinto Muniz 

Coordenador Geral 

ENGEMIN - Engenharia e Geologia Ltda. 
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2 ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 

2.1 SITUAÇÃO ATUAL 

A travessia da baía de Guaratuba pelo sistema de ferry boat está completando 

mais de 50 anos de funcionamento. Implantado em 1960, como uma solução de transporte 

para os moradores de Guaratuba, o ferry boat, foi rapidamente assimilado também pelos 

turistas e veranistas, até integrar-se à paisagem do litoral do Estado. Com isso, Guaratuba 

saiu do isolamento e foram estimulados o desenvolvimento do turismo e de outros negócios 

da região.  

Antes da implantação do ferry boat, o acesso dos moradores de Guaratuba com 

o balneário de Caiobá e as demais praias do Estado, bem como à Curitiba, era muito

precário. Era preciso dar a volta por Garuva, usando uma estradinha de terra que ficava 

praticamente intransitável quando chovia. O asfalto só chegou em 1966. Outra opção, mais 

rápida, era fazer a travessia de barcos, o serviço era operado por pequenas lanchas da 

Empresa Balneária, ou tomar ônibus em Caiobá e Matinhos. 

A travessia passou então a ser feita por um barco de madeira, muito parecido com 

as antigas caravelas portuguesas, capaz de transportar 12 veículos e 100 pessoas. 

O barco foi construído pelo imigrante português João Lopes Rodrigues, com motor e 

material doado pelo Estado. A embarcação foi batizada com o nome de "Airton Cornelsen", 

numa homenagem ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). 

Como o movimento de veículos e pessoas aumentava ano a ano, foi preciso 

providenciar o funcionamento de outra embarcação, maior e mais rápida. Em 1966, o barco 

português foi substituído por um novo ferry boat, chamado "Iguassu". Tinha capacidade 

para 20 veículos. Depois veio a embarcação "Tibagi", que, assim, como sua antecessora 

foi desenvolvida nos estaleiros de Itajaí (SC). Depois veio a embarcação Ivaí, com 

capacidade para 24 veículos. 

A construção dos rebocadores, que permite alavancar as embarcações e melhorar 

a eficiência dos reparos, foi uma grande ajuda para o sistema. As embarcações eram 

"guinchadas" para reparos e ficou mais fácil a reposição de peças. 

Outro avanço diz respeito à construção das balsas, que passaram a ter fundo "catamarã", 

ao invés de fundo "chato" ou "quilhado" (em forma de U, como as antigas caravelas). Este 

fundo novo, trouxe mais segurança, já que a estabilidade para a entrada dos veículos 

aumentou. 

Em 1981 entrou em operação a Guaraguaçu, já com capacidade para 48 veículos 

e até 300 pessoas. Depois dela, vieram a Nhundiaquara e a Piquiri. 
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Em 25 de outubro de 1996, foi concedido à Concessionária Travessia de 

Guaratubao o transporte coletivo aquaviário de veículos e passageiros na travessia da Baía 

de Guaratuba, que permanece até hoje. 

2.2 ALTERNATIVAS DE TRAÇADO ESTUDADAS 

O estudo de traçado teve como base a IS-207, para definição de cinco alternativas. 

Que foram estudadas e duas delas descartadas as justificativas estão apresentadas a 

seguir. Ver Volume II – Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas, página 9. 

2.2.1 Alternativa 1 

A Alternativa 1 tem seu início na região da Prainha ou no lado norte da travessia, 

município de Guaratuba, e seu término, lado sul, no cruzamento das ruas Alois Cicatka e 

Nossa Senhora de Lourdes, no início da Rua Antônio Rocha, estaca 150, na área urbana 

de Guaratuba, extensão aproximada de 3 km. Deve-se lembrar que as duas margens da 

barra da baia pertencem ao município de Guaratuba. 

Este traçado contempla ponte com extensão de 833 m, praticamente retilíneo, 

porém com grande volume de escavação de corte em rocha, tanto na chegada em 

Guaratuba (lado sul do estudo), bem como na implantação de novo acesso à Praia de 

Caieiras e implicações com o meio ambiente (principalmente supressão vegetal). 

2.2.2 Alternativa 2 

Foi mantido o início do traçado para todas as alternativas (lado norte), na região 

da Prainha. As condições de traçado desta alternativa contemplam ponte com comprimento 

de 1.180 m. Em sua extensão final, desenvolve-se paralela ao morro, sobre o mar, 

atingindo em terra firme, já em aterro, área ocupada por instalações de apoio do ferryboat. 

Observar que esta alternativa passa sob linha de alta tensão que cruza a baia 

(aproximadamente na estaca 75), porém há altura suficiente entre a catenária da linha com 

a ponte, pois as torres estão localizadas em morros em ambos os lados da baia. 

2.2.3 Alternativa 3 

A Alternativa 3 tem seu início igual ao das outras alternativas, na região da Prainha 

ou no lado norte da travessia, município de Guaratuba, e seu término, lado sul, na Praia de 

Caieiras, na área urbana de Guaratuba. Nesta alternativa o comprimento da ponte é de 

1000 m, prolongando-se até após o acesso à Praia de Caieiras. A implantação exige 

desapropriações em área habitada, remanejamento de rede elétrica e de torres de 

telefonia, além de implantação de novo acesso à Praia de Caieiras, em local com grande 

concentração de rocha (material de 3ª categoria). 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
16 

PARANÁ

DER

2.2.4 Alternativa 4 

Esta alternativa apresenta ponte com 810 m e, na sequência, túnel com 260 m de 

extensão, que reduz significativamente o volume de escavação em rocha, se a implantação 

fosse a céu aberto.  O traçado possui boas condições geométricas e ambientais, embora 

atinja, como na alternativa 2, área ocupada por instalações do ferryboat. 

2.2.5 Alternativa 5 

Foi estudada, também, outra alternativa que possui seu início na Estrada do 

Cabaraquara, sobre o atracadouro atual e término na Avenida Airton Cornelsen, no 

perímetro urbano de Guaratuba, cruzando região conhecida como Cidade Velha, que 

abriga pontos turísticos e gastronômicos da cidade. Distingue-se das demais por cruzar a 

ilha existente na entrada da baía e por ser a de maior comprimento. A ponte para a 

travessia teria 1.625 m. 

2.3 ALTERNATIVAS SELECIONADAS  

Diante do exposto anteriormente e de análise efetuada destas alternativas é 

possível concluir que: 

▪ A alternativa 1, embora possua um traçado praticamente retilíneo, e ponte com 

880 m, foi descartada em função do grande volume de escavação em rocha 

(material de 3ª categoria) tanto na chegada em Guaratuba (sul), como na 

execução do novo acesso à Praia de Caieiras. 

▪ A alternativa 5 apresenta elevada extensão de ponte, além de interferir com as 

instalações de embarque atuais do ferryboat, do lado norte reduzindo 

significativamente a sua capacidade operacional. Também no lado sul esta 

alternativa prossegue por vias urbanas existentes em área da cidade de 

Guaratuba que se deveria preservar (setor histórico), região não preparada para 

receber fluxos de tráfego relativamente elevados. Observar que o custo de 

construção da ponte com grande extensão terá, certamente, um peso 

expressivo na análise financeira e econômica. 

Conforme estudos efetuados e análises discutidas com o DER/PR, foi decidido 

que três alternativas, alternativa 2, alterantiva 3 e alternativa 4 serão levadas a um maior 

nível de detalhamento para tornar a decisão de escolha mais objetiva. 

A alternativa escolhida é a Alternativa 4 que tem sua justificativa apresentada no 

item 9 – Seleção de Alternativa, com quadros validando a justificativa ambiental e de 

engenharia (inclusive custos de construção para cada uma delas. 
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Ainda com relação a traçados foi estudada preliminarmente, embora não integre 

o presente trabalho, que a ligação entre a ponte a ser implantada e a PR-508, trecho 

Alexandra – Matinhos, poderia ser futuramente implantada, com alternativa em túnel, se os 

volumes de tráfego crescerem de forma a interferir negativamente com a cidade de 

Matinhos. Da mesma forma no perímetro urbano de Guaratuba os efeitos do aumento de 

tráfego poderiam ser amenizados com a implantação de um binário. 

A seguir está apresentado o Mapa Geral das Alternativas Estudadas, que 

contempla, também, o binário em Guaratuba e a ligação, através de túnel com a rodovia 

Alexandra – Matinhos. 
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3. ESTUDOS AMBIENTAIS
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3 ESTUDOS AMBIENTAIS 

3.1 INTRODUÇÃO 

Apesar da densa malha rodoviária do Paraná, Guaratuba sofre com a dificuldade e 

escassez de acessos dificultando as atividades de transporte e circulação de veículos na 

região litorânea, sobremaneira em época de veraneio. Os acessos ao município acabam 

por circunda-lo, com a finalidade de proteger e preservar sua biodiversidade, evitando os 

impactos significativos resultantes da implantação de rodovias nas áreas de proteção 

existentes. 

O acesso a Guaratuba se dá pela PR-412, seja pela BR-277 localizada ao norte do 

município e que leva à travessia da Baía de Guaratuba pelo ferryboat (Figura 3.1.1), seja 

pela BR-376 pela porção sul do município. A PR-412, que liga o litoral paranaense à 

Garuva-SC, possui pista simples e movimento intenso de veículos pesados, o qual 

intensifica ainda mais durante os períodos de temporada. 

Figura 3.1.1 – Embarque Ferryboat 

 
 

O conhecimento da região, antes da implantação do empreendimento, permite 

prever a avaliação dos impactos ambientais advindos das obras de implantação e operação 

de um empreendimnento. Deste modo, os Estudos Ambientais aqui apresentado, têm 

como objetivo caracterizar, por meio de um diagnóstico, a situação ambiental atual (nos 

aspectos físicos, bióticos e socioeconômico) da região de estudo a fim de se determinar, 
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em nível preliminar, os impactos advindos da construção e operação da ponte sobre a baía 

de Guaratuba. 

O objetivo da avaliação ambiental é determinar as características ambientais mais 

evidentes, que poderão ser afetadas pelo projeto; a identificação de áreas especialmente 

protegidas (unidades de conservação; terras indígenas, áreas e os recursos que garantem 

a sobrevivência de populações tradicionais); as intervenções em áreas urbanas; e 

proposição de medidas que possam evitar e/ou mitigar eventuais impactos. 

Os trabalhos desenvolvidos para a elaboração dos Estudos Ambientais foram 

focados nos levantamentos de dados secundários, na execução de campanhas de campo 

para a coleta de dados primários e no mapeamento da área de estudo, abrangendo os 

meios físico, biótico e antrópico. Para possibilitar o desenvolvimento das análises foram 

adotados referenciais da diretriz primária do traçado, a fim de se realizar o levantamento 

de campo, sendo definida uma área de abrangência que foi considerada para a realização 

dos diagnósticos preliminares. 

Os Estudos Ambientais foram precedidos pelo estudo de alternativas de traçado, 

estabelecidas pela equipe de Engenharia, que previram inicialmente cinco opções, sendo 

que todas elas são idênticas na sua porção inicial, ao norte da baía, ou seja, partem da 

região do acesso principal da Prainha, seguindo pela PR-412 já existente, por cerca de 922 

m de extesão, quando inicia-se a ponte, antes do início da curva que leva à estação do 

ferryboat e à região do Cabaraquara, para as alternativas 1 a 4, nas proximidades da 

Pousada Castelinho Caiobá. É neste segmento que deverá permanecer a praça de 

pedágio. Estas alternativas também possuem em comum a porção terminal do trecho (sul), 

no cruzamento das ruas Alois Cicatka e Nossa Senhora de Lourdes, no início da rua 

Antônio Rocha, estaca 150, a sul da baía, já na área urbana de Guaratuba.  A alternativa 

5, por sua vez,  tem a cabeceira da ponte localizada após os atracadouros do ferryboat. A 

partir daí, resumidamente, os traçados divergem da seguinte maneira: 

▪ Alternativa 1: com extensão de 3.029,40 km, nesta alternativa a ponte possui 833 

m e seu traçado é praticamente retilíneo, alcançando, na margem sul da baía, a 

porção superior do morro das Caieiras; 

▪ Alternativa 2: com extensão de 3.060,00 km, sendo 1.180 m em ponte. Quando 

alcança a porção sul da baía, segue paralela ao morro, sobre o mar, com a 

chegada em aterro, em área atualmente ocupada pelas instalações de apoio do 

ferryboat; 

▪ Alternativa 3: com extensão de 2.998,32 km, a ponte possui 1.000 m, tendo a 

chegada da margem sul da baía em conflito com o acesso à praia de Caieiras, 

pelo lado esquerdo do morro; 
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▪ Alternativa 4: com extensão de 3.002,78 km, a ponte possui 810 m, alcançando a 

margem sul da baía no morro das Caieiras, sendo sucedida por um túnel, com 260 

m de extensão, o qual faz a transposição do relevo e a ligação à área de 

manutenção do ferryboat; 

▪ Alternativa 5: com extensão de 3.465 km, esta alternativa, diverge das demais no 

segmento norte, pois segue ainda pela estrada de Cabaraquara, até as 

proximidades do atracadouro atual. A ponte apresenta extensão de 1.625 m, 

cruzando a ilha dos Ratos. Já na porção sul, finaliza na avenida Airton Cornelsen, 

no perímetro urbano de Guaratuba, cruzando a região do centro histórico. 

Das cinco alternativas estudadas, depois de analisadas e discutidas junto ao DER, 

duas foram inicialmente descartadas pela equipe de engenharia: 

▪ Alternativa 1: embora com um traçado praticamente retilíneo, e ponte com 833 m, 

haveria grande volume de corte em rocha, e extensa supressão da vegetação, 

tanto na chegada em Guaratuba (sul), como na execução do novo acesso à Praia 

de Caieiras; 

▪ A alternativa 5: além de apresentar elevada extensão, inclusive em ponte, deverá 

interferir com as instalações de embarque atuais do ferryboat, na margem norte, 

reduzindo significativamente a sua capacidade operacional. Também no lado sul 

esta alternativa prossegue por vias urbanas existentes em área da cidade de 

Guaratuba que se deveria preservar (setor histórico), região não preparada para 

receber fluxos de tráfego relativamente elevados. Observar que o custo de 

construção da ponte com grande extensão terá, certamente, um peso expressivo 

na análise financeira e econômica. No tocante ao Meio Biótico, esta alternativa 

demanda significativa supressão de vegetação dentro da APA de Guaratuba, além 

da implantação de grande quantidade de pilares de sustentação da ponte, 

interferindo sobremaneira no meio aquático. 

Tendo vista o exposto, os Estudos Ambientais analisaram as alternativas 2, 3 e 4. 

3.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

3.2.1 Considerações Gerais 

Este capitulo tem por escopo a confecção de uma análise dos institutos legais para 

o Estudo de Viabilidade, relativo à implantação da ponte sobre a baia de Guaratuba no 

Estado do Paraná. 

O texto, objeto deste trabalho, apresenta o rol de normas e as disposições que 

devem ser aplicadas, à luz da legislação vigente, compreendendo os princípios do Direito 

Ambiental e seus Institutos Jurídicos de competência Federal, Estadual e Municipal. 

Além da normativa acerca do EVTEA, o estudo expõe a conformidade legal quanto 

as normas ambientais incidentes aos fatos decorrentes das obras rodoviárias/ponte, dos 

impactos resultantes da operação normal da atividade e de eventos acidentais que 
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eventualmente possam advir, tanto no desenvolvimento da obra quanto nos de operação 

da ponte e seus acessos, com exposição e análise dos tópicos de relevância, considerando 

a Legislação Constitucional e Infraconstitucional. 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental é o conjunto de estudos 

desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes dos 

investimentos em implantação, pavimentação de novas rodovias, ou melhoramentos nas 

rodovias já existentes, comparando alternativas de soluções de projeto, com a identificação 

dos respectivos impactos ambientais decorrentes. A avaliação apura se os benefícios 

estimados superam os custos com os projetos e execução das obras previstas 

computando, também, os valores ao longo do período entre o início da realização dos 

investimentos e o final da vida útil considerada. A partir desse fluxo de caixa, são calculados 

os indicadores de viabilidade, tais como: Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente 

Líquido (VPL) e relação entre o Benefício e o Custo (B/C), bem como apresenta a 

respectiva análise de sensibilidade, onde se majora os custos simultaneamente com a 

minoração dos benefícios. O EVTEA identifica a alternativa técnica, ambiental, economica 

e juridicamente mais viável dentre as disponibilizadas para a análise. 

Os estudos presentes nos EVTEA’s necessariamente devem ser adequados à 

infraestrutura rodoviária da malha de rodovias federais e, em alguns casos, também das 

estaduais que, por sua vez, serão subsídios para a execução dos projetos de engenharia 

(Básico e Executivo) e para os Estudos Ambientais, objetivando os Licenciamentos 

Ambientais que se fizerem necessários para futura execução de obras, dentro dos padrões 

exigidos pela legislação brasileira e pelos critérios técnicos vigentes.   

Assim, nesse contexto devem ser consideradas as seguintes determinações:  

“O estabelecido no artigo 3º da Lei No 5.917/73, incisos “f” e “i”:  

Art 3º.  - O Plano Nacional de Viação será implementado no contexto dos Planos 

Nacionais de  Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento, 

instituídos pelo Ato  Complementar No  43, de 29 de janeiro de 1969, modificado pelo 

Ato Complementar No  76, de de outubro 1969, e Lei Complementar No  9, de 11 de 

dezembro de 1970, obedecidos  especialmente os princípios e normas fundamentais 

seguintes, aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação, e inclusive à navegação 

marítima, hidroviária e aérea: 

...  
f) a execução das obras referentes ao Sistema Nacional de Viação, especialmente as 

previstas no Plano Nacional de Viação, deverá ser realizada em função da existência 

prévia de estudos econômicos, que se ajustem às peculiaridades locais, que justifiquem 

sua prioridade e de projetos de engenharia finais;  
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...  

i) tanto os investimentos na infraestrutura como a operação dos serviços de transportes 

reger-se-ão por critérios econômicos; ressalvam-se apenas as necessidades 

imperiosas, ligadas à Segurança Nacional, e as de caráter social, inadiáveis, definidas 

e justificadas como tais pelas autoridades competentes, vinculando-se, porém, sempre 

aos menores custos, e levadas em conta outras alternativas possíveis;  

...  

ƒ Determinação do Tribunal de Contas da União, contida no item 9.10.2 do  Acórdão 

No 555/2005 - TCU - Plenário: ...  

“9.10. determinar ao DNIT que:  

...  

9.10.2. realize estudo de viabilidade econômica, antes de firmar novos convênios, de 

modo que  as obras se adaptem às peculiaridades locais e justifiquem sua prioridade, 

conforme impõe a Lei No  5.917/73,  

art. 3º, alínea “f”, anexando este estudo aos processos de contratos e convênios;”  

...  

ƒ Art. 1º da Portaria DNIT No 1.705, de 14/11/2007 (Publicada no Diário Oficial da 

União (D.O.U) de 20 de novembro de 2007)  

...  

Art. 1º Fica determinado que obras de Implantação e Construção de Infra-Estrutura 

Aquaviária, Ferroviária e Rodoviária, esta última com ou sem pavimentação, somente 

podem ser licitadas após a realização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica 

e Ambienta – EVTEA  

O estabelecido pela alínea b da Resolução DNIT nº 7 de 21 de dezembro de 2005 

publicado no D.O.U em 13 de fevereiro de 2006:  

...  

1 – Determinar à Diretoria Colegiada do DNIT que siga os seguintes procedimentos 

para atuar na construção, pavimentação, adequação de capacidade e recuperação de 

acessos rodoviários federais:  

b) Estudo Técnico que viabilize o empreendimento;  

As determinações presentes na IS-06 de 20 de Novembro de 2006, Documento que 

especifica detalhadamente a aplicação dos Estudos de Viabilidade no DNIT.  

O estabelecido pelo § 1o do artigo 8o do Decreto No 5.233/04:  

...  
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 “Art. 8o - Fica instituído, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei No 10.933/04, o Sistema 

de Avaliação do Plano Plurianual, no âmbito do Poder Executivo, sob a coordenação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, competindo-lhe definir diretrizes 

e orientações técnicas para seu funcionamento.  

§ 1º - O Sistema de Avaliação do Plano Plurianual será apoiado por uma Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual, a ser instituída no Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e por unidade de monitoramento e avaliação de 

cada Ministério, órgão equivalente ou de cada Secretaria Especial da Presidência da 

República.  

...  

O estabelecido pelo inciso VII do parágrafo único do Art. 1º da Portaria Interministerial 

No 10/MP/MF/CC, de 11/01/2005  

...  

Art. 1º Instituir a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual na forma 

prevista no § 1º do art. 8º do Decreto 5.233 de 6 de outubro de 2004.  

Parágrafo único. Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano 

Plurianual:  

...  

VII – examinar a viabilidade técnica e socioeconômica de projetos de grande vulto de 

que trata o art. 3º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.  Dos Tratados e 

Convenções Internacionais.” 

3.2.2 Legislação Federal 

 Da Política Nacional do Meio Ambiente 

A Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências, 

tendo por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 

à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Entre os 

princípios dessa política destaca-se a ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, proteção dos ecossistemas, controle das atividades potencialmente ou 

efetivamente poluidoras e recuperação das áreas degradadas.  

Dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

▪ o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

▪ o zoneamento ambiental; 
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▪ a avaliação de impacto ambiental; 

▪ o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras; 

▪ o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

▪ o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

▪ os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação e absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

▪ as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.  

A Lei n.º 6.938/81 dita as regras gerais, necessitando para sua aplicação de outras 

leis, específicas sobre todos os elementos que compõem o meio ambiente, pois são nessas 

que estão as determinações dos critérios e graus estabelecidos em lei.  

 Do Meio Ambiente na Constituição Federal 

O ordenamento jurídico pátrio estabelece, em vários diplomas legais, as normas 

referentes à proteção ambiental. 

Tendo por escopo a preservação da qualidade de vida, a Constituição Federativa 

da República do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, dedica com exclusividade 

um capítulo ao meio ambiente, traduzido no artigo 225 e incisos e parágrafos.  

“Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações.”  

“III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

§ 3.º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 

 Do Licenciamento Ambiental 

A Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, no seu artigo 10 e parágrafos dispõem 

sobre a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para atividades e obras consideradas 
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efetiva e potencialmente poluidoras, bem como as capazes sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, além de delinear alguns procedimentos para o licenciamento 

ambiental. 

O procedimento de licenciamento, sobretudo, para aqueles que a legislação exige 

estudo de impacto ambiental, é complexo, compreendendo três modalidades de licenças 

dependendo da fase de desenvolvimento do projeto, conforme o contido no artigo 8 da 

Resolução CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997, assim diz:  

“O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes 

licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 

de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as mediadas de controle ambiental e demais condicionantes, da 

qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com 

as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.” 

Depreende-se do contido na Resolução CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 

1997, que os empreendimentos de infraestrutura estão sujeito ao licenciamento ambiental. 

“Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos 

específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e 

peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 

processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

§ 2.º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para 

pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles 

integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão 

governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto 

de empreendimentos ou atividades.” 

O Licenciamento Ambiental é matéria de cooperação comum da União, Estados e 

Municípios, conforme Lei Complementar n.º 140, de 08 de dezembro de 2011. 
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Para contemplar o Licenciamento é necessário a realização de Audiência Pública 

para apresentação do EIA/RIMA conforme regula a Resolução CONAMA n.º 009, de 31 de 

dezembro de 1987. 

Ainda deverá ser observado em conjunto a nova Portaria Interministerial n.º 60, de 

24 de março de 2015 e 001 de 25 de março de 2015 do IPHAN (Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) que revoga a Portarias n.º 230, de 17 de dezembro de 2002, 

ressalvado os processos iniciados antes da vigência da Portaria 001/2015 que devem 

seguir os procedimentos da portaria anterior. Tais portarias regulamentam a atuação do 

órgão e a entidade da Administração Pública Federal envolvidos no Licenciamento e a 

citada Portaria Interministerial estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 

atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de 

licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  

“DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.º – Esta Portaria estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 

atuação da Fundação Nacional do Índio-FUNAI, da Fundação Cultural Palmares-FCP, 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN e do Ministério da 

Saúde nos processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA.” 

Durante o processo de licenciamento ambiental o empreendedor deverá ainda 

solicitar autorizações pertinentes a competência legal dos demais órgãos federais quanto 

a aspectos específicos que envolvam a viabilidade do empreendimento. 

Citam-se, neste caso, as agências reguladoras de serviços, tais como a Agência 

Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Incluem-se, 

entre elas, também, o Serviço de Patrimônio da União (SPU), o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional IPHAN, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Fundação 

Cultural Palmares e Instituto (ICMBIO). 

 Da Proteção aos Recursos Hídricos 

A Constituição Federal define que as águas dos lagos e dos rios podem pertencer, 

conforme sua localização, à União (artigo 20, VI) ou aos Estados (artigo 26, I), atribui 

competência exclusiva à União para legislar sobre águas, e assim fez a União editando a 

Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, prevê a gestão 

dos recursos hídricos de forma descentralizada e executada com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades. Entre as diretrizes da Política Nacional de 
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Recursos Hídricos, destaca-se a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos 

sistemas estuários e zonas costeiras e dentre os seus instrumentos, o enquadramento dos 

corpos de água em classes, segundo usos preponderantes, submetido à legislação 

ambiental o estabelecimento das classes.  

A Resolução CONAMA n.º 430, de 13 de maio de 2011, complementa e altera a 

Resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005, que dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, considerando entre outros fundamentos "que a 

classificação das águas doces, salobras e salinas é essencial à defesa de seus níveis de 

qualidade... de modo a assegurar seu uso preponderante" na seguinte ordem: 

abastecimento doméstico, proteção das comunidades aquáticas, recreação, irrigação, 

navegação, harmonia paisagística, agricultura e dessedentação de animais, faz a 

classificação dos corpos de águas, em classes e estabelece os níveis máximos permitidos 

para lançamento de efluentes e resíduos sólidos domésticos e industriais, de acordo com 

o enquadramento e classificação dos rios, além de autorizar os órgãos de controle 

ambiental a acrescentar outros parâmetros, ou tornar mais restritos os estabelecidos, a fim 

de atender as peculiaridades locais. 

 Do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro 

Em observação ao uso sustentável dos recursos costeiros, o governo brasileiro tem 

dado especial atenção. Tal atenção expressa-se no compromisso governamental com o 

planejamento integrado da utilização de tais recursos, visando o ordenamento da ocupação 

dos espaços litorâneos. Para atingir tal objetivo, concebeu e implantou o Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (PNGC), implementando um processo marcado pela 

experimentação e pelo aprimoramento constante. 

O PNGC foi instituído pela Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988, cujos 

detalhamentos e operacionalização foram objeto da Resolução n.º 001 da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), de 21 de novembro de 1990, aprovada 

após audiência do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A própria Lei já previa 

mecanismos de atualização do PNGC, por meio do Grupo de Coordenação do 

Gerenciamento Costeiro (COGERCO). 

Em todo esse período, houve um notável acervo de realizações, como a efetivação 

do processo do zoneamento costeiro, a criação e o fortalecimento de equipes institucionais 

nos Estados e o aumento da consciência da população em relação aos problemas da Zona 

Costeira. 
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A presente revisão busca adequar o PNGC à sua prática atual, contemplando, 

assim, a experiência acumulada no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) e pelos diversos executores de suas atividades, 

incorporando, consequentemente, as novas demandas surgidas no âmbito da sociedade, 

cujo marco balizador está representado nos documentos gerados pela Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como RIO-92, 

destacando-se a chamada “Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento” 

e a “Agenda 21”. Assim, a presente revisão contempla, por um lado, “modo de fazer” já 

testado no âmbito da execução do PNGC, objeto de ampla discussão, interna e externa 

aos seus executores, cujo detalhamento é fruto de diversas publicações, o que possibilita, 

inclusive, sua ampla divulgação. 

Por outro lado, o atendimento das novas demandas surgidas implica o 

redirecionamento de suas atividades, levando-se em consideração que: 

▪ a Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, 

cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, 

com interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por 

isso, atenção especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na 

Constituição brasileira como área de patrimônio nacional;  

▪ a maior parte da população mundial vive em Zonas Costeiras, e há tendência 

permanente ao aumento da concentração demográfica nessas regiões. A saúde, 

o bem-estar e, em alguns casos, a própria sobrevivência das populações costeiras 

dependem da saúde e das condições dos sistemas costeiros, incluídas as áreas 

úmidas e regiões estuarinas, assim como as correspondentes bacias de recepção 

e drenagem e as águas interiores próximas à costa, bem como o próprio sistema 

marinho. Em síntese, a sustentabilidade das atividades humanas nas Zonas 

Costeiras depende de um meio marinho saudável e vice-versa (Programa de Ação 

Mundial para a Proteção do Meio Ambiente Marinho das Atividades Baseadas em 

Terra-item I.I); 

▪ a atividade de gerenciamento deste amplo universo de trabalho implica, 

fundamentalmente, a construção de um modelo cooperativo entre os diversos 

níveis e setores do governo, e deste com a sociedade. 

Sob essa orientação, esta nova versão do PNGC, (O PNGC II, aprovada pela 

Comissão Interministerial para Recursos do Mar, Resolução CIRM n.º 005, de 3 de 

dezembro de 1997) busca estabelecer as bases para a continuidade das ações, de forma 

a consolidar os avanços obtidos, e possibilitar o seu aprimoramento, mantendo a 

flexibilidade necessária para o atendimento da ampla diversidade de situações que se 

apresentam ao longo da extensa Zona Costeira brasileira. 
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3.2.2.5.1 Princípios 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiros (PNGC) expressa o compromisso 

do governo brasileiro com o desenvolvimento sustentável em sua zona costeira, 

considerada como patrimônio nacional, tendo como princípios fundamentais: 

a) a observância da Política Nacional de Meio Ambiente e da Política Nacional para 

os Recursos do Mar, de forma articulada e compatibilizada com as demais 

políticas incidentes na sua área de abrangência e de atuação; 

 a observância dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na matéria; 

 a observância dos direitos de liberdade de navegação, na forma da legislação 

vigente; 

 a utilização sustentável dos recursos costeiros em observância aos critérios 

previstos em Lei e neste Plano; 

 a gestão integrada dos ambientes terrestres e marinhos da zona costeira, com a 

construção e manutenção de mecanismos transparentes e participativos de 

tomada de decisões, baseada na melhor informação e tecnologia disponível e na 

convergência e compatibilização das políticas públicas, em todos os níveis da 

administração; 

 a necessidade de ser considerada, na faixa marítima, a área de abrangência 

localizada na plataforma continental interna, na qual os processos de transporte 

sedimentar e modificação topográfica do fundo marinho constituem parte 

integrante substancial dos processos costeiros, e ainda aquela porção de mar 

onde o efeito dos aportes terrestres sobre os ecossistemas marinhos é mais 

significativo; 

 a não-fragmentação, na faixa terrestre, da unidade natural dos ecossistemas 

costeiros, de forma a permitir a regulamentação da utilização de seus recursos, 

respeitando sua integridade; 

 a consideração, na faixa terrestre, das áreas marcadas por atividade sócio 

econômico cultural de características costeiras e sua área de influência imediata, 

em função dos efeitos dessas atividades sobre a conformação do território 

costeiro; 

 a consideração dos limites municipais, dada a operacionalidade das articulações 

necessárias ao processo de gestão; 

 a preservação, conservação e controle de áreas que sejam representativas dos 

ecossistemas da zona costeira, com recuperação e reabilitação das áreas 

degradadas ou descaracterizadas; 

 a aplicação do Princípio de Precaução tal como definido na Agenda 21, adotando-

se medidas eficazes para impedir ou minimizar a degradação do meio ambiente, 
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sempre que houver perigo de dano grave ou irreversível, mesmo na falta de dados 

científicos completos e atualizados; 

 a execução em conformidade com o princípio da descentralização, assegurando 

o comprometimento e a cooperação entre os níveis de governo, e desses com a 

sociedade, no estabelecimento de políticas, planos e programas estaduais e 

municipais. 

3.2.2.5.2 Área de Abrangência do PNGC 

A zona costeira, que é o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, 

incluindo seus recursos ambientais, abrange as seguintes faixas: 

a) faixa marítima - é a faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas 

das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar Territorial; 

b) faixa terrestre - é a faixa do continente formada pelos municípios que sofrem 

influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira, a saber: 

c)  os municípios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem desta 

classe, estabelecida pelo Instituto Brasileiros de Geografia Estatística (IBGE); 

d) os municípios não defrontantes com o mar que se localizem nas regiões 

metropolitanas litorâneas; 

e) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais litorâneas, 

que apresentem processo de conurbação; 

f) municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que aloquem, em seu 

território, atividades ou infraestruturas de grande impacto ambiental sobre a zona 

costeira, ou ecossistemas costeiros de alta relevância; 

g) os municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não diretamente defrontantes 

com o mar, dada a relevância destes ambientes para a dinâmica marítimo-

litorânea;  

h) os municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos seus limites 

estabelecidos com os municípios referidos nas alíneas anteriores. 

Os novos municípios, criados, após a aprovação deste plano, dentro do limite 

abrangido pelo conjunto dos critérios acima descritos, serão automaticamente 

considerados como componentes da faixa terrestre, tendo-se como referência a data de 

sua edição. 

Os municípios abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira estão listados no 

Anexo “B” a este Plano e qualquer atualização necessária será feita por meio de proposta 

do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA. 
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3.2.2.5.3 Instrumentos 

Além dos instrumentos de gerenciamento ambiental previstos no artigo 9.º da Lei 

n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, serão 

considerados, para o PNGC, os seguintes instrumentos de gestão: 

a) o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, legalmente estabelecido, 

deve explicitar os desdobramentos do PNGC, visando a implementação da 

Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, incluindo a definição das 

responsabilidade e procedimentos institucionais para a sua execução; 

b) o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC, legalmente estabelecido, 

deve explicitar os desdobramentos do PNGC e do PEGC, visando a 

implementação da Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, incluindo as 

responsabilidades e os procedimentos institucionais para a sua execução. O 

PMGC deve guardar estreita relação com os planos de uso e ocupação territorial 

e outros pertinentes ao planejamento municipal; 

c) o Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO, componente 

do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA), se constitui 

em um sistema que integra informações do PNGC, proveniente de banco de 

dados, sistema de informações geográficas e sensoriamento remoto, devendo 

propiciar suporte e capilaridade aos subsistemas estruturados/gerenciados pelos 

Estados e Municípios; 

d) o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA-ZC se constitui 

na estrutura operacional de coleta de dados e informações, de forma contínua, de 

modo a acompanhar os indicadores de qualidade socioambiental da Zona 

Costeira e propiciar o suporte permanente dos Planos de Gestão; 

e) o Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC consiste no 

procedimento de consolidação periódica dos resultados produzidos pelo 

monitoramento ambiental e, sobretudo, de avaliação da eficiência e eficácia das 

medidas e ações da gestão desenvolvidas. Esse Relatório será elaborado, 

periodicamente, pela Coordenação Nacional do Gerenciamento Costeiro, a partir 

dos Relatórios desenvolvidos pelas Coordenações Estaduais; 

f) o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC se constitui no instrumento 

balizador do processo de ordenamento territorial necessário para a obtenção das 

condições de sustentabilidade ambiental do desenvolvimento da Zona Costeira, 

em consonância com a diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

território nacional; 

g) o Plano de Gestão da Zona Costeira - PGZC compreende a formulação de um 

conjunto de ações estratégicas e programáticas, articuladas e localizadas, 

elaboradas com a participação da sociedade, que visam orientar a execução do 

Gerenciamento Costeiro. Esse plano poderá ser aplicado nos diferentes níveis de 

governo e em variadas escalas de atuação. 
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3.2.2.5.4 Objetivos 

O PNGC tem, como finalidade primordial, o estabelecimento de normas gerais 

visando a gestão ambiental da Zona Costeira do País, lançando as bases para a 

formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais. Para tanto, busca os 

seguintes objetivos: 

a) a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos 

espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos de 

controle e de gestão pró ativa da Zona Costeira; 

b) o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, das atividades socioeconômicas na Zona Costeira, de modo a 

contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção de seu 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural; 

c) o desenvolvimento sistemático do diagnóstico da qualidade ambiental da Zona 

Costeira, identificando suas potencialidades, vulnerabilidades e tendências 

predominantes, como elemento essencial para o processo de gestão; 

d) a incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à gestão 

integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as com o PNGC; 

e) o efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação 

ambiental sob todas as formas, que ameacem a qualidade de vida na Zona 

Costeira; 

f) a produção e difusão do conhecimento necessário ao desenvolvimento e 

aprimoramento das ações de Gerenciamento Costeiro. 

3.2.2.5.5 Ações Programadas 

O elenco de ações, listadas a seguir, constitui a orientação sistemática para a 

continuidade do Gerenciamento Costeiro, nos níveis Federal, Estadual e Municipal a fim 

de serem alcançados os objetivos propostos, a partir do adequado detalhamento 

operacional: 

a) compatibilizar as ações do PNGC com as políticas públicas que incidam sobre a 

Zona Costeira, entre outras, a industrial, de transportes, de ordenamento 

territorial, dos recursos hídricos, de ocupação e de utilização dos terrenos de 

marinha, seus acrescidos e outros de domínio da União, de unidades de 

conservação, de turismo e de pesca, de modo a estabelecer parcerias, visando a 

integração de ações e a otimização de resultados; 

b) promover, de forma participativa, a elaboração e implantação dos Planos 

Estaduais e Municipais de Gerenciamento e dos Planos de Gestão, envolvendo 

ações de diagnóstico, monitoramento e controle ambiental, visando integrar o 

poder público, a sociedade organizada e a iniciativa privada; 
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c) consolidar o processo de Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro dos 

Estados, promovendo a sua atualização, quando necessário; 

d) dar continuidade à implantação e à operacionalização plena do Sistema de 

Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO); 

e) promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no 

Gerenciamento Costeiro, com atenção especial para a capacitação dos técnicos; 

f) promover a integração entre as demandas do PNGC e as ações das agências de 

fomento científico e tecnológico e das instituições de ensino e pesquisa; 

g) compatibilizar e complementar as normas legais vigentes, que incidam sobre a 

ocupação ou utilização de recursos ambientais da Zona Costeira; 

h) implementar ações visando a manutenção e a valorização das atividades 

econômicas sustentáveis nas comunidades tradicionais da Zona Costeira; 

i) planejar as ações do PNGC por meio da definição de prioridades e elaboração de 

Planos Operativos Anuais (POA), nos níveis Federal, Estadual e Municipal; 

j) sistematizar a divulgação das informações e resultados obtidos na execução do 

PNGC, ressaltando a importância do Relatório de Qualidade Ambiental da Zona 

Costeira. 

3.2.2.5.6 Atribuições e Competências 

Considerando o disposto na Constituição Federal e na Lei n.º 7.661 de 16 de maio 

de 1988, as responsabilidades atinentes à execução das ações previstas no PNGC serão 

assim distribuídas: 

3.2.2.5.7 Nível Federal 

O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), 

em função de sua área de competência e como órgão central do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), coordenará a implementação do PNGC, e terá, ainda, as seguintes 

atribuições: 

a) acompanhar e avaliar permanentemente a implementação do PNGC, observando 

a compatibilização dos Planos Estaduais e Municipais com o PNGC e as demais 

normas federais, sem prejuízo da competência dos outros órgãos; 

b) promover a articulação intersetorial e interinstitucional; 

c) promover o fortalecimento institucional, mediante o apoio técnico, financeiro e 

metodológico; 

d) propor normas gerais, referentes ao controle e manutenção de qualidade do 

ambiente costeiro; 
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e) promover a consolidação do Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro 

(SIGERCO); 

f) estabelecer procedimentos para ampla divulgação do PNGC; 

g) estruturar, implementar e acompanhar os Programas de Monitoramento, Controle 

e Ordenamento nas áreas de sua competência. 

O MMA estabelecerá estreita articulação com os órgãos e colegiados existentes a 

nível federal, estadual e municipal, cujas atribuições tenham vinculação com as atividades 

do Plano. 

Para dar apoio ao MMA, fica instituído: 

▪ um Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), no âmbito da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), para promover a 

articulação das ações federais incidentes na Zona Costeira, a partir da aprovação 

de planos de ação federal. O MMA exercerá a função de Coordenador Nacional 

do Grupo; 

▪ um Sub-Grupo de Integração dos Estados, vinculado ao GI-GERCO, para 

promover a integração dos Estados, entre si e com a União, em todas as questões 

relativas ao Gerenciamento Costeiro. O Sub Grupo poderá organizar-se 

regionalmente para operacionalizar seus trabalhos. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), de acordo com sua área de competência e como órgão executor federal das 

políticas e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, terá as seguintes 

atribuições de: 

a) executar a parte federal do controle e manutenção da qualidade do ambiente 

costeiro, em estrita consonância com as normas estabelecidas pelo CONAMA; 

b) apoiar e participar da consolidação do Sistema de Informações do Gerenciamento 

Costeiro (SIGERCO); articulando-se com o MMA e os demais órgãos integrantes 

do SISNAMA nas ações necessárias à sua plena operacionalização; 

c) executar e acompanhar os Programas de Monitoramento, Controle e 

Ordenamento; 

d) propor ações e projetos para inclusão no Plano de Ação Federal; 

e) executar ações visando a manutenção e a valorização das atividades econômicas 

sustentáveis nas comunidades tradicionais da Zona Costeira; 

f) executar as ações do PNGC segundo as diretrizes definidas pelo MMA; 

g) elaborar Planos Operativos Anuais referentes às atividades de sua competência, 

de forma compatível com as prioridades definidas no Plano de Ação Federal; 
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h) subsidiar informações e resultados obtidos na execução do PNGC, com vistas ao 

Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira; 

i) colaborar na compatibilização das ações do PNGC com as políticas públicas que 

incidem na Zona Costeira; 

j) proceder ao licenciamento ambiental dos empreendimentos ou atividades de 

repercussão regional ou nacional incidentes na Zona Costeira, em observância às 

normas vigentes; 

k) promover, em articulação com os estados e municípios, a implantação de 

unidades de conservação federais e apoiar a implantação de unidades de 

conservação estaduais e municipais na Zona Costeira. 

3.2.2.5.8 Nível Estadual 

Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, 

planejarão e executarão suas atividades de Gerenciamento Costeiro em articulação 

intergovernamental, com os municípios e com a sociedade. 

São atribuições dos Estados: 

a) designar o Coordenador do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro; 

b) elaborar, implementar, executar e acompanhar o Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, obedecidas as normas legais federais e o PNGC; 

c) estruturar e consolidar o sistema estadual de informação do Gerenciamento 

Costeiro; 

d) estruturar, implementar, executar e acompanhar os programas de monitoramento, 

cujas informações devem ser consolidadas periodicamente em Relatório de 

Qualidade Ambiental da Zona Costeira Estadual; 

e) promover a articulação intersetorial e interinstitucional no nível estadual, na sua 

área de competência; 

f) promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no 

Gerenciamento Costeiro, mediante apoio técnico, financeiro e metodológico; 

g) elaborar e promover a ampla divulgação do Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro e do PNGC; 

h) promover a estruturação de colegiado estadual. 

3.2.2.5.9 Nível Municipal 

Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, 

planejarão e executarão suas atividades de Gerenciamento Costeiro em articulação 

intergovernamental e com a sociedade. 
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São atribuições dos Municípios: 

a) elaborar, implementar, executar e acompanhar o Plano Municipal de 

Gerenciamento Costeiro, observadas as diretrizes do PNGC e do Plano Estadual 

de Gerenciamento Costeiro; 

b) estruturar o sistema municipal de informações do Gerenciamento Costeiro; 

c) estruturar, implementar e executar os programas de monitoramento; 

d) promover o fortalecimento das entidades diretamente envolvidas no 

gerenciamento costeiro, mediante apoio técnico, financeiro e metodológico; 

e) promover a estruturação de colegiado municipal. 

3.2.2.5.10 Fontes de Recursos 

Na execução do presente Plano serão consideradas as seguintes fontes de 

recursos: 

a) Orçamento Geral da União; 

b) Orçamentos Estaduais e Municipais e Agências Estaduais e Municipais de 

financiamento; 

c) Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), criado pela Lei n.º 7.797 de 10 de 

julho de 1989; 

d) Agências Federais de Financiamento; 

e) Agências Internacionais de Financiamento; 

f) Entidades e Instituições Financeiras Públicas e Privadas; 

g) Doações e legados. 

3.2.2.5.11 Dos Municípios Atingidos Zona Costeira no Paraná 

Os municípios abrangidos pela faixa terrestre da zona costeira no Paraná são: 

Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 

 Da Proteção à Fauna 

A fauna recebe proteção constitucional quando inclui entre os meios de assegurar 

a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado (artigo 225, § 1.º, VII). 

A Lei n.º 5.197, de 03 de janeiro de 1967, dispõe sobre normas de proteção à fauna 

silvestre, dando premissas básicas à vida animal. 
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Os meios de proteção estão consubstanciados nas proibições de utilização, 

perseguição, destruição, caça, apanha de animais, e as transgressões constituem-se em 

crimes ambientais nos termos da Lei n.º 9.065, de fevereiro de 1998. 

A edição da Instrução Normativa IBAMA n.º 013, de 19 de julho de 2013, visa 

estabelecer os procedimentos para padronização metodológica dos planos de amostragem 

de fauna exigidos nos estudos ambientais necessários para o licenciamento ambiental de 

rodovias e ferrovias. 

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA editou a Instrução 

Normativa n.º 023 em 31 de dezembro de 2014, para definir as diretrizes e os 

procedimentos para a destinação de animais silvestres apreendidos, resgatados por 

autoridade competente ou entregues voluntariamente pela população, bem como para o 

funcionamento dos Centros de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA – CETAS. 

 Da Proteção à Flora 

O Novo Código Florestal, instituído pela Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012, que 

revoga a Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965 e dá outras providências, estabelece 

limitações administrativas ao uso das florestas e demais formas de vegetação 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem. 

Das limitações administrativas impostas pelo Novo Código Florestal, as áreas de 

preservação permanente (artigo 4.º) são de grande importância já que visam à preservação 

do solo e a manutenção da qualidade dos recursos hídricos. 

No que concerne às áreas de preservação permanente (APP) a Lei n.º 12.651 de 

25 de março de 2012, traz, em seu bojo, parâmetros, definições e limites, visando, assim, 

regulamentar autorização de atividades impactantes. Contudo, no que se refere aos 

interesses coletivos, o referido diploma legal introduz vários conceitos e dentre eles se 

destaca:  

“Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

VIII - utilidade pública: 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo 

urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições 

esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste 

último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;” 
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Com a finalidade de disciplinar a intervenção ou supressão de vegetação em Área 

de Preservação Permanente (APP) observa-se a relativização do texto de lei, prevendo, a 

isenção de reserva legal para empreendimentos de infraestrutura. 

Dentre os institutos inerentes ao tema, deve-se ainda observar as disposições da 

Lei da Mata Atlântica n.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização 

e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências, 

devidamente abordada em tópico próprio, cabendo ressaltar a proteção às restingas e 

manguezais. 

“Art. 1.º A conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Mata 

Atlântica, patrimônio nacional, observarão o que estabelece esta Lei, bem como a 

legislação ambiental vigente, em especial a Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965.  

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES  

Art. 2.º  Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica 

as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as 

respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como 

os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste. (Vide Decreto n.º 6.660, de 2008)” 

 Da Mata Atlântica 

A Lei n.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e proteção 

da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências, complementada 

pelo Decreto Federal n.º 6.660, de 21 de novembro de 2008, que trata do disciplinamento 

da exploração e utilização da Mata Atlântica. 

Essas leis conjugadas restringem o corte, a exploração e a supressão da vegetação 

primária ou em estágios avançado e médio de regeneração, da Mata Atlântica. 

Excepcionam alguns casos, dentre os quais, as necessidades de execução de obras ou 

projetos de utilidade pública, mediante aprovação de estudo de impacto ambiental, com 

anuência prévia do IBAMA. 

Foi publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2014, a Instrução 

Normativa do IBAMA n.º 22, de 26 de dezembro de 2014, que estabelece critérios e 

procedimentos para as análises dos pedidos de concessões de anuências prévias para a 

supressão de vegetação de Mata Atlântica primária ou secundária nos estágios médio ou 
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avançado de regeneração, nos termos do artigo 19 do Decreto n.º 6.660, de 21 de 

novembro de 2008. 

Além da padronização de procedimentos, evitando que os estados adotem medidas 

divergentes no tocante à análise e à aprovação dos processos, a norma recém-publicada 

traz, ainda, a definição das instâncias de tramitação dos pedidos para as unidades do 

IBAMA, superando os gargalos anteriormente existentes na operacionalização e no 

gerenciamento dos pedidos de anuência pelos estados. 

Os parâmetros básicos para a análise dos estágios sucessionais da Mata Atlântica 

encontram-se estampados na Resolução do CONAMA n.º 010, de 1.º de outubro de 1993, 

e na Resolução do CONAMA n.º 002, de 18 de março de 1994, com a definição dos 

estágios sucessionais de vegetação secundária, com a finalidade de orientar os 

procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa. 

A Resolução do CONAMA n.º 009, de 24 de outubro de 1996, define corredores 

entre remanescentes, que se constituem pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas 

faixas marginais de cobertura vegetal existente, nas quais seja possível a interligação 

desses remanescentes, em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação 

permanente. 

A Resolução do CONAMA n.º 003, de 18 de abril de 1996, define vegetação 

remanescente de Mata Atlântica abrangendo a totalidade de vegetação primária e 

secundária em estágio inicial, médio e avançado de regeneração. 

A Resolução do CONAMA n.º 004, de 31 de março de 1993, declarou de caráter 

emergencial, para fins de zoneamento e proteção, todas as áreas de formações nativas de 

restinga, conforme estabelecidas pelo mapa de vegetação do Brasil, IBGE, 1988 e pelo 

Projeto RADAM-Brasil. 

A Lei Estadual n.º 11.054, de 11 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a Lei Florestal 

do Estado do Paraná, trata da Mata Atlântica em seu artigo 36, menciona ser esta 

suscetível à exploração, desde que aplicadas técnicas de manejo de forma a garantir a 

estabilidade e perpetuidade do ecossistema, vinculando a obediência aos critérios firmados 

pela legislação federal. 

Considerando que a proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por 

objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda 

da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do 

regime hídrico e da estabilidade social, foi regulamento através da Resolução SEMA Nº 3 
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DE 12/02/2019 e estabeleceu procedimentos para compensação ambiental em supressão 

de vegetação do Bioma Mata Atlântica. 

A Portaria IAP Nº 210 de 20/08/2018 estabelece critérios para atendimento ao 

disposto o artigo 17, da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), nos processos 

de autorização de supressão florestal de competência do Instituto Ambiental do Paraná - 

IAP. 

“Art. 1º Estabelecer critérios para atendimento ao disposto o artigo 17, da Lei Federal 

nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), nos processos de autorização de supressão 

florestal de competência do Instituto Ambiental do Paraná - IAP.” 

 Das Unidades de Conservação 

A criação de espaços territoriais ambientais protegidos e unidades de conservação 

encontram guarida constitucional, principalmente, no inciso III do artigo 225 da Carta 

Magna.  

“III – definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.“  

Os diplomas legais que se referem as Unidades Conservação, cujo elenco figura 

na Resolução CONAMA n.º 428 de 17 de dezembro de 2010, em seus artigos 1.º e 2.º 

regula a forma de promover o licenciamento quando do haja impacto ambiental de forma a 

afetar as Unidades de Conservação, determinando, ainda, a devida autorização da 

Administração dessas Unidades. Atualmente as categorias de unidades de conservação 

encontram definição na Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 

225, §1.º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza. 

A mencionada lei define unidades de conservação como sendo:  

"espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção". 

Estabelece, também, as categorias de unidades de conservação e divide-as em 

dois grupos, a saber: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

Determina que o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
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dos casos previsto nesta Lei, e para as Unidades de Uso Sustentável o objetivo básico 

traduz-se em compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais.  

Dentre as categorias figurantes nos grupos das Unidades de Proteção Integral, 

encontram-se as Unidades de Conservação nas modalidades de Estação Ecológica e de 

Parque Nacional e no grupo das Unidades de Usos Sustentável encontram-se as Unidades 

de Conservação nas modalidades de Área de Proteção Ambiental (APA) e de Área de 

Relevante Interesse Ecológico. Entretanto, por ser de maior interesse para o trabalho ora 

desenvolvido, em tópico específico, aborda-se, a seguir, o tema relacionado aos Parques 

Nacionais, bem como as Áreas de Proteção Ambiental. 

Ainda a Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, estabelece que Unidades de 

Conservação devem ter seus respectivos Planos de Manejo, onde fiquem estabelecidas as 

condições de uso e de exploração dos recursos naturais. 

Com relação ao licenciamento em que haja interferência com Unidade de 

Conservação, observar o disposto no artigo 36 da citada Lei: 

“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 

no regulamento desta Lei.(Regulamento) 

§ 3.º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona 

de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser 

concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a 

unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá 

ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo”. 

É bom lembrar que a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, 

também define unidades de conservação e estabelece punições severas às transgressões 

cometidas nas Unidades de Conservação. 

A Resolução CONAMA 428, de 17 de dezembro de 2010 alterada pela Resolução 

CONAMA 473, de 11 de dezembro de 2015, estabelece o limite a partir da UC, para 

licenciamento de empreendimento com significativo impacto ambiental: 

“Art. 1.º O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que 

possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona de 
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Amortecimento (ZA), assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com 

fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão 

responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas Particulares de 

Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.  

(...) 

§2.º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação da Resolução nº 473, 

de 11 de dezembro de 2015, o licenciamento de empreendimento de significativo 

impacto ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja 

ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com 

exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas 

Consolidadas. (redação dada pela Resolução nº 473/2015).” 

Muito embora contemplado no capítulo Meio Biótico, as Unidades de Conservação, 

para a regulamentação aplicável será demonstrado rol de tais unidades: 

a) Parque Nacional do Superagui, instituído pelo Decreto Federal n.º 97.688, de 25 

de abril de 1989, com base no artigo 5.º da Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 

1965. Teve os limites redefinidos pela Lei n.º 9.513, de 20 de novembro de 1997, 

considerando ainda a exclusão da APA de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n.º 

90.883, de 31 de janeiro de 1985, e da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, 

criada pelo Decreto n.º 87.222, de 31 de maio de 1982; 

b) Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, instituído pela Lei n.º 10.227, de 23 de maio 

de 2001; 

c) Estação Ecológica de Guaraqueçaba, instituída pelo Decreto Federal n.º 87.222, 

de 31 de maio de 1982; 

d) Estação Ecológica Estadual da Ilha do Mel e Parque Estaduais da Ilha do Mel, 

instituídos pelo Decreto Estadual n.º 5.454, de 21 de setembro de 1982 e Decreto 

n° 5.506, de 21 de março de 2002 respectivamente; 

e) Estação Ecológica do Guaraguaçu, criada por meio do Decreto n.º 1.230, de 27 

de março de 1992; 

f) Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba – Federal, instituída pelo Decreto 

Federal n.º 90.883, de 31 de janeiro de 1985; 

g) Área de Proteção Ambiental Estadual de Guaraqueçaba – Estadual, denominada 

Guaraqueçaba, instituída pelo Decreto Estadual n.º 1.228, de 27 de março de 

1992; 

h) Área de Proteção de Guaratuba, criada pelo Decreto n.º 1234, de 27 de março de 

1992, abrange os municípios de Guaratuba, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, 

Morretes, Paranaguá e Matinhos; 
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i) Parque Florestal Rio da Onça criado a partir do Decreto n.º 3.825, de 4 de junho 

de 1981; 

j) Floresta Estadual do Palmito, Unidade de Conservação criada a partir do Decreto 

n.º 4.493, de 17 de agosto de 1998; 

k) Parque Natural Municipal do Manguezal do Perequê, o Decreto Municipal n.º 706 

de 10 de setembro de 2001, instituiu a implantação desta UC, no entanto, 

questões litigiosas acerca da propriedade da área envolvendo Município, Estado, 

federação e particulares, acabam por emperrar o processo de estabelecimento da 

área de proteção ambiental; 

l) Parque Municipal de Praia Grande, instituído pelo decreto n.º 238, de 10 de julho 

de 2014. 

 Da Proteção à Qualidade do Ar 

Visando o controle, preservação e recuperação da qualidade do ar, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, editou a Resolução n.º 005, de 15 de junho de 1989, 

enquadrando em três classes de usos, a saber:  

"Classe I - áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e 

Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas... Nestas áreas deverá ser mantida a 

qualidade do ar em nível o mais próximo do verificado sem a intervenção 

antropogênica. 

Classes II - áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo 

padrão secundário de qualidade. 

Classe III - áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade do ar 

seja limitado pelo padrão primário de qualidade.” 

A Resolução do CONAMA n.º 003, de 28 de junho de 1990, trata da manutenção 

da qualidade do ar, com estabelecimento de padrões de qualidade do ar e amplia o número 

de poluentes atmosféricos passíveis de monitoramento e controle, visando proteger a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como evitar danos à flora e à fauna 

e ao meio ambiente em geral. 

A Resolução do CONAMA n.º 008, de 06 de dezembro de 1990, estabelece os 

limites máximos de emissão de poluentes do ar a nível nacional, para processos de 

combustão externa em fontes novas fixas, como: caldeiras, geradores de vapor, centrais 

para a geração de energia elétrica, fornos, fornalhas, estufas e secadores para a geração 

e uso de energia térmica, incineradores e gaseificadores. 
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 Do Controle da Poluição Sonora 

A Resolução CONAMA n.º 001, de 08 de março de 1990, dispõe sobre a emissão 

de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda políticas, atuando no interesse da saúde e do 

sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas na dita Resolução. 

Na execução dos projetos de construção ou reformas de edificações para atividades 

heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os níveis 

estabelecidos pela NBR-10.152 da ABNT.  

A Resolução CONAMA n.º 001, de 11 de fevereiro de 1993, estabelece para 

veículos automotores nacionais e importados, exceto motocicletas, motonetas, 

ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados, limites máximo de 

ruído com o veículo em aceleração e na condição de parado.  

 Emissões de Poluentes na Atmosfera  

No Brasil, o controle da qualidade do ar é regido pela Lei Federal n.º 6.938, de 31 

de agosto de 1981, complementada pelas Resoluções CONAMA n.º 005, de 15 de junho 

de 1989 e n.º 003, de 28 de junho de 1990, nas quais, respectivamente, foi instituído o 

Programa Nacional de Qualidade do Ar (PRONAR) e elaboradas disposições sobre 

Qualidade do Ar, definições e padrões. Através da Resolução CONAMA n.º 005/89, que 

resolve: 

“I - Instituir o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, como um 

dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem estar das 

populações e melhoria da qualidade de vida com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente segura, pela 

limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica com 

vistas a: 

a) uma melhoria na qualidade do ar; 

b) o atendimento aos padrões estabelecidos; 

c) o não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 

degradadas.” 

Em complemento, a Resolução CONAMA n.º 003/1990 amplia o número de 

poluentes atmosféricos passíveis de monitoramento e controle no País, e, desta forma,  

resolve: 

“Art. 1.º - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos 

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
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bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. 

Parágrafo Único - Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria 

ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características 

em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - inconveniente ao bem-estar público; 

III - danoso aos materiais, à fauna e flora. 

IV - prejudicial à segurança ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade.” 

Cabe ainda ressaltar o contido na resolução SEMA 016, de 26 de março de 2014, 

em complemento ao tema: 

Art. 1º Definir critérios para o Controle da Qualidade do Ar como um dos instrumentos 

básicos dagestão ambiental para proteção da saúde e bem estar da população e 

melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o desenvolvimento econômico 

e social do Estado de forma ambientalmente segura, pelo estabelecimento de: 

I - padrões de emissão e critérios de atendimento para fontes industriais, comerciais e 

de serviços; 

II - padrões de condicionamento; 

III - metodologias a serem utilizadas para determinação de emissões. com vistas a: 

I - melhoria na qualidade do ar; 

II - não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não degradadas. 

Parágrafo único. Os padrões de emissão desta Resolução não se aplicam às fontes 

novas quando para estas existirem limites mais rigorosos estabelecidos pela legislação 

federal. 

 Da Lei de Proteção às Áreas Úmidas  

Áreas úmidas são ecossistemas frágeis, de alta complexidade ecológica, 

importantes para o processo de estabilidade ambiental e manutenção da biodiversidade, 

que, por estarem em relevos planos ou abaciados, se encontram frequentemente com 

elevados níveis de saturação hídrica. 

O Decreto Federal n.º 1.905, de 16 de maio de 1996, promulga a Convenção sobre 

Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves 

Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971. Decreta: 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
48 

PARANÁ

DER

“Art. 1.º A Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, 

especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, conhecida como Convenção de 

Ramsar, assinada em Ramsar, Irã, em 02 de fevereiro de 1971, apensa por cópia ao 

presente Decreto, deverá ser executada e cumprida tão inteiramente como nela se 

contém.” 

A Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, que complementa e modifica leis 

anteriores, tais como 6.938, de 31 de janeiro de 1981, dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa; altera as leis n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, n.º 9.393, de 19 de 

dezembro de 1996 e n.º 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as leis n.º 4.771, de 

15 de setembro de 1965 e n.º 7.754, de 14 de abril de 1989, assim como a Medida 

Provisória n.º 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências: 

“Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por 

águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas 

à inundação (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

Art. 6.º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de 

interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas 

ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 

IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.      (Incluído 

pela Lei nº 12.727, de 2012).” 

A Resolução conjunta IBAMA/SEMA/IAP n.º 005, de 28 de março de 2008, define 

critérios para avaliação das áreas úmidas e seus entornos protetivos, normatiza sua 

conservação e estabelece condicionantes para o licenciamento das atividades nelas 

permissíveis no Estado do Paraná e revoga a Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n.º 

045, de 25 de setembro de 2007: 

“Capítulo - Das normas e procedimentos sobre áreas úmidas 

Art. 3.º - Devido aos escassos remanescentes de áreas úmidas conservadas, tais áreas 

e seus entornos protetivos são considerados prioritários para a preservação, sendo 

proibidos licenciamentos ou autorizações para quaisquer finalidades ou intervenções 

que determinem ou possam vir a causar a sua degradação. 

Parágrafo único - A intervenção de que trata o caput deste Artigo é qualquer ação de 

natureza física, química e/ou biológica que possa descaracterizar as áreas úmidas e 

seus entornos protetivos.  

Art. 4.º - Excepcionalmente, poderá ser admitida intervenção em áreas úmidas e em 

seus entornos protetivos, observada a normativa vigente e quando comprovada, 
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através de estudos, a inexistência de alternativas técnicas e locacionais para a 

execução de obras, atividades ou empreendimentos de utilidade pública ou de 

interesse social, desde que não prejudique a função ecológica da área, a exceção de 

atividades de segurança nacional.  

Parágrafo único - Nos casos das intervenções permissíveis, tais obras, atividades ou 

empreendimentos poderão ser licenciados pelo IAP, desde que o licenciamento 

ambiental obedeça às mesmas normas adotadas para as áreas de preservação 

permanente. 

Art. 5.º - O entorno protetivo das áreas úmidas será definido localmente e depende da 

declividade do relevo e da textura do solo, conforme a seguinte tabela: 

Parágrafo 1.º - Quando o entorno protetivo se sobrepuser à área de preservação 

permanente, na faixa de sobreposição prevalecerá a legislação referente às áreas de 

preservação permanente. 

Parágrafo 2.º - No entorno protetivo não poderá ser executada nenhuma atividade de 

revolvimento que promova o carreamento de solos para as áreas úmidas. 

Art. 6.º - As áreas úmidas e respectivos entornos protetivos sob intervenção deverão 

ser adequados ambientalmente, a partir da data de publicação da presente Resolução 

Conjunta. 

Parágrafo único - A adequação ambiental de que trata o caput deste Artigo incluirá, 

dentre outras, as seguintes providências imediatas: 

I) a proibição da utilização de agrotóxicos e da abertura de novos canais de drenagem; 

II) a restrição da utilização de práticas de adubação e de calagem, que somente serão 

admitidas mediante análise de solos sob orientação técnica, com prazo de validade 

para os resultados analíticos de 3 (três) anos, sendo que a quantidade de amostras de 

solos deverá estar em consonância com os tipos de solos e com seus diferentes usos; 

III) a retirada de animais domésticos; 

IV) a recuperação imediata de áreas mineradas, mediante orientação e 

responsabilidade técnica comprovada; 

V) a priorização do saneamento de efluentes em áreas habitacionais. 

Art. 7.º - Se as áreas úmidas e seus entornos protetivos, já sob intervenção, forem 

identificados como estratégicos para a conservação da biodiversidade, os órgãos 

ambientais exigirão dos responsáveis a sua restauração total, de forma a reinseri-los 

no processo de preservação.” 
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 Da Lei Marítima Brasileira 

Nos empreendimentos que tenham interferência direta ou indireta em área costeira, 

deve-se contemplar os estudos considerando a normativa da Marinha Brasileira. 

A Marinha Brasileira tem suas atribuições determinadas pela edição da Lei n.º 

9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), que dispõe sobre a segurança do tráfego 

aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

São águas jurisdicionais brasileiras as sobrejacentes à Plataforma Continental 

quando esta ultrapassar os limites da Zona Econômica Exclusiva; e as águas interiores, 

compostas das hidrovias interiores, assim consideradas rios, lagos, canais, lagoas, baías, 

angras e áreas marítimas consideradas abrigadas 

A Portaria n.º 128, da Diretoria de Portos e Costas (DPC), de 1.º de dezembro de 

2008, altera as Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra 

de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM-

11/DPC. 

O Diretor de Portos e Costas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria n.º 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo com o 

contido no artigo 4, da Lei n.º 9537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), resolve: 

“Art. 1.º Alterar as “Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, Pesquisa 

e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras”, 

aprovadas pela Portaria n.º 109/DPC, de 16 de dezembro de 2003, publicada no Diário 

Oficial da União, Seção I, de 20 de janeiro de 2004, conforme abaixo especificado. Esta 

modificação é denominada Mod 4: 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE PARECER PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS JURISDICIONAIS 

BRASILEIRAS 0101 -PROPÓSITO Estabelecer normas e procedimentos para 

padronizar a emissão de parecer atinente à realização de obras sob, sobre e às 

margens das águas jurisdicionais brasileiras (AJB). 

COMPETÊNCIA 

A Marinha do Brasil (MB) avaliará a execução de obras sob, sobre e às margens das 

AJB e emitirá parecer no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à 

segurança da navegação, sem prejuízo das obrigações do interessado perante os 

demais órgãos responsáveis pelo controle da atividade em questão. 
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a) ao Diretor de Portos e Costas (DPC), como Representante da Autoridade Marítima 

para a Segurança do Tráfego Aquaviário, compete: 

1) determinar a elaboração de normas que orientem a emissão de Parecer relativo às 

solicitações de cessão de águas públicas para a exploração da aquicultura; e 

2) determinar a elaboração das normas da Autoridade Marítima relativas à execução 

de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas 

sob jurisdição nacional, no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à 

segurança da navegação. 

b) ao Comandante do Distrito Naval (DN), como Representante da Autoridade 

Marítima para a Segurança do Tráfego Aquaviário, compete: 

1) determinar a emissão e aprovar o parecer da MB relativo à consulta para o 

aforamento de terrenos de marinha localizados em suas áreas de jurisdição (poderá 

subdelegar); e 

2) ordenar ou providenciar a demolição de obra ou benfeitoria e a recomposição do 

local, quando realizadas em desacordo com as normas estabelecidas pela Autoridade 

Marítima. 

CONSULTA PRÉVIA 

Dependerá de consulta prévia às Capitanias (CP), Delegacias (DL) e Agências (AG) o 

início da execução das obras públicas ou particulares localizadas sob, sobre e às 

margens das AJB, que a partir daqui serão chamadas apenas de obra(s), exceto 

aquelas realizadas em rios que não constem como navegáveis e em trechos não 

navegáveis de rios navegáveis nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos 

Portos (NPCP). Os requerimentos de obras em rios não navegáveis serão 

despachados como isentos de parecer da Autoridade Marítima, ressaltando que o 

interessado não estará eximido das obrigações perante os demais órgãos 

responsáveis pelo controle da atividade em questão. 

INTERDIÇÃO DE ÁREA AQUAVIÁRIA EM FACE DA REALIZAÇÃO DE OBRAS, 

DRAGAGENS, ATERRO OU DE PESQUISA E LAVRAS DE MINERAIS Quando a área 

for interditada à navegação, qualquer tipo de embarcação não poderá trafegar nos 

limites da área aquaviária interditada, conforme divulgado em Avisos aos Navegantes.” 

 Agenda 21 

Agenda 21 é um conjunto de resoluções tomadas na conferência internacional RIO-

92, realizada na cidade do Rio de Janeiro entre 3 e 4 de junho de 1992. Organizada pela 

ONU (Organização das Nações Unidas) contou com a participação de 179 países e 

resultou em medidas para conciliar o crescimento econômico e social com a preservação 
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do meio ambiente. Na Agenda 21 cada país definiu as bases para a preservação do meio 

ambiente em seu território, possibilitando o desenvolvimento sustentável. 

Principais temas tratados na Agenda 21: 

▪ combate à pobreza; 

▪ cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável; 

▪ sustentabilidade e crescimento demográfico; 

▪ proteção da atmosfera; 

▪ planejamento e ordenação no uso dos recursos da terra; 

▪ combate ao desmatamento das matas e florestas no mundo; 

▪ combate à desertificação e seca; 

▪ preservação dos diversos ecossistemas do planeta com atenção especial aos 

ecossistemas frágeis; 

▪ desenvolvimento rural com sustentabilidade; 

▪ preservação dos recursos hídricos, principalmente das fontes de água doce do 

planeta; 

▪ conservação da biodiversidade no planeta; 

▪ tratamento e destinação responsável dos diversos tipos de resíduos (sólidos, 

orgânicos, hospitalares, tóxicos, radioativos); 

▪ fortalecimento das ONGs na busca do desenvolvimento sustentável; 

▪ educação como forma de conscientização para as questões de proteção ao meio 

ambiente. 

 Convenção da Diversidade Biológica 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB) é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes 

instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. 

A Convenção foi estabelecida durante a notória RIO-92 – a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) e é hoje o principal fórum 

mundial para questões relacionadas ao tema. Mais de 160 países já assinaram o acordo, 

que entrou em vigor em dezembro de 1993. 

A Convenção está estruturada sobre três bases principais – a conservação da 

diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa 
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dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos – e se refere à 

biodiversidade em três níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. 

A Convenção abarca tudo o que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade 

– e ela funciona, assim, como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas 

outras convenções e acordos ambientais mais específicos, como o Protocolo de Cartagena 

sobre Biossegurança; o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a 

Alimentação e a Agricultura; as Diretrizes de Bonn; as Diretrizes para o Turismo 

Sustentável e a Biodiversidade; os Princípios de Addis Abeba para a Utilização Sustentável 

da Biodiversidade; as Diretrizes para a Prevenção, Controle e Erradicação das Espécies 

Exóticas Invasoras; e os Princípios e Diretrizes da Abordagem Ecossistêmica para a 

Gestão da Biodiversidade. 

A Convenção também deu início à negociação de um Regime Internacional sobre 

Acesso aos Recursos Genéticos e Repartição dos Benefícios resultantes desse acesso, 

estabeleceu programas de trabalho temáticos; e levou a diversas iniciativas transversais. 

 Da Proteção ao Patrimônio Cultural 

No Capítulo destinado à cultura, a Constituição Federal, prevê:  

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira nos quais se incluem:  

VI - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.  

§1.º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento 

e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. “ 

Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos, por 

determinação constitucional incumbem aos três níveis de governo. 

Os sítios arqueológicos estão sob a tutela do Poder Público, nos termos da Lei 

Federal n.º 3.924, de 26 de julho de 1961, que proíbe o aproveitamento econômico, a 

destruição ou mutilação das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas, como 

sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, bem assim como dos sítios, 

inscrições e outros objetos que enumera no artigo 2.º: 

“Art 2.º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos: 
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a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos 

de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou 

tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não 

especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente. 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos 

paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou 

de aldeiamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se encontram vestígios humanos 

de interesse arqueológico ou paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros 

vestígios de atividade de paleoameríndios.” 

O desrespeito aos sítios arqueológicos é crime previsto na Lei n.º 9.605, de 

fevereiro de 1998. 

Ainda no tocante ao Patrimônio Cultural, há de se observar o Tombamento do 

Sambaqui do Guaraguaçu, no Município de Pontal do Paraná, regulamentado pelo 

processo n.º 085/1982 do IAP pelo Estado do Paraná, Inscrição n.º 13, Livro do Tombo 

Arqueológico, Paisagístico e Etnográfico em data de 26 de novembro de 1982. 

O decreto-lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional. 

“Art. 1.º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis 

e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 1.º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante 

do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou 

agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. 

§ 2.º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos 

a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 

conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza 

ou agenciados pelo indústria humana.” 

A instrução normativa nº001, de 25 de março de 2015, estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

“Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos administrativos a serem 

observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, quando 
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instado a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental federal, estadual e 

municipal em razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta-AID do 

empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal.” 

 Da Compensação Ambiental 

A compensação ambiental pode ser entendida como um mecanismo de 

responsabilização dos empreendedores causadores de significativo impacto ambiental 

pelo prejuízo que causam ao meio ambiente. 

Como a atividade econômica por eles desenvolvida repercute negativamente sobre 

um bem de uso comum do povo, o meio ambiente, direito fundamental das gerações 

presentes e futuras, deve o empreendedor, em contrapartida à sua atividade danosa, 

apoiar mecanismos que promovam a preservação ambiental. Por essa razão a lei prevê o 

investimento na criação, manutenção e implantação de unidades de conservação, que, 

sabidamente, são essenciais na preservação dos diferentes ecossistemas e fundamentais 

para a manutenção do equilíbrio biológico.  

O Decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002, regulamenta artigos da Lei n.º 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza - SNUC, e dá outras providências. No capítulo VIII quanto à compensação por 

significativo impacto ambiental, deve ser o observado a disposição integral do artigo 31: 

“Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da 

Lei n.º 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de 

impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, 

exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. (Redação 

dada pelo Decreto n.º 6.848, de 2009). 

§ 1.º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. (Incluído 

pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

§ 2.º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento 

e das características do ambiente a ser impactado. (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 

2009) 

 § 3.º Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos 

referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de 

licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos 

incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às 

garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. (Incluído 

pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 
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 § 4.º A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles 

empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho. (Incluído pelo 

Decreto n.º 6.848, de 2009) 

Art. 31-A.  O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do 

Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a 

seguir: (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

        CA = VR x GI, onde: (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

        CA = Valor da Compensação Ambiental; (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

        VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do 

empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e 

programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de 

impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes 

sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os 

custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; (Incluído pelo Decreto n.º 

6.848, de 2009) 

        GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

(Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

 § 1.º O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste 

Decreto. (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

 § 2.º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. (Incluído 

pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

 § 3.º As informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser apresentadas pelo 

empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação. 

(Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

 § 4.º Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 

empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam 

impactos ambientais, relativos ao trecho. (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 

 Art. 31-B.  Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo 

com as informações a que se refere o art. 31-A. (Incluído pelo Decreto n.º 6.848, de 

2009) 

 § 1.º Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no prazo de 

dez dias, conforme regulamentação a ser definida pelo órgão licenciador. (Incluído pelo 

Decreto n.º 6.848, de 2009) 

 § 2.º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. (Incluído 

pelo Decreto n.º 6.848, de 2009) 
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 § 3.º O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada. (Incluído pelo Decreto n.º 

6.848, de 2009) 

 § 4.º Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua 

destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes e observado o § 2.º do art. 36 da Lei n.º 9.985, de 2000. (Incluído 

pelo Decreto n.º 6.848, de 2009).” 

O Decreto n.º 6.848 de 14 de maio de 2009 que altera e acrescenta dispositivos ao 

Decreto n.º 4.340 de 22 de agosto de 2002, foi promulgado para regulamentar a 

compensação ambiental, no entanto, ficou assim determinada a aplicação dos recursos da 

compensação ambiental, prevalecendo o artigo 33 do Decreto n.º 4.340: 

“Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da 

Lei n.º 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, 

deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 

regularização fundiária e demarcação das terras; 

elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 

proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; 

desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação 

e área de amortecimento. 

Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de 

Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os 

recursos da compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes 

atividades: 

elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 

realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a 

aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

implantação de programas de educação ambiental; e 

financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade afetada.” 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
58 

PARANÁ

DER

A Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000 Regulamenta o artigo 225, § 1.º, incisos I, II, 

III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza e dá outras providências. 

A Resolução CONAMA 371/2006 estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para 

o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental, vejamos o art. 36 

“Art. 1o Esta resolução estabelece diretrizes para cálculo, cobrança, aplicação, 

aprovação e controle de gastos de recursos financeiros advindos da compensação 

ambiental decorrente dos impactos causados pela implantação de empreendimentos 

de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental  

competente, com fundamento em Estudos de Impacto Ambiental-EIA e Relatório de 

Impacto Ambiental-RIMA, conforme o art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 

e no art. 31 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.” 

Pela resolução conjunta SEMA/IAP nº 1 de 07/01/2010 foi alterada a metodologia 

para a gradação de impacto ambiental visando estabelecer critérios de valoração da 

compensação referente a unidades de proteção integral em licenciamentos ambientais e 

os procedimentos para a sua aplicação. 

“Art. 1º Aprovar a metodologia para a gradação de impacto ambiental visando 

estabelecer critérios de valoração da compensação referente a unidades de proteção 

integral em licenciamentos ambientais os procedimentos para a sua aplicação, na 

forma do Anexo que é parte integrante da presente Resolução Conjunta, estabelecendo 

os critérios para a valoração da compensação ambiental devida por empreendimentos 

de significativo impacto ambiental para a implantação e manutenção de unidades de 

conservação do grupo de proteção integral.” 

Foi editada a RESOLUÇÃO CONJUNTA IBAMA/SEMA/IAP Nº 007 - 18 DE ABRIL 

DE 2008 que regulamenta a exploração eventual de espécies arbóreas nativas em 

remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril 

e em áreas urbanas. 

“Artigo 2º - A exploração, o corte e a supressão eventual de espécies arbóreas nativas 

em remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em ambientes, 

agropastoris e em áreas urbanas, são regulamentados pela presente Resolução.“ 

Ainda o Estado do Paraná, através da Resolução SEMA 03/2019, estabeleceu 

procedimentos para compensação ambiental em supressão de vegetação do Bioma Mata 

Atlântica.  

“Art. 1º Estabelecer, em atendimento ao art. 14 da Lei da Mata Atlântica, que a 

supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração, 
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somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública e a vegetação secundária 

em estágio médio de regeneração, poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública 

e interesse social e quando devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprio, e inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 

proposto. “ 

O IBAMA através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, de 25 de fevereiro de 2019 

em regulamentação a supressão vegetal, anuência e monitoramento apresenta: 

“Art. 1º - Estabelecer critérios e procedimentos para anuência prévia à supressão de 

vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração na 

área de aplicação da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, bem como 

para o monitoramento e avaliação do cumprimento das condicionantes técnicas 

expressas na anuência, nos termos da citada Lei e do Decreto Federal nº 6.660, de 21 

de novembro de 2008. “ 

Pela Portaria IAP Nº 210 DE 20/08/2018, o Estado do Paraná estabelece critérios 

para atendimento ao disposto o artigo 17, da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata 

Atlântica), nos processos de autorização de supressão florestal de competência do Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP. 

“Art. 2º Todas as autorizações de supressão vegetal, na modalidade desmate, devem 

conter condicionante referente à obrigatoriedade de se efetuar compensação ambiental 

nos termos do art. 17 da Lei da Mata Atlântica.“ 

 Normas de Delimitação de APP 

Segundo o Novo Código Florestal, Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012: 

“Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;” 

Áreas de preservação permanente (APP), assim como as Unidades de 

Conservação, visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um "meio ambiente 

ecologicamente equilibrado", conforme assegurado no artigo 225 da Constituição. No 

entanto, seus enfoques são diversos, enquanto as UC’s estabelecem o uso sustentável ou 

indireto de áreas preservadas, as APP’s são áreas naturais intocáveis, com rígidos limites 

de exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica direta. 
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As atividades humanas, o crescimento demográfico e o crescimento econômico 

causam pressões ao meio ambiente, degradando-o. Desta forma, visando salvaguardar o 

meio ambiente e os recursos naturais existentes nas propriedades, o legislador instituiu no 

ordenamento jurídico, entre outros, uma área especialmente protegida, onde é proibido 

construir, plantar ou explorar atividade econômica, ainda que seja para assentar famílias 

assistidas por programas de colonização e reforma agrária. 

Somente órgãos ambientais podem abrir exceção à restrição e autorizar o uso e até 

o desmatamento de área de preservação permanente rural ou urbana, mas, para fazê-lo, 

devem comprovar as hipóteses de utilidade pública, interesse social do empreendimento 

ou baixo impacto ambiental (artigo 8.º da Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012). 

As APP’s se destinam a proteger solos e, principalmente, as matas ciliares. Este 

tipo de vegetação cumpre a função de proteger, os rios e reservatórios, de assoreamentos, 

evitar transformações negativas nos leitos, garantir o abastecimento dos lençóis freáticos 

e a preservação da vida aquática. 

O Código Florestal atual, no seu artigo 4.º, estabelece como áreas de preservação 

permanente: 

“I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
61 

PARANÁ

DER

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 

metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 

nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 

espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja 

a vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 

(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.” 

Como visto acima, os limites das APP’s, às margens dos cursos d'água, variam 

entre 30 m e 500 m, dependendo da largura de cada um. Entre as mudanças introduzidas 

pelo Código atual (Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012) que revogou a Lei n.º 4.771 de 

15 de setembro de 1965, embora mantenha as mesmas distâncias do Código revogado, 

ele inicia a medida a partir da calha regular (isto é, o canal por onde correm regularmente 

as águas do curso d'água durante o ano) dos rios e não mais a partir do leito maior (a 

largura do rio ao considerar o seu nível mais alto, isto é, o nível alcançado por ocasião da 

cheia sazonal). Isto significou uma a efetiva redução dos limites das APP’s às margens de 

cursos d'água, uma vez que a nova medida ignora as épocas de cheias dos rios. Dado que 

o regime fluvial varia ao longo do ano, a calha será menor nos meses secos que nos meses 

chuvosos. 

No que diz respeito a delimitações de APP, cabe ainda observar o contido na 

Resolução CONAMA n.º 369, de 28 de março de 2006, que “Dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP”. 
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A sessão V da Resolução supra citada, Da Intervenção ou Supressão Eventual e 

de Baixo Impacto ambiental de Vegetação em APP, com observância no artigo 10, prevê: 

“Art. 10. O órgão ambiental competente poderá autorizar em qualquer ecossistema a 

intervenção ou supressão de vegetação, eventual e de baixo impacto ambiental, em 

APP”. 

 Do Controle Ambiental 

O executante da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados 

para identificar, ter acesso e possibilitar o cumprimento da legislação ambiental aplicável e 

de outros instrumentos legais e normativos, como acordos com outros órgãos públicos, 

códigos de práticas, etc., nos termos do documento normativo da gestão de qualidade em 

obras rodoviárias – procedimento, Norma DNIT 011/2004 – PRO. 

 Do Impacto Ambiental 

No planejamento e na execução das obras de implantação deve-se identificar os 

problemas ambientais previamente existentes e aqueles que podem decorrer de sua 

execução, e dos resíduos ou rejeitos produzidos no canteiro de obras. Deve-se estabelecer 

e manter procedimentos documentados para implementar ações de preservação do meio 

ambiente, observando o Corpo Normativo Ambiental do Município e do Estado, a legislação 

e as práticas vigentes, nos termos do documento normativo da gestão de qualidade em 

obras rodoviárias – procedimento, Norma DNIT 011/2004 – PRO. 

 Do Uso e Ocupação do Solo Urbano 

A competência legislativa relativa à questão do uso e ocupação do solo urbano 

encontra guarida constitucional entre as matérias elencadas no artigo 24, mais 

precisamente, no inciso I, que contempla o direito urbanístico, atribuindo à União e aos 

Estados a competência legislativa concorrente e aos Municípios incumbe suplementar as 

normas federais e estaduais naquilo que for de interesse preponderante local. 

Assim, tanto a União como os Estados podem estabelecer normas e diretrizes para 

uso e ocupação do solo urbano, tendo em vista interesses de ordem nacional ou regional, 

sempre que se faça necessário. 

A Constituição Federal nos artigos 182 e 183 trata da Política Urbana, 

estabelecendo que a propriedade urbana tenha seu uso condicionado ao cumprimento de 

sua função social, quando atende as exigências fundamentais de ordenação das cidades, 

expressas no plano diretor. 
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A União, exercendo sua competência legislativa, editou a Lei n.º 10.257, de 10 de 

julho de 2001, - Estatuto das Cidades - visando regulamentar os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, e estabelecer a Política Nacional Urbana, definindo as diretrizes 

gerais, os objetivos e os instrumentos para execução da política urbana. 

A Lei n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e alterações posteriores introduzidas 

pela Lei n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999, dispõe o sobre o parcelamento do solo urbano 

e dá outras providências. Essa lei estabelece em matéria urbanística ponto de relevância 

especialmente no aspecto ambiental, introduzindo a exigências de áreas reservadas a 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários (lazer, saúde, cultura), bem como 

estabelece proibições relativas ao parcelamento do solo urbano, visando assegurar à 

ordem sanitária, ambiental e de segurança pública. 

O artigo 13, já com a nova redação, diz que:  

"Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e 

desmembramentos, dentre outras condições, quando localizados em áreas de 

interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, 

histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou 

federal”. 

Já o artigo 14 prevê que os Estados definirão por decreto, as normas a que deverão 

submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no artigo 

13, observadas as disposições desta lei.  

Define, ainda, que na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado 

procurará atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal. 

 Da Higiene e Segurança do Trabalho 

O executante da obra deve estabelecer e manter procedimentos documentados 

para planejar e implementar a higiene e segurança do trabalho, observando a legislação 

em vigor, nos termos do documento normativo da gestão de qualidade em obras 

rodoviárias – procedimento, Norma DNIT 011/2004 – PRO. 

 Da Proteção aos Recursos Minerais 

É patente em nosso ordenamento jurídico a proteção aos recursos minerais, a 

Constituição Federal (artigo 20, inciso IX) determina que são bens da União e não do 

proprietário do solo (superficiário) e sua exploração por terceiros, depende de autorização 

ou concessão estatal (artigo 176, § 1.º). O sistema de concessão mineral no Brasil está 

baseado no Código de Mineração (Decreto-lei n.º 227, de 28 de fevereiro de 1967). 
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Quanto aos regimes de aproveitamento, denota-se, as autorizações e concessões 

são previstos para todas as substâncias minerais (artigo 2 do Código de Mineração, 

redação alterada pela Lei n.º 9.314, de 14 de novembro de 1996); documentação emitida 

pelo MME. O Regime de Licenciamento – alternativo, para substâncias de emprego 

imediato na construção civil - argila vermelha, rochas para paralelepípedos e calcário para 

corretivo de solos - e facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele 

obtiver expressa autorização (artigo 2 do Código de Mineração, redação alterada pela Lei 

n.º 9.314, de 14 de novembro de 1996); documentação emitida pelo DNPM. Regime de 

Permissão de Lavra Garimpeira – aplicado ao aproveitamento das substâncias minerais 

garimpáveis (artigo 2 do Código de Mineração, redação alterada pela Lei n.º 9.314, de 14 

de novembro de 1996); documentação emitida pelo DNPM. Regime de Extração – restrito 

a substâncias de emprego imediato na construção civil, por órgãos da administração direta 

ou autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para uso 

exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente (artigo 2 do Código de 

Mineração, redação alterada pela Lei n.º 9.314, de 14 de novembro de 1996); 

documentação emitida pelo DNPM. 

Para intervenções desta natureza, deve-se ainda observar as regras previstas no 

artigo 18 do Código de Mineração, redação alterada pela Lei n.º 6.403, de 15 de dezembro 

de 1976; nas resoluções do CONAMA referente às áreas de APP; do Código Florestal; 

além de outras resoluções, regulamentações e normativas do DNPM e instrumentos 

Estaduais e Municipais. 

No que diz respeito as licenças ambientais, observar a Resolução CONAMA n.º 

009, de 28 de dezembro de 1990, Resolução CONAMA n.º 010, de 6 de dezembro de 1990, 

resoluções CONAMA n.º 303, de 20 de março de 2002 e 369, de 28 de março de 2006, 

referente às APP’s, assim como, resoluções e regulamentações do Código Florestal, 

normativas do DNPM, observados em consonância da portaria do MME, denominada de 

Portaria de Lavra (artigo 43 do Código de Mineração, redação alterada pela Lei n.º 9.314 

de 14 de novembro de 1996). Para os casos de registro de licença sem plano de 

aproveitamento econômico aprovado pelo DNPM observar artigo 05 da Portaria DG DNPM 

n.º 11, de 13 de janeiro de 2012. 

Quanto a produção mineral, aproveitamento para emprego na construção civil, 

determina a Lei n.º 8.982 de 24 de janeiro de 1995, artigo 1: 

"Art. 1.º Poderão ser aproveitados pelo regime de licenciamento, ou de autorização e 

concessão, na forma da lei: 
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I - areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na construção civil, no preparo 

de agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial 

de beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à indústria de transformação; 

II - rochas e outras substâncias minerais, quando aparelhadas para paralelepípedos, 

guias, sarjetas, moirões e afins; 

III - argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha; 

IV - rochas, quando britadas para uso imediato na construção civil e os calcários 

empregados como corretivo de solo na agricultura. 

Parágrafo único. O aproveitamento das substâncias minerais referidas neste artigo fica 

adstrito à área máxima de cinquenta hectares." 

A Portaria n.º 266, de 10 de julho de 2008, complementa e regulamenta o regime 

de licenciamento do aproveitamento de recursos minerais, por meio do regime de 

licenciamento. 

“... 

I – para efeito de aplicação do disposto no inciso II do art. 1.º da Lei n.º 6.567, de 1978:  

a) rochas e outras substâncias aparelhadas, aquelas submetidas a processo manual 

de dimensionamento ou facetamento; e  

b) afins, os produtos de rochas para calçamento ou revestimento, sem beneficiamento 

de face.  

II – para efeito de aplicação do disposto no inciso III do art. 1.º da Lei n.º 6.567, de 

1978, argila empregada no fabrico de cerâmica vermelha, aquela que utilizada 

isoladamente, se preste ao fabrico de tijolos, telhas, manilhas e produtos artesanais, 

excluídas as argilas destinadas a revestimento.” 

A extração mineral por esse regime é direito exclusivo do proprietário do solo ou de 

quem ele autorizar, exceto se a jazida se situar em imóveis públicos. 

O requerimento de licença está previsto no artigo 1 da Lei n.º 8.982 de 24/01/95, 

sendo o registro abordado conforme artigo 10 da Portaria DG DNPM n.º 266, de 10 de julho 

de 2008, e para lavra condiciona-se à emissão e à vigência da licença ambiental de 

operação (artigo 17 da Portaria DG DNPM n.º 266, de 10 de julho de 2008). O requerente 

tem obrigação de apresentar ao DNPM, até 31 de março de cada ano, relatório simplificado 

das atividades desenvolvidas no ano anterior (artigo 9 Lei n.º 6.576 de 24 de setembro de 

1978). 
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A Permissão de Lavra Garimpeira tem critérios fixados pelo DNPM, são 

considerados como minerais garimpáveis, conforme Decreto n.º 98.812, de 9 de janeiro de 

1990:  

“Art. 5.º - Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de substâncias 

minerais garimpáveis, executada em áreas estabelecidas para este fim sob o regime 

de Permissão de Lavra Garimpeira. 

§ 1.º - são considerados minerais garimpáveis: 

I - o ouro, o diamante, a cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, exclusivamente 

nas formas aluvionar, eluvionar e coluvial; e 

II - a sheelita, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o espodumênio a lepidolita, as 

demais gemas, o feldspato, a mica e outros, em tipo de ocorrência que vierem a ser 

indicados pelo DNPM. 

§ 2.º - o local em que ocorrer a extração de minerais garimpáveis, na forma deste artigo, 

será genericamente denominado garimpo.” 

A Portaria DG DNPM n.º 441, de 11 de dezembro de 2009, dispõe sobre os 

trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura. Não são 

considerados atividade de lavra, sendo permitida a utilização dos materiais in natura e das 

terras resultantes desses trabalhos, desde que restrita à própria obra. Trata-se o § 1.º do 

artigo 3 do Código de Mineração e institui a Declaração de Dispensa de Título Minerário.  

“... 

§ 1.º Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de movimentação de 

terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura de 

vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações, desde que não haja 

comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando 

o seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra.” 

Estão enquadrados nos trabalhos não considerados atividades de lavra, segundo 

artigo 2 da Portaria DG DNPM n.º 441, de 11 de dezembro de 2009:  

“I - movimentação de terras: operação de remoção de solo ou de material inconsolidado 

ou intemperizado, de sua posição natural;  

II - desmonte de material in natura: operação de remoção, do seu estado natural, de 

material rochoso de emprego imediato na construção civil;  

III - obra: atividades de execução de aberturas de vias de transporte, trabalho de 

terraplenagem e de edificações que possam implicar trabalhos de movimentação de 

terras ou de desmonte de material in natura;  
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IV - faixa de domínio: limites da seção do projeto de engenharia que definem o corpo 

da obra e a área de sua influência direta;  

V - área de interesse: local de execução dos trabalhos de movimentação de terra ou 

de desmonte de material in natura, identificado no projeto ou selecionado no decorrer 

de sua execução e  

VI - Declaração de Dispensa de Título Minerário: certidão emitida pelo DNPM que 

reconhece o disposto no § 1º do art. 3º do Código de Mineração para caracterização 

de caso específico.” 

Fica a cargo do responsável pela obra ou executor, a recuperação ambiental da 

área de interesse e, se for o caso, da área utilizada para a deposição do material 

excedente, nos termos da legislação ambiental em vigor (artigos 11 e 12, Portaria DG 

DNPM n.º 441/ 2009).  

Também baseada no artigo 3 do Código de Mineração, há a Portaria do IAP n.º 

290, de 31 de outubro de 2013, cujo licenciamento, conforme artigo 1 da mesma, será por 

meio da modalidade Autorização Ambiental.  

“Artigo 1.º - O Licenciamento das pequenas cascalheiras, das atividades de 

movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem 

necessários à abertura e manutenção de estradas vicinais, rurais e outras vias de 

transporte, assim como obras gerais de terraplenagem e de edificações de interesse 

de Prefeituras Municipais e Departamento de Estradas de Rodagem – DER, que se 

enquadrem nestes casos, ou seja, áreas de empréstimo de obras específicas, sem 

comercialização do material retirado, far-se-á através da modalidade de Autorização 

Ambiental para terraplenagem, para que no prazo de sua vigência , haja a retirada do 

material e a recuperação da área. 

Parágrafo único – O Licenciamento que trata o caput deste artigo fica restrita à área 

máxima de extração de cinco hectares;” 

 Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 

Todas as etapas de construção de obras de infraestrutura objeto deste estudo 

devem ser realizadas em acordo com a legislação de segurança do trabalho e saúde 

ocupacional, incluindo as Normas Reguladoras (NR) de Segurança e Prevenção de 

Acidentes do Ministério do Trabalho, especialmente as seguintes:  

▪ NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual;  

▪ NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);  

▪ NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);  
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▪ NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

(inclui o PCMAT), de acordo com da Lei Federal n.º 6.514 de 22 de dezembro de 

1977 e Portaria do Ministério do Trabalho n.º 3.214 de 08 de junho de 1978. 

 Do Zoneamento Ecológico-econômico 

A Constituição Federal atribui poderes à União para elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social 

(artigo 21, IX). 

A política ambiental brasileira está calcada em diversos princípios, dentre os quais, 

o controle e zoneamento das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. O 

zoneamento ambiental é um dos instrumentos dessa política. Seu objetivo consiste no 

planejamento adequado do espaço territorial visando compatibilizar a convivência dos 

seres que o habitam e as atividades nele desenvolvidas.  

A Lei n.º 9.985, de 18 de junho de 2000, define zoneamento, como sendo: "definição 

de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas 

específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 

objetivos da unidade possam ser alcançadas de forma harmônica e eficaz". 

A Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências, teve seu artigo 9 II sobre o Zoneamento Ambiental regulamentado pelo 

Decreto n.º 4.297, de 10 de julho de 2002. 

 Penalidades Aplicáveis  

A Lei dos Crimes Ambientais (Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. Ela define os vários tipos de crimes contra o meio ambiente, 

especificando as penas aplicáveis de acordo com a gravidade do acontecimento, 

antecedentes criminais ambientais e situação econômica do infrator.  

Nos termos de seu artigo 60, é considerado crime construir, reformar, ampliar, 

instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, 

obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. 

A pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.  

O Decreto Federal n.º 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe sobre as infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal 
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para apuração dessas infrações, como por exemplo, as formas de suspensão ou redução 

das multas mediante a cessão ou correção da degradação ambiental. 

 Da Partilha Constitucional de Competências 

A Carta Magna, em seu texto constitucional, CRFB 1988, ao dispor sobre a 

Organização do Estado e a Organização Político-Administrativo, em seu artigo 18, 

assevera “que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 

termos desta Constituição”. 

Nos dispositivos seguintes estabelece a forma dessa autonomia, conferindo a 

competência político-administrativa e a competência legiferante, para as três esferas de 

governo. 

 Da Competência Administrativa 

Reza o artigo 23, da Constituição Federal de 1988, que é competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

“VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;” 

Reporta-se tal dispositivo constitucional a atos políticos e administrativos, atribuindo 

à União, aos Estados-Membros e aos Municípios o dever de controlar e fiscalizar o meio 

ambiente. 

 Da Competência Legislativa da União e dos Estados 

Dentre as matérias de competência legislativa a Carta Política, reservou à União no 

artigo 22, competência privativa para legislar sobre as matérias ali elencadas. 

No âmbito da legislação concorrente, diz o artigo 24 da Constituição Federal 

Brasileira que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre:  

“VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

§ 1.º - no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais; 

§ 2.º - a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados; 

§ 3.º - inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena para atender suas peculiaridades.” 
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Cuida o dispositivo em dizer que tanto a União, como os Estados-Membros podem 

legislar sobre as matérias ali enunciadas. Entretanto, no âmbito da competência legislativa 

concorrente a União tem seu poder limitado às normas gerais; consequentemente aos 

Estados e ao Distrito Federal restaram: 

 a competência legislativa complementar que busca regulamentar, segundo as 

normas gerais federais, dispondo sobre a matéria de acordo com as 

peculiaridades regionais;  

 a competência legislativa supletiva, quando inexistirem normas gerais editadas 

pela União, assume competência legislativa plena.  

Além da competência legislativa concorrente, onde aos Estados restou o poder para 

legislar, complementar e supletivamente, foi lhes reservado, também o poder de legislar 

sobre outras matérias que não sejam vedadas pela Constituição (artigo 25). 

A Lei Complementar n.º 140, de 08 de dezembro de 2011, atribui as competências 

sob normas de cooperação entre a União, Estados e Municípios, dentre elas o 

Licenciamento Ambiental previsto no artigo 2.º, e no artigo 3.º confirma os objetivos 

fundamentais na execução de competência comum, no caso em tela, o Licenciamento 

Ambiental. 

Para dirimir os possíveis conflitos de competência, foi editado o Decreto Federal n.º 

8.437, de 22 de abril de 2015, que regulamenta o disposto no artigo 7.º, caput, inciso XIV, 

alínea “h”, e parágrafo único, da Lei Complementar n.º 140, de 8 de dezembro de 2011, 

para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento 

ambiental será de competência da União: 

No caso em tela, que trata de implantação da acesso e ponte sobre a baía de 

Guaratuba, entanto, para o Estado do Paraná, que aufere legitimidade e competência,  

deve-se considerar o disposto no Capítulo II do decreto com relação as tipologias: 

“Art. 3.º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7.º, caput, inciso XIV, alíneas 

“a” a “g”, da Lei Complementar n.º 140, de 2011, serão licenciados pelo órgão ambiental 

federal competente os seguintes empreendimentos ou atividades: 

I - rodovias federais: 

a) implantação; 

b) pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a 

duzentos quilômetros; 

c) regularização ambiental de rodovias pavimentadas, podendo ser contemplada a 

autorização para as atividades de manutenção, conservação, recuperação, 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
71 

PARANÁ

DER

restauração, ampliação de capacidade e melhoramento; e d) atividades de 

manutenção, conservação, recuperação, restauração e melhoramento em rodovias 

federais regularizadas; 

II - ferrovias federais: 

a) implantação; 

b) ampliação de capacidade; e 

c) regularização ambiental de ferrovias federais; 

III - hidrovias federais: 

a) implantação; e 

b) ampliação de capacidade cujo somatório dos trechos de intervenções seja igual ou 

superior a duzentos quilômetros de extensão; 

IV - portos organizados, exceto as instalações portuárias que movimentem carga em 

volume inferior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano; 

V - terminais de uso privado e instalações portuárias que movimentem carga em 

volume superior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano; 

VI - exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 

nas seguintes hipóteses: 

a) exploração e avaliação de jazidas, compreendendo as atividades de aquisição 

sísmica, coleta de dados de fundo (piston core), perfuração de poços e teste de longa 

duração quando realizadas no ambiente marinho e em zona de transição terra-mar 

(offshore); 

b) produção, compreendendo as atividades de perfuração de poços, implantação de 

sistemas de produção e escoamento, quando realizada no ambiente marinho e em 

zona de transição terra-mar (offshore); e 

c) produção, quando realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás 

natural, em ambiente marinho e em zona de transição terra-mar (offshore) ou terrestre 

(onshore), compreendendo as atividades de perfuração de poços, fraturamento 

hidráulico e implantação de sistemas de produção e escoamento; e 

VII - sistemas de geração e transmissão de energia elétrica, quais sejam: 

a) usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a trezentos 

megawatts; 

b) usinas termelétricas com capacidade instalada igual ou superior a trezentos 

megawatts; e 
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c) usinas eólicas, no caso de empreendimentos e atividades offshore e zona de 

transição terra-mar. 

§ 1.º O disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do caput, em qualquer extensão, não 

se aplica nos casos de contornos e acessos rodoviários, anéis viários e travessias 

urbanas. 

§ 2.º O disposto no inciso II do caput não se aplica nos casos de implantação e 

ampliação de pátios ferroviários, melhoramentos de ferrovias, implantação e ampliação 

de estruturas de apoio de ferrovias, ramais e contornos ferroviários. 

§ 3.º A competência para o licenciamento será da União quando caracterizadas 

situações que comprometam a continuidade e a segurança do suprimento 

eletroenergético, reconhecidas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - 

CMSE, ou a necessidade de sistemas de transmissão de energia elétrica associados 

a empreendimentos estratégicos, indicada pelo Conselho Nacional de Política 

Energética - CNPE.” 

 Da Competência Legislativa dos Municípios 

A Constituição Federal, em seu artigo 30, discorre sobre a competência legislativa 

dos Municípios: 

“Art.30 - Compete aos Municípios:  

I – legislar sobre assuntos de interesse local;  

II – suplementar a legislação federal e estadual. 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 

A competência legislativa municipal encontra exclusividade, isto é, privativa, 

quando se destina a regular os interesses preponderantemente locais. A doutrina tem 

cuidado do tema “interesse preponderantemente local” como os assuntos que interessam 

apenas aos munícipes, casos em que somente a lei municipal poderá estabelecer. 

Quanto à competência suplementar (inciso II), decorre de assuntos relacionados no 

artigo 24, que trata da competência legislativa concorrente, onde à União cabe editar as 

normas gerais: aos Estados, a regulamentação a nível regional; e aos Municípios, a 

normatização no âmbito do interesse preponderantemente local. 

Assim, quando se tratar de matérias que envolvam assuntos ambientais, os 

Municípios devem observar as normas federais e estaduais incidentes, portanto a 

legislação municipal não pode contrariar normas federais ou estaduais.  
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3.2.3 Legislação Estadual 

Em consonância com a norma Federal, a Constituição do Estado do Paraná Lei n.º 

3.116, de 05 de outubro de 1989, visa a proteção do Meio Ambiente para a execução das 

obras de infraestrutura em comento, conforme transcrição do texto de lei: 

“Art. 1.º O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa 

do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político 

e tem por princípios e objetivos: 

IX - a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Art. 11. O Estado exerce em seu território toda a competência que não lhe seja vedada 

pela Constituição Federal. 

Art. 12. É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar florestas, a fauna e a flora; 

Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição; 

VII - proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”. 

Em relação a política do meio ambiente, cabe também aos Municípios a guarda e 

regulamentação do uso racional dos recursos naturais, execução de obras que 

impactem e demais provimentos, vejamos as disposições da Lei n.º 3.116 de 05 de 

outubro de 1989 a respeito: 

“Art. 150. A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. 

Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar, dentre outros objetivos: 

VI - a utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da 

implantação e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e 

viárias. 

Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento econômico 

e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para as 

cidades com mais de vinte mil habitantes, expressando as exigências de ordenação da 
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cidade e explicitando os critérios para que se cumpra a função social da propriedade 

urbana. 

§ 1.º O plano diretor disporá sobre: 

I - normas relativas ao desenvolvimento urbano 

III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas 

destinadas a moradias populares, com garantias de acesso aos locais de trabalho, 

serviço e lazer; 

IV - proteção ambiental; 

Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e 

futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos 

ambientais. 

§ 1.º Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade deste direito: 

I - estabelecer, com a colaboração de representantes de entidades ecológicas, de 

trabalhadores, de empresários e das universidades, a política estadual do meio 

ambiente e instituir o sistema respectivo constituído pelos órgãos do Estado, dos 

Municípios e do Ministério Público; 

V - exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para a construção, 

instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, do qual se 

dará publicidade; 

XII - promover o controle, especialmente preventivo, das cheias, da erosão urbana, 

periurbana e rural e a orientação para o uso do solo; 

XIII - autorizar a exploração dos remanescentes de florestas nativas do Estado somente 

através de técnicas de manejo, excetuadas as áreas de preservação permanente; 

XIV - proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção, 

vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou submetam os 

animais à crueldade; 

XV - proteger o patrimônio de reconhecido valor cultural, artístico, histórico, estético, 

faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, 

espeleológico e científico paranaense, prevendo sua utilização em condições que 

assegurem a sua conservação;” 

A legislação no âmbito do Estado do Paraná, com a Lei n.º 6.513, de 18 de 

dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto n.º 5.316, de 17 de abril de 1974, que 
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dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos contra agentes poluidores, classifica os usos 

e enquadramentos de acordo com seu uso preponderante e fixa os limites admissíveis e 

as condições de lançamentos de efluentes e resíduos domésticos e industriais e, ainda, a 

Lei Estadual n.º 8.935, de 07 de março de 1989, que dispõe sobre os requisitos mínimos 

para as águas provenientes de bacias mananciais destinadas ao abastecimento público. 

Ainda neste contexto, pode-se citar a Lei n.º 11.054, de 11 de janeiro de 1995, que 

dispõe sobre a Lei Florestal do Paraná, contendo normas de proteção das florestas e 

demais formas de vegetação, como bens de interesse comum de todos os habitantes do 

Estado. 

Já o Decreto Estadual n.º 387, de 02 de março de 1999, institui o Sistema de 

Manutenção, Recuperação e proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação 

Permanente. Atribui responsável por obra ou atividade de interesse social ou de utilidade 

pública a obrigação pela recuperação ou compensação de dano ambiental, em caso de 

supressão ou fragmentação de área de reserva floresta legal. 

A Lei Estadual n.º 11.067, de 17 de fevereiro de 1995, dispõe sobre as proibições, 

no Estado do Paraná, da utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou 

captura de exemplares da fauna ameaçada de extinção, bem como, a remoção, comércio 

de espécies, produtos e objetos que impliquem nas atividades proibidas. A referida lei 

apresenta a relação das espécies ameaçadas de extinção no Estado do Paraná. 

O Decreto Estadual n.º 3.148, de 15 de junho de 2004, estabelece a Política 

Estadual de Proteção à Fauna Nativa, seus princípios, alvos, objetivos e mecanismos de 

execução, define o Sistema Estadual de Proteção à Fauna Nativa – SISFAUNA, cria o 

Conselho Estadual de Proteção à Fauna – CONFAUNA, implanta a Rede Estadual de 

Proteção à Fauna Nativa – Rede PRÓ-FAUNA e dá outras providências. 

No Estado do Paraná a Lei n.º 8.014, de 14 de dezembro de 1984 e seu 

regulamento aprovado pelo Decreto n.º 6.120, de 13 de agosto de 1985, determina que na 

construção e manutenção de estradas, tanto os taludes como as áreas marginais, 

decapitadas ou não, deverão receber tratamentos conservacionistas adequados, a fim de 

evitar a erosão e suas consequências, impondo, ainda, o dever ao Órgão Rodoviário de 

marcar os limites da faixa de domínio, com o intuito de conter a erosão, e permitir o 

crescimento da mata natural até onde não haja comprometimento da segurança da rodovia. 

Também na esfera estadual a Lei n.º 7.109, de 17 de janeiro de 1979, torna 

obrigatório o licenciamento de fontes poluidoras e confere competência ao órgão ambiental 

a sua expedição, tendo sua regulamentação no Decreto n.º 857, de 18 de julho de 1979. 
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Além das disposições já elencadas, há de se observar a Portaria IAP n.º 097, de 29 

de maio de 2012, que dispõe sobre conceito, documentação necessária e instrução para 

procedimentos administrativos de Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna em 

processos de Licenciamento Ambiental. 

Contemplado ainda a Legislação Estadual, a Resolução SEMA n.º 046, de 17 de 

junho de 2015, que estabelece requisitos, definições, critérios, diretrizes e procedimentos 

administrativos referentes ao Licenciamento Ambiental e Regularização Ambiental de 

empreendimentos viários terrestres, públicos e privados, a serem cumpridos no território 

do Estado do Paraná, na forma da presente Resolução, e Resolução CEMA n.º 089, 15 de 

outubro de 2013, que estabelece prazos de validade, diferenciados para o Licenciamento 

Ambiental de Empreendimentos Rodoviários considerados de utilidade pública, 

objetivando compatibilizar a natureza dos mesmos aos prazos de execução 

O Estado do Paraná sancionou, ainda, a lei 9.555 de 23 de Janeiro de 1991 que 

dispõe sobre a adoção de normas legais com vistas a construção de uma ponte sobre a 

baía de Guaratuba, na forma que especifica, e adota outras providências: 

“Art. 1º Ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR caberá promover em 

nome do Estado, concorrência pública de âmbito internacional para construção de uma 

ponte sobre a baía de Guaratuba; 

Art. 2º O pagamento respectivo deverá se dar através da cobrança de pedágio, pelo 

prazo máximo de 15 (quinze) anos; 

(...) 

Art. 9º Na hipótese da necessidade de estudos de impacto ambiental decorrentes, quer 

da obra ou de seus acessos, à firma vencedora caberá a responsabilidade. “ 

 Da Proteção aos Recursos Hídricos 

No Estado do Paraná foi instituído a Política Estadual de Recursos Hídricos pela 

redação da Lei n.º 12.726, de 26 de novembro de 1999, que também criou o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como parte integrante dos Recursos 

Naturais do Estado, nos termos da Constituição Estadual e na forma da legislação federal 

aplicável. 

“A Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público;  

II - a água é um patrimônio natural limitado dotado de valor econômico, social e 

ambiental; 

     (Redação dada pela Lei n.º 16.242 de 13 de outubro de 2009) 
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III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;  

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;  

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Estadual 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos;  

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

I - o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

II - o Plano de Bacia Hidrográfica; 

III - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

IV - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

V - a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos; 

VI - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos.” 

 Espaços Territoriais Especialmente Protegidos 

No Estado do Paraná, segundo o IAP, uma das normas definidas pelo SNUC, 

relativas à gestão das áreas protegidas, diz respeito à criação, em cada unidade de 

conservação (UC) de Proteção Integral, de um Conselho Gestor presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, 

de organizações da sociedade civil (artigo 29, Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000). 

As UC de Uso Sustentável poderão ter conselho Consultivo ou Deliberativo, 

dependendo da categoria de UC, sempre presididos pelo órgão responsável. 

Competências do Conselho: 

Segundo o Decreto n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta os artigos 

da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, compete ao Conselho da Unidade de Conservação: 

“I – Elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 dias, contados da sua instalação; 

II – Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da UC, 

quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 

III – Buscar a integração da UC com as demais unidades e espaços territoriais 

especialmente protegidos e com seus entornos; 
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IV – Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos atores sociais 

relacionados com a unidade; 

V – avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão 

executor em relação aos objetivos da unidade de conservação; 

VI – Emitir parecer na contratação e no Termo de Parceria com OSCIP (Organização 

Social e Civil de Interesse Público), na hipótese de gestão compartilhada da unidade; 

VII – Acompanhar o processo de gestão de OSCIP e recomendar a rescisão do Termo 

de Parceria, quando constatada irregularidade; 

VIII – Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na 

UC, na sua zona de amortecimento mosaicos ou corredores ecológicos; 

IX - Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 

população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.” 

 Do Tombamento da Serra do Mar 

Ao que se trata da Serra do Mar, foi tombada pela Curadoria do Patrimônio Histórico 

e Artístico do Estado do Paraná, uma área de aproximadamente 386.000 hectares, nos 

municípios de Guaraqueçaba, Paranaguá, Antonina, Matinhos, Guaratuba, do Litoral do 

Estado e os Munícipios de São José dos Pinhais e Campina Grande do Sul, Quatro Barras, 

Piraquara e Tijucas do Sul da Região Metropolitana, objetivando a preservação da 

paisagem natural, de grande valor histórico e cultural, a manutenção das matas nativas e 

proteção das encostas, evitando risco de erosão e deslizamento de terras. 

Para maior proteção de todo o delicado sistema de interdependência existente no 

ecossistema, foram incluídas as áreas do planalto, da planície costeira e do litoral – como 

ilhas e mangues. 

A instalação, ampliação, reforma ou recuperação de obras ou atividades 

compreendidas pelo Tombamento, dependerá de anuência prévia da Curadoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico, após a análise dos planos e ou projetos e do relatório de 

impacto ambiental. No entanto, não se aplica para o empreendimento do caso tela. 

 Das Áreas Especiais de Interesse Turístico 

A Lei n.º 12.243, de 31 de julho de 1998, considera Áreas Especiais de Interesse 

Turístico e Locais de Interesse Turístico, áreas e localidades situadas nos Municípios de 

Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, 

conforme especifica. 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
79 

PARANÁ

DER

Então, as áreas assim declaradas, ficam sujeitas a restrições especiais, no que se 

refere ao uso e ocupação do solo e à realização de obras e serviços, prevendo-se 

limitações particulares a tais atividades, tendo em vista a proteção ambiental. 

 Das Áreas Especiais e Locais de Interesse Turístico do Litoral Paranaense 

A Lei Estadual n.º 12.243, de 31 de julho de 1998, que revoga expressamente a Lei 

n.º 7.389, de 12 de novembro de 1980, considera áreas especiais de interesse turístico, 

áreas e localidades situadas nos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, 

Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, conforme especifica. Essa Lei traz 

explicitamente em seu texto os princípios norteadores das condições para o 

aproveitamento das áreas e locais de interesse turístico. 

A Lei estabelece a necessidade de atendimento ao Plano Diretor dos Municípios 

envolvidos e que essas condições para o aproveitamento das áreas e locais de interesse 

turístico, deverão ser definidas, em comum acordo entre o Estado e os Municípios 

envolvidos e regulamentado através de Decreto. 

 Do Programa de Gerenciamento Costeiro Estadual 

O Estado do Paraná, em decorrência do mencionado Programa de Gerenciamento 

Costeiro, instituiu em seu ordenamento jurídico a Lei n.º 13.164, de 23 de maio de 2001, 

que dispõe sobre A Zona Costeira do Estado do Paraná e Adota Outras Providências. 

Íntegra da Lei: 

“A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Art 1.º Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: 

I - Zona Costeira Paranaense é o espaço geográfico delimitado pelos Municípios de: 

Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e 

Guaratuba. Compreendendo a Planície de Inundação Flúvio-marinho, constantes dos 

ecossistemas de manguezais e de várzeas, da faixa marítima, até as 12 milhas 

náuticas da costa, incluindo as ilhas costeiras e os habitats rochosos, compondo um 

mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, de diversidade marcada pela 

transição de ambientes terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem o 

caráter de fragilidade. 

II - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC é o conjunto de atividades e 

procedimentos institucionais que, através de instrumentos específicos, permitem a 
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implantação da Política Estadual para a região, orientando o processo de ocupação e 

utilização racional dos recursos naturais da Zona Costeira do Estado do Paraná. 

III - Os Municípios criados após a aprovação desta lei, dentro do limite de abrangência 

do conjunto de critérios acima descritos, serão automaticamente considerados como 

componentes da Zona Costeira Paranaense. 

Art 2.º A Zona Costeira, para o estabelecimento do Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro - PEGC está subdividida em Unidades Ambientais Naturais (UAN) conforme 

o Decreto Estadual n.º 5040, de 11 de maio de 1989, que define o Macrozoneamento 

da Região do Litoral Paranaense, suas diretrizes e normas de uso. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art 3.º O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, tem por objetivo geral 

orientar o processo de ocupação e utilização dos recursos naturais da Zona Costeira, 

através de instrumentos próprios, visando a melhoria da qualidade de vida das 

populações locais e a proteção dos ecossistemas costeiros em condições que 

assegurem a qualidade ambiental, buscando os seguintes objetivos específicos: 

I - obter um correto dimensionamento das potencialidades e vulnerabilidade da Zona 

Costeira do Paraná; 

II - assegurar a utilização dos recursos naturais litorâneos, com vistas à 

sustentabilidade permanente; 

III - exercer efetiva fiscalização sobre os agentes causadores de poluição, sob todas 

as suas formas e/ou de degradação ambiental ou de causar impactos negativos nos 

ambientes sociais e econômicos, que afetem ou possam vir a afetar a Zona Costeira; 

IV - possibilitar a fixação e o desenvolvimento das populações locais através da 

regularização fundiária, de procedimentos que possibilitem o acesso das mesmas à 

exploração sustentável dos recursos naturais e de assessoria técnica para implantação 

de novas atividades econômicas ou para aprimoramento dos já desenvolvidos, 

observando-se a capacidade de suporte ambiental da região. 

CAPÍTULO III 

DAS AÇÕES E DIRETRIZES 

Art 4.º São ações necessárias para o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - 

PEGC: 

I - implantação do Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO; 

II - implantação de Programas de Monitoramento, com vistas à proteção, controle e 

fiscalização, recuperação e manejo dos recursos naturais da Zona Costeira; 
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III - desenvolvimento dos Planos de Gestão de forma integrada com órgãos setoriais 

do Estado e articuladamente com os Municípios. 

Art 5.º São diretrizes do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: 

I - proteger os ecossistemas, de forma a garantir no seu conjunto as funções ecológicas 

e a diversidade biológica; 

II - fomentar o uso adequado dos recursos naturais, de acordo com as potencialidades 

de uso e a sua capacidade de suporte, garantindo a estabilidade funcional dos 

ecossistemas: 

III - promover a melhoria das condições de vida das populações, fomentando a 

produção de tecnologias adequadas ao uso não predatório dos recursos naturais; 

IV - promover o aprofundamento de discussões com as comunidades costeiras, com 

vistas a conscientizar sobre as necessidades de harmonizar o uso e ocupação do solo 

com os recursos naturais a serem protegidos; 

V - assegurar a mitigação dos impactos sobre a Zona Costeira e a recuperação de 

áreas degradadas; 

VI - assegurar a integração harmônica da Zona Costeira com as demais regiões que 

influenciam ou que por ela são influenciadas. 

CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS 

Art 6.º São instrumentos do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: 

I - macrozoneamento da Região do Litoral Paranaense, estabelecido pelo Decreto 

Estadual n.º 5040, de 11 de maio de 1989; 

II - sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro; 

III - programas de Monitoramento Ambiental; e 

IV - planos de Gestão. 

Art 7.º O macrozoneamento da Região do Litoral Paranaense e instrumento de 

execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, que tem por objetivo 

orientar a ocupação e uso do espaço, compondo um instrumento interativo da gestão 

ambiental, com vistas a subsidiar ações de planejamento governamental e não 

governamental capazes de conduzir ao aproveitamento, manutenção ou recuperação 

de sua qualidade ambiental e potencial produtivo, em benefício da população local. 

Art 8.º O Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro SIGERCO é o 

instrumento do PEGC que terá a função de armazenar, processar e atualizar dados 
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georreferenciados e informações, servindo de fonte de consulta rápida e precisa para 

a análise e a tomada de decisões. 

Art 9.º - O Monitoramento tem o propósito de acompanhar a evolução e condição 

ambiental da Zona Costeira, convergindo para a definição de indicadores e padrões de 

avaliação da qualidade ambiental. 

Art 10. Os Planos de Gestão serão elaborados a partir dos conjuntos de projetos 

setoriais integrados e compatibilizados com as diretrizes estabelecidas no 

Macrozoneamento da Região do Litoral Paranaense, estabelecido pelo Decreto 

Estadual n.º 5040, de 11 de maio de 1989, envolvendo a participação de 

representantes dos setores legalmente organizados, com envolvimento na Zona 

Costeira. 

§ 1.º - Para execução dos Planos, objeto deste Artigo, serão alocados recursos 

provenientes dos orçamentos dos órgãos ou entidades da Administração Pública 

Estadual, Direta ou Indireta, bem como dos oriundos de Órgãos Federais e 

contribuições da iniciativa privada, mediante celebração de convênios e/ou contratos. 

§ 2.º - Na consecução dos respectivos Planos, serão privilegiadas as ações científicas 

e tecnológicas que promovam a melhoria da qualidade de vida das populações 

residentes na Zona Costeira, notadamente naquilo que induza a introdução de modelos 

alternativos de utilização dos recursos naturais. 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 11. As responsabilidades atinentes à coordenação e execução do Plano Estadual 

de Gerenciamento Costeiro - PEGC, caberão à Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, em estreita colaboração com os Governos Municípios Costeiros, 

buscando ainda parceria com Órgãos de Pesquisas governamentais e não 

governamentais. 

Parágrafo único. No âmbito da estrutura organizacional da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, fica designada a Secretaria Executiva do 

Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense como Coordenadoria 

Estadual do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC 

Art. 12. O Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, criará 

Câmara Técnica específica para acompanhar a implantação do Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro - PEGC. 

Art. 13. Para custear as despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o Poder 

Executivo autorizado a: 

I - abrir créditos especiais, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais); 
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II - proceder à incorporação no orçamento vigente, das classificações orçamentárias 

(funcional-programática) incluídas pelos créditos autorizados no inciso I, promovendo, 

se necessário, a abertura de créditos adicionais suplementares. 

Parágrafo único. Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo, serão 

cobertos na forma prevista no § 1º, do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.” 

 Do Zoneamento Econômico Ecológico do Paraná – Fase Litoral 

Corroborando a Legislação Estadual sobre o tema, observa-se ainda a redação do 

documento denominado Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná – Fase 

Litoral, ZEE Litoral. 

O objetivo deste documento, tecnicamente aprovado, é orientar o uso e ocupação 

do solo no âmbito do estado do Paraná, no caso em tela especificamente do Litoral 

Paranaense, que abrange os municípios costeiro, sejam eles: Guaraqueçaba, Antonina, 

Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida pela Lei n.º 6.938 de 

31 de agosto de 1981, preconiza a conservação, preservação, melhoria e recuperação 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana. Para tal, segue princípios e objetivos que buscam a compatibilização do 

desenvolvimento socioeconômico com a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio 

ecológico. 

A metodologia do ZEE Litoral foi inicialmente aplicada na região litorânea do Estado 

do Paraná por compreender um segmento natural que corresponde à sua primeira divisão 

taxonômica. O litoral apresenta peculiaridades quando comparado às demais regiões 

naturais (Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos), e também nos aspectos 

socioeconômicos. 

A porção oriental do Estado do Paraná concentra significativa área de cobertura 

vegetal natural de remanescentes da Floresta Ombrófila Densa, de relevante importância 

no território brasileiro. A região destaca-se também pela presença de altos índices de 

vulnerabilidade ambiental, com riscos de ocorrências de desastres naturais em função da 

presença de fortes gradientes topográficos na Serra do Mar, e ambientes frágeis, como a 

planície costeira, o complexo estuarino e os manguezais. 
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Apesar da vulnerabilidade do ambiente, sobre a região litorânea existe grande 

pressão social e econômica associada à expansão das atividades produtivas, onde se 

compartilham atividades econômicas tradicionais, representadas pelos pescadores e 

agricultores familiares, e atividades industriais, turísticas, urbanas e portuárias, com 

potencial a expansão. 

Sem dúvida, a região litorânea paranaense constitui um importante espaço 

geográfico, onde a complexidade ambiental e os problemas decorrentes da falta de 

ordenamento das atividades socioeconômicas são fatores motivadores para a elaboração 

do ZEE Litoral. Dessa forma, este auxilia a identificação das potencialidades e limitações 

do espaço local diante dos processos de intervenção, como também possibilita a 

formulação de propostas adequadas de planejamento, estabelecendo medidas de 

proteção ambiental e promoção do desenvolvimento ambiental, econômico e social em 

bases sustentáveis. 

É importante salientar que esse zoneamento foi iniciado pela região litorânea, 

porém considerando a visão de totalidade do Estado do Paraná. Portanto, o litoral 

corresponde à primeira fase de execução do ZEE Litoral, cuja metodologia será aplicada 

para todo o Estado. 

O litoral do Estado do Paraná, com aproximadamente 100 km de extensão 

territorial, é composto por sete municípios. 

3.2.3.7.1 Aspectos Legais do ZEE 

Preliminarmente cabe ressaltar que o ZEE previsto na Lei de Política Nacional de 

Meio Ambiente n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, desenvolvido para o Estado do Paraná 

e por ainda não ter sido homologado é um instrumento orientativo. 

O ZEE objetiva definir aspectos econômicos ambientais de um determinado local 

de modo a caracterizá-lo quanto às áreas que devem ser preservadas totalmente e as que 

admitem possível exploração econômica e/ou ocupação do solo, constituindo elemento 

fundamental para o planejamento e o desenvolvimento sustentável de uma região. 

A previsão pelo governo do Paraná, considerando a noção de uso sustentável do 

território juntamente com a preservação ambiental, já estava presente na Conferência das 

Nações Unidas – Estocolmo/1972, especialmente nos princípios 13 a 17, constantes na 

Declaração do Meio Ambiente e ratificados por ocasião da Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – a RIO-92. Nessa ocasião, em documento 

denominado Agenda 21, foram estabelecidas as principais diretrizes para o 

desenvolvimento sustentável, voltadas à integração do planejamento e do gerenciamento 
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dos recursos naturais e, também, princípios e diretrizes que estão relacionados à gestão 

territorial. 

 Conselho do Litoral do Paraná 

O Conselho do Litoral, instituído pelo Decreto n.º 4.605, de 26 de dezembro de 

1984, com as alterações dos Decretos n.º 8.863, de 18 de agosto de 1985, 10.125, de 12 

de fevereiro de 1987, 822, de 06 de julho de 1987 e 1.796, de 11 de novembro de 1987, 

com a recente alteração pelo Decreto n.º 2.415, de 18 setembro de 2015, tem o objetivo 

de coordenar e controlar o processo de uso e ocupação do solo na Região do Litoral, 

supervisionando a implantação do Regulamento ora aprovado, inclusive com competência 

para baixar normas complementares que se fizerem necessárias à sua aplicação e confere, 

também, ao Conselho do Litoral, competência para o exame e anuência prévia para todo 

empreendimento a se instalar no perímetro especificado.  

As obtenções das anuências necessárias deverão ser submetidas ao COLIT nos 

termos do Decreto Estadual n.º 5.040/1989 que define o macrozoneamento da região do 

litoral paranaense, conforme se observa do artigo 3.º: 

“Art. 3.º - O Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Conselho 

do Litoral), instituído pelo Decreto n.º4605, de 26 de dezembro de 1984, com as 

alterações dos Decretos n.º 8863, de 18 de agosto de 1985, 10125, de 12 de fevereiro 

de 1987, 822, de 06 de julho de 1987 e 1796, de 11 de novembro de 1987, que tem 

por objetivo coordenar e controlar o processo de uso e ocupação do solo na Região do 

Litoral, supervisionará a implantação do Regulamento ora aprovado, baixando normas 

complementares que se fazerem necessárias à sua aplicação.” 

Dentre as zonas estabelecidas, encontra-se a Zona de Interesse Portuário - (ZIP), 

que define assim: Considera-se Zona de Interesse Portuário, aquela destinada a 

implantação de atividades industriais e de serviços relacionados ao uso portuário, bem 

como a Zona de Preservação Ambiental (ZPA) que é aquela que por suas características 

peculiares, não apta a urbanização, devem manter-se em seu estado natural, incluindo-se 

aqui as áreas de mangue. 

Quanto aos recursos hídricos o Estado do Paraná, os atos de autorização de uso 

de recursos hídricos de domínio estadual são de competência do Instituto das Águas do 

Paraná, criado pela Lei n.º 16.242, de 13 de outubro de 2009. 

A outorga é necessária para intervenções que alterem a quantidade ou qualidade 

de um corpo hídrico, como a construção de obras hidráulicas (barragens, retificações, 

canalizações, drenagens, travessias) e serviços de dragagem (minerária ou para 

desassoreamento). 
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No capitulo VI do regulamento ZEE Litoral, versa sobre a Infraestrutura e 

Mobilidade, abordando a Produção e Distribuição da Energia Elétrica, Rede Multimodal do 

Sistema de Infraestrutura e Logística (aeroportos, dutos, ferrovias, hidrovias, portos e 

rodovias). 

3.2.4 Legislação Municipal 

 Município de Guaratuba 

Para confecção do presente trabalho, foram contempladas as Leis do Município de 

Guaratuba, inseridas no Plano Diretor, que rege as diretrizes urbanísticas e harmoniza 

seus preceitos com o meio ambiente, conforme o texto de Lei: 

“Art. 5º O Plano Diretor do Município de Guaratuba é o instrumento de gestão, contínua 

e básica, da política de expansão urbana e desenvolvimento do município, e tem por 

finalidade: 

I - estabelecer as diretrizes e metas globais e setoriais, bem como referência obrigatória 

para a ação do poder público e da sociedade civil nas questões de interesse local e, 

mais especificamente, para a formulação e aprovação dos instrumentos de 

implementação do Plano Diretor; e 

II - promover o aperfeiçoamento da legislação de uso e da ocupação dos solos urbano 

e rural, visando ordenar a plena realização das funções sociais do município e garantir 

a qualidade de vida da população, considerando a promoção da eqüidade social, da 

eficiência administrativa e da qualidade ambiental. “ 

Do Zoneamento, uso e ocupação do solo 

“Art. 48 O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e do 

Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, promoverá a ordenação do 

parcelamento, uso e ocupação do solo, utilizando se da Lei de Zoneamento do Uso e 

Ocupação do Solo e da Lei de Parcelamento do Solo, de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

I - implementar a Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo para o planejamento 

do desenvolvimento, da distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas, de modo a prevenir e a corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

II - ofertar equipamentos urbanos comunitários, transporte e outros serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

III - integrar e complementar as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável; 
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IV - promover a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de uso e 

ocupação do solo e utilização dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, 

considerando a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 

V - viabilizar a gestão democrática, por meio de participação da população; e 

VI - adotar as diretrizes de parcelamento do solo determinadas por lei específica: 

a) criar novos parâmetros para definição das áreas públicas na aprovação de novos 

loteamentos, em que seja considerada a densidade de ocupação; 

b) estabelecer a obrigatoriedade de inclusão, no projeto de parcelamento, da 

designação do uso de cada uma das áreas públicas previstas, de acordo com as novas 

diretrizes municipais; 

c) exigir áreas institucionais acima do dimensionamento padrão, em função da análise 

da disponibilidade de equipamentos no entorno; 

d) estabelecer a definição, pelo poder público, da localização das áreas públicas, por 

ocasião do fornecimento de diretrizes para os loteamentos; 

e) prever a continuidade de áreas verdes e institucionais entre vários parcelamentos, 

evitando a pulverização destas áreas públicas; 

f) vincular a aprovação de novos loteamentos à prévia atualização cadastral, em meio 

digital, de toda área objeto de parcelamento do solo, georreferenciada com a base 

cartográfica municipal; e 

g) condicionar a aprovação de novos loteamentos, inclusive na Zona de Transição, a: 

g1. prévio licenciamento ambiental junto ao órgão municipal competente; 

g2. aprovação de novos loteamentos, inclusive loteamentos de grandes lotes, ao 

abastecimento de água potável pela concessionária do serviço público e ao tratamento 

do seu esgoto; e 

g3. explicitação na legislação complementar da observância ao Código Florestal 

Brasileiro - Lei Federal Nº 4771, de 15 de setembro de 1965 das restrições existentes 

em áreas com declividade maior que 30% (trinta por cento) e de preservação 

permanente às margens de cursos d`água e em cabeceiras de nascentes, que não 

poderão ser computadas como áreas verdes ou institucional. 

VII - estabelecer o prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da publicação 

desta lei, para que os proprietários dos loteamentos considerados regulares, mas não 

implantados, realizem a sua implantação com os parâmetros já aprovados, atendida a 

legislação ambiental vigente. Quando do vencimento deste prazo, o proprietário deverá 
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iniciar um novo processo de licenciamento para a implantação de parcelamentos, 

obedecendo aos parâmetros definidos pela nova lei específica; e 

VIII - estabelecer o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta 

lei, para o Poder Público empenhar-se em firmar convênio com os cartórios de registro 

de imóveis, visando à padronização nos procedimentos e na documentação relativos à 

aprovação e ao registro do loteamento. “ 

Do Desenvolvimento Físico Ambiental 

“Art. 38 As diretrizes de Desenvolvimento Físico Territorial têm por finalidade a 

qualificação do território municipal, com a sua valorização, promovendo as suas 

potencialidades e garantindo a qualidade de vida. 

Parágrafo Único - É objeto da Política de Desenvolvimento Físico-Ambiental o meio 

ambiente, os recursos hídricos, o abastecimento de água, a drenagem, o esgotamento 

sanitário, a coleta e tratamento de resíduos sólidos, a iluminação pública e privada, o 

sistema viário, o transporte coletivo, a ordenação do uso e ocupação do solo urbano, a 

regularização fundiária e a delimitação do perímetro urbano. “ 

Do Meio Ambiente 

“Art. 39 O Poder Executivo, a partir da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do 

Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, promoverá a valorização, o 

planejamento e o controle do meio ambiente, de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA; 

II - criar o Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente; 

III - estabelecer o Código Ambiental, em legislação própria; 

IV - assegurar os parâmetros de uso e de gestão da APA Estadual de Guaratuba 

(Decreto Estadual Nº 1.234, de 27 de março de 1992), Parque Estadual do Boguaçu e 

Parque Nacional Saint Hilaire/Lange e demais unidades de conservação; 

V - participar na elaboração dos planos de manejo da APA Estadual de Guaratuba, do 

Parque Estadual do Boguaçu e Parque Nacional Saint Hilaire/Lange; 

VI - rever e aperfeiçoar a legislação ambiental municipal, além da Lei Orgânica do 

Município, para sua atualização e adequação aos preceitos da legislação proposta, 

onde qualidade de vida e ambiental significam saúde para a população; 

VII - fomentar a aprovação dos Planos de Manejo da APA Estadual de Guaratuba, do 

Parque Estadual do Boguaçu e Parque Nacional Saint Hilaire/Lange junto ao Estado e 

órgãos competentes, no menor prazo possível; 
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VIII - Proibir o uso e ocupação dos fundos de vale das áreas sujeitas a inundação dos 

locais de declividade acentuadas, das cabeceiras de drenagens, e das florestas e áreas 

verdes significativa. 

IX - criar os instrumentos necessários ao exercício das funções de planejamento, 

controle e fiscalização de todas as atividades que tenham interferência no meio 

ambiente do Município; 

X - mapear as áreas ambientalmente frágeis, de forma a especificar os usos adequados 

relativos ao solo, procurando preservar ou restabelecer a vegetação e hábitat originais; 

XI - compatibilizar usos e conflitos de interesse nas áreas de conservação ambiental e 

agrícola, especialmente nas de preservação permanente; 

XII - preservar os espaços públicos disponíveis para utilização coletiva, buscando 

ampliar a oferta de espaços qualificados, integrados ao ambiente natural e destinados 

ao convívio, lazer e cultura da comunidade; 

XIII - restringir o uso e a ocupação dos fundos de vale, das áreas sujeitas à inundação, 

dos locais de declividade acentuadas, das cabeceiras de drenagem e das florestas e 

áreas verdes significativas; 

XIV - adotar medidas que contribuam para a redução dos níveis de poluição e de 

degradação ambiental e paisagística; 

XV - capacitar funcionários dos órgãos ambientais competentes para o exercício do 

licenciamento ambiental dos empreendimentos a serem implantados no Município, 

especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade, onde a ocupação será controlada 

por meio de diretrizes emanadas do poder público, por meio da exigência de Plano de 

Controle Ambiental - PCA, Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório - 

EIA/RIMA, Relatório Ambiental Prévio - RAP, Estudo de Impacto sobre a Vizinhança 

ou outros estudos ambientais pertinentes; 

XVI - estabelecer critérios e diretrizes para a elaboração do Estudo de Impacto sobre 

a Vizinhança, 

XVII - preservar as áreas ambientalmente frágeis ocupadas e recuperar as degradadas, 

especialmente as margens dos córregos urbanos, orla de praia e topos dos morros 

Caieiras, Pinto e Parque Morretes, bem como as áreas circundantes; 

XVIII - adotar programa de despoluição dos córregos, promovendo a separação das 

descargas do sistema de coleta de esgotos destes cursos d`água; 

XIX - desenvolver programa de educação ambiental junto às escolas da rede pública e 

particular, objetivando, inclusive: 

a) estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação e de Cultura, para 

promoção de ações e atividades de educação ambiental. 
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XX - incrementar a arborização em vias, equipamentos públicos, fundos de vale e 

várzeas, com espécies adequadas; 

XXI - cumprir, quando possível e em acordo com os vários níveis da gestão pública, as 

diretrizes estabelecidas nos planos e outros produtos de planejamento ambiental ou 

relacionados, como: a Agenda 21, Projeto Orla, Planos de Manejo, Zoneamentos 

Costeiros; Programas de Arborização, Áreas Verdes e Unidades de Conservação; 

Plano Anual de Defesa do Meio Ambiente e Plano de Comunicação Visual, dentre 

outros; e 

XXII - exigir o cumprimento da legislação ambiental, principalmente no que tange a 

questão do licenciamento, que será estabelecido por lei, no Código Ambiental. “ 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

3.3.1 Definição da Área de Influência 

Para os meios Físico e Biótico, para efeitos de EVTEA, foi definida como área de 

influência a baía de Guaratuba, até o limite das porções da planície litorânea suscetíveis 

às variações das marés neste estuário, tendo em vista que, caso ocorra algum acidente 

com cargas potencialmente tóxicas, o meio aquático e as áreas de baixio podem ser 

diretamente afetadas. Importante destacar que, segundo Bigarella (2001), os rios na 

planície sofrem comumente a influência das marés, muitas vezes até algumas dezenas de 

quilômetros acima da foz, podendo, portanto, a área de influência ser ampliada, devendo 

esse fator ser considerado na fase de licenciamento. Ainda para o Meio Biótico, foram 

consideradas as Unidades de Conservação existentes no entorno do empreendimento, em 

um raio de até 5 km, que, de alguma forma, podem sofrer influência, nas fases de 

construção e/ou de operação, e que tem suas Zonas de Amortecimento abrangidas pelas 

obras. No entanto, nenhuma UC é abrangida em seus limites pela ponte ou seus acessos 

a serem implantados. 

Neste sentido, o Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange, será afetado por um 

provável aumento de fluxo de veículos nas proximidades de sua porção Leste, a qual 

atualmente é cruzada pela rodovia PR-412, além, de possível incremento no número de 

visitantes, impactos estes previstos para a fase de operação do empreendimento. 

A Área de Proteção Ambiental de Guaratuba deve ser influenciada principalmente 

durante a fase de construção, quando da instalação dos apoios da ponte e de seus pontos 

de chegada nas margens sul e norte da baía, que deve demandar alguma supressão 

vegetal. Apesar do risco de acidentes durante a fase de operação da ponte, presume-se 

que o modal de travessia utilizado atualmente implica em riscos maiores, seja por 
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vazamento de óleo do ferryboat, dos veículos transportados, naufrágio, além da 

movimentação contínua das embarcações, que pode interferir na fauna aquática. 

O Parque Estadual do Boguaçu deve ser influenciado por eventual aumento no 

número de visitantes à esta UC, uma vez que existe uma grande faixa urbanizada entre 

ela e o empreendimento, reduzindo a possibilidade de uma afetação direta. 

Já para o Meio Socioeconômico, considerou-se Guaratuba e Matinhos como área 

de influência, haja vista que a ponte impactará diretamente estes municípios.  

3.3.2 Meio Físico 

 Clima 

O clima da região, segundo a classificação de Koeppen, é do tipo Cfa, definido 

como subtropical úmido mesotérmico com verão quente: apresenta, no mês mais frio, 

temperatura média inferior a 18ºC e superior a -3ºC e, no mês mais quente, temperatura 

média superior a 22ºC. Caracteriza-se por verões quentes, geadas pouco frequentes e 

tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, sem apresentar, entretanto, 

estação seca definida (SILVEIRA, 2005). 

Segundo Bigarella et al. (1978), as chuvas que caem no litoral do Paraná são dos 

tipos ciclônico, orográfico e de convecção. Essa característica orográfica contribui ainda, 

significativamente para a dinâmica atmosférica nos meses de verão, quando os ventos 

perpendiculares à costa no sul do Brasil são mais fortes (GRIMM, 2009 apud CARVALHO, 

2015). Em termos de regimes diurnos, no litoral paranaense, a ação das brisas marítimas 

aumenta as velocidades do vento a partir das 11 horas até as 18 horas (COPEL et al., 2007 

apud CARVALHO, 2015). 

A pluviosidade anual média de 1.988 mm foi registrada para a Baía de Guaratuba, 

enquanto nas proximidades (Serra do Mar), foram verificados valores mínimos de 1.275 

mm e máximo de 3.187 mm. Os maiores valores ocorrem durante o verão e os menores 

durante o inverno (SIMEPAR; ANEEL, 2005 apud BRANDINI, 2008). 

Segundo IPARDES (1990), a temperatura média anual do ar fica em torno de 21ºC, 

chegando a ultrapassar 28ºC segundo Jacobi (1953), e baixar a, pelo menos, 15ºC 

conforme a estação do ano (BRANDINI, 2008). Conforme IPARDES (1990 e 1991 apud 

ANGULO, 1992), nas latitudes mais setentrionais da planície litorânea do Estado do 

Paraná, a temperatura média estimada fica em torno de 22ºC e de 20,8ºC nas mais 

meridionais. Nas elevações de 100 m de altitude, as médias diminuem para temperaturas 
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próximas a 16ºC e a mais de 1.500 m de altitude atingem valores inferiores a 14ºC. As 

temperaturas médias máximas vão de 29,6ºC, na planície, até 18ºC nas maiores altitudes, 

sendo as médias mínimas de 14,8ºC e de 8,6ºC, respectivamente. 

Os ventos predominantes são de sentido SE, E e NE e os mais fortes são dos 

quadrantes S e SSW, enquanto a ocorrência de frentes frias é frequente nos meses de 

final de inverno (BRANDINI, 2005). Análise dos dados de observação realizada por 

Carvalho (2015), a estação de Guaratuba apresentou uma velocidade média do vento de 

2,25 m/s, em janeiro de 2007 e de 1,54 m/s, em julho de 2007.  

 Geologia 

A faixa costeira de Guaratuba é caracterizada pela ocorrencia do embasanento Pré-

Cambriano superposto por depósitos continentais e marinhos cenozóicos, principalmente 

de idade quaternária (BARBOSA, 1991). 

Ao redor da baía, as unidades Pré-Cambrianas, de oeste para leste, são 

caracterizadas por rochas de diferentes graus metamórficos, gradando de granada-biotita-

muscovita xistos a clorita-biotita-muscovita xistos, incluindo, localmente, quartzo xistos e 

quartzitos, passando por biotita gnaisses até migmatitos. Pontões do embasanento 

constítuídos por migmatitos controlam a atual entrada da baía, onde está prevista a 

construção da ponte (BARBOSA, 1991). A baía de Guaratuba apresenta uma entrada 

limitada por dois pontais rochosos, pertencentes ao extremo meridional da Serra da Prata 

e o morro de Guaratuba (ANGULO, 1992).  

A planície costeira caracteriza-se por sedimentos continentais e costeiros, com 

idades que vão desde o Mioceno Inferior até o Holoceno, incluindo ambientes de 

sedimentação atuais (ANGULO, 1992; 2004).  

Dessas unidades, ocorrem na área de influência, os seguintes sedimentos 

costeiros, de acordo com o Mapa Geológico apresentado na Figura 3.3.1. 

a) Sedimentos marinhos de planície costeira indiferenciados, com cordões litorâneos 

(Qm); 

b) Sedimentos argilo-sílticos-arenosos, paleoestuarinos (QHmo); 

c) Sedimentos flúvio-marinhos, associados a manguezais (QHmg); 

d) Areias de praias atuais (QAp); 

e) Areias marinhas atuais – fundos rasos (QAr). 
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Quadro 3.3.1 - Sedimentos continentais e costeiros ocorrentes no litoral 
paranaense 

Sedimentos Continentais Sedimentos Costeiros 

Formação Alexandra (Mioceno Inferior) 

▪ Leques e Cones Aluviais (Plio-
Quaternário) 

▪ Tálus (Quaternário) 

▪ Colúvios (Quaternário) 

▪ Sedimentos Fluviais (Quaternário) 

▪ Planície Costeira com Cordões Litorâneos 
(Pleistoceno Superior e Holoceno) 

▪ Sedimentos Paleoestuarinos (Pleistoceno 
Superior e Holoceno) 

▪ Planícies de Maré Atuais 

▪ Fundos Rasos Atuais 

▪ Deltas de Maré Atuais 

▪ Dunas (Holoceno) 

▪ Depressões Intercordões Atuais 

▪ Praias Atuais 

Fonte: Angulo (1992; 2004) 

Sedimentos continentais também ocorrem, representados pelas seguintes unidades: 

a) Sedimentos de deposição fluvial (aluviões) constituídos por areias, siltes, argilas 

e cascalhos, depositados em canais, barras e planícies de inundação. Aluviões 

indiferenciados (areias, argilas e cascalhos) (QHa); 

b) Depósitos de colúvio associados a depósitos de talus, incluindo argila, silte, areias 

e seixos (QHc). 

Sedimentos Costeiros 

▪ Sedimentos marinhos de planície costeira indiferenciados com cordões litorâneos 

De acordo com Angulo (2004), essa unidade é uma das feições mais marcantes do 

litoral brasileiro, sendo que, no litoral paranaense, se estendem ao longo de toda sua costa.  

São constituídos por areias finas e muito finas, moderada a muito bem selecionadas 

com assimetria predominantemente negativa (BIGARELLA et al. 1978, TESSLER e 

SUGUIO 1987, ANGULO 1992a,b apud ANGULO, 2004). Os sedimentos dessa unidade 

podem apresenta teores de finos de até 20%, que Angulo (1992a,b apud ANGULO, 2004) 

interpretou como de origem epigenética, principalmente pedogenética. 

Angulo (1992a,b apud ANGULO, 2004) identificou estratificação cruzada de baixo 

ângulo; estratificação cruzada acanalada, tangencial, sigmóide, planar e truncada por 

ondas; estrutura de corte e preenchimento de canal; laminação cruzada de marcas 

onduladas simétricas e assimétricas; laminação convoluta e diversos tipos de bioturbações, 

destacando-se os tubos (Ophiomorpha) atribuídos a Callichirus major. 

▪ Sedimentos argilo-síltico-aeronosos paleoestuarinos 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
94 

PARANÁ

DER

Amplamente distribuídos no litoral paranaense, os sedimentos paleoestuarinos 

ocorrem em áreas planas com altitude inferior a 7 m, não apresentando alinhamentos 

visíveis. Predominam areias, ocorrendo subsidiariamente areias argilosas, areias siltosas 

e siltes argilo-arenosos, sendo que a seleção variou entre muito bem e muito pobremente 

selecionados (ANGULO 1992a,b apud ANGULO, 2004).  

Associados aos sedimentos paleoestuarinos ocorrem abundantes conchas de 

moluscos, sendo a espécie dominante, Anomalocardia brasiliana. Datações C14 dessas 

conchas forneceram idades inferiores a 6.000 anos A.P. (BIGARELLA 1971; BIGARELLA 

e BECKER 1975; MARTIN et al. 1988; ANGULO et al. 2001 apud ANGULO, 2004), o que 

permite correlacioná-los ao último ciclo transgressivo-regressivo do Holoceno. 
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Figura 3.3.1 – Mapa Geológico da Área de Influência 
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▪ Sedimentos flúvio marinhos associados a manguezais 

São sedimentos que estão na área de estudo, circunvizinhos à Baía de Guaratuba, 

aparecendo tanto em seu entorno quanto nos canais tributários daquela porção. Segundo 

Angulo (2004) diversos trabalhos relativos ao litoral paranaense generalizam áreas de 

sedimentos flúvio-marinhos na zona de influência das marés, pela denominação de 

manguezais. Esse autor identifica, neste ambiente de sedimentação, até seis unidades 

distintas, com vegetação característica, constituídos por silte e areia fina. Aparecem em 

extensos baixios, próximos dos talvegues, nos vales dos rios principais. Os sedimentos da 

planície de maré variam de areias a argilas arenosas, geralmente ricos em matéria 

orgânica, podendo conter grânulos e seixos (ANGULO, 1992). 

▪ Areias marinhas atuais associadas a deltas de maré 

Trata-se das feições deposicionais arenosas, submersas e semi-submersas, que 

ocorrem associadas à embocadura da baía de Guaratuba. Correspondem a deltas de 

maré, que ocorrem em costas com regimes de micro e mesomarés; do lado do mar ocorre 

o delta de maré vazante (ebb-tidal delta) e no interior do estuário ou laguna, o delta de 

maré enchente (flood-tidal delta) (HAYES, 1975 apud ANGULO, 2004). 

Segundo Angulo (1999), no litoral paranaense, os deltas de vazante são mais 

desenvolvidos que os de enchente. Nos modelos propostos por Oertel (1975), os deltas de 

maré das baías de Paranaguá e Guaratuba e do Canal do Superagui seriam deltas 

dominados por marés (ÂNGULO, 1999 apud ANGULO, 2004). 
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Figura 3.3.2- Modelo de delta de maré vazante na desembocadura da Baía de 
Guaratuba 

 
Legenda: (1) barras de espraiamento e barras submersas; (2) barra de margem de canal; (3) lobo terminal; (4) 
canal principal de vazante; (5) direção inferida de deriva litorânea predominante; (6) outras unidades 
Fonte: Angulo (1999 apud ANGULO, 2004) 

▪ Areias de praias atuais 

As praias paranaenses têm extensão de aproximadamente 126 km e, com base na 

sua dinâmica, foram classificadas em oceânicas ou de mar aberto; oceânicas sob 

influências das desembocaduras estuarinas e estuarinas (ANGULO 1993b; ANGULO e 

ARAÚJO 1996 apud ANGULO, 2004). As praias são constituídas por areias finas a médias, 

bem selecionadas, constituídas principalmente por quartzo e teores variáveis de 

fragmentos carbonáticos biodetríticos e minerais pesados (BIGARELLA et al., 1966; 1969a; 

1970/71; GIANNINI et al., 2004; ANGULO et al., 1996; PARANHOS, 1996; MIHÁLY, 1997 

apud ANGULO, 2004). 

Sedimentos Continentais 

▪ Depósitos de colúvio e tálus 

Colúvios correspondem a sedimentos associados às vertentes da serra, nos quais 

não se observam evidências de transporte por fluxos de baixa viscosidade. Trata-se de 
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sedimentos predominantemente finos, com proporções variáveis de areia e seixos, 

geralmente sem estruturas. Os seixos podem estar dispersos na matriz ou concentrados 

em níveis ou linhas (stone lines). É comum a ocorrência de mais de um colúvio 

superpostos, com características texturais ou de coloração, diferentes, podendo ocorrer 

solos soterrados. 

Alguns colúvios parecem ter sido originados por processos de movimentos de 

massa lentos, envolvendo o manto de intemperismo, porém as linhas de seixos e os solos 

enterrados atestam a complexidade de sua evolução. 

Já os tálus ocorrem no sopé das vertentes mais íngremes da serra, sendo que, 

frequentemente, são observados acúmulos de sedimentos, cujas superfícies de deposição 

formam rampas de forte inclinação, rampas essas que não apresentam evidências de 

processos fluviais, ocorrendo, aparentemente, um predomínio do processo de queda de 

detritos. Em alguns casos, as rampas apresentam ravinamento, com padrão paralelo e não 

radial, como nos leques. Os sedimentos que formam essas rampas íngremes foram 

interpretados como depósitos de tálus (ANGULO 1992b, 1995 apud ANGULO, 2004) mas 

podem ser interpretados, também, como resultado de movimentos de massa. 

▪ Sedimentos de deposição fluvial (aluviões), com areias, siltes, argilas e cascalhos, 

depositados em canais, barras e planícies de inundação. Aluviões indiferenciados 

(areias, argilas e cascalhos) 

Segundo Angulo (1992b apud ANGULO, 2004), na planície costeira, uma das 

principais características é a desproporção entre o tamanho da planície aluvial e o do canal 

fluvial. Estes últimos correspondem a rios desproporcionados, originados pelo afogamento 

de grandes vales fluviais, escavados durante períodos de mar baixo e afogados durante 

os períodos de mar alto. Outra característica dos rios da planície é a mudança do padrão 

do canal ao longo do seu curso que, segundo o autor, estaria associada aos diferentes 

níveis de base do rio durante o Quaternário, decorrentes das variações do nível do mar. 

As principais fácies observadas por Angulo (1992b apud ANGULO, 2004) foram: 

cascalhos clasto-suportados, com grânulos, até matacões, imbricações e estruturas de 

corte e preenchimento de canal; areias pobremente e muito pobremente selecionadas, com 

estratificações cruzadas acanaladas e argilas maciças. 

 Geomorfologia 

Segundo o Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná (MINEROPAR e UFPR, 

2006), na área de influência ocorrem duas sub-unidades morfoesculturais (Figura 
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3.3.33.3.4) – Serra do Mar Paranaense - com um relevo muito energético com grandes 

desníveis e Planície Litorânea e Planícies Fluvio-Marinhas - com um relevo plano e suave 

ondulado, geralmente com altitude inferior a 40 metros, pertencentes à Bacia Sedimentar 

Cenozóica e Depressões Tectônicas e Cinturão Orogênico do Atlântico. 

A sub-unidade morfoescultural que compreende o compartimento denominado 

Serra do Mar Paranaense, apresenta dissecação alta e a classe de declividade 

predominante está entre 12-30%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 1.320 

m com altitudes variando entre 20 a 1.340 m. s. n. m. As formas predominantes são topos 

alongados e cristas com vertentes retilíneas e vales em “V” encaixado. A direção geral da 

morfologia varia entre NE-SW, N-S e NW-SE, modelada em litologias da Suíte Álcali-

Granitos e do Complexo Gnáissico Migmatítico (MINEROPAR e UFPR, 2006). 

A Serra do Mar caracteriza-se por relevo íngreme, com escarpas marcadas por 

paredões rochosos de forte declividade e drenagens em vales profundos, encaixados e 

estreitos, até um relevo muito suave, composto por planícies aluvionares fluviais, com 

contribuições marinhas, situado na porção leste. Apresenta relevo enérgico de fortes 

declividades e grandes desníveis, com solos pouco desenvolvidos e áreas de afloramento 

rochoso. Possui alta potencialidade morfogenética, associada, principalmente, ao volume 

de precipitações e à geomorfologia, porém atenuada, em parte, pela vegetação natural que 

recobre suas encostas (SILVEIRA, 2005). 
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Figura 3.3.33.3.4 – Mapa Geomorfológico da Área de Influência 
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Figura 3.3.5 – As duas sub-unidades ocorrentes na área de estudo: em primeiro 
plano a Planície Litorânea e Planícies Fluvio-Marinhas e, ao fundo, a Serra do Mar 

Paranaense 

 

Figura 3.3.6 – Vista da Sub-unidade morfoescultural Serra do Mar Paranaense, 
localmente denominada Serra da Prata 
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Figura 3.3.7 – Escarpa em paredão rochoso na estrada de Cabaraquara  

 
Segundo Angulo (1992 apud SILVEIRA, 2005), a Serra do Mar apresenta uma nítida 

orientação de cristas e vales em três direções predominantes, NE-NNE, NNW e NW, 

relacionada aos principais lineamentos do substrato geológico. As orientações NE-NNE e 

NNW estão associadas a velhas linhas estruturais pré-cambrianas, provavelmente 

reativadas ao longo da história geológica da região. A direção NNE é mais frequente na 

parte sul da Serra do Mar e uma das feições mais evidentes dessa orientação, corresponde 

ao vale superior do rio São João e ao vale do rio Cubatãozinho. Na porção norte da Serra 

do Mar as formas tomam direções preferênciais NE. A orientação NNW ocorre, também, 

na parte sul da Serra do Mar, sendo os exemplos principais, o médio vale do rio São João 

e a Serra da Prata. A orientação NW coincide com a orientação das intrusivas mesozóicas 

que se apresentam na forma de um enxame de diques paralelos, tendo sua ocorrência 

concentrada na porção central da Serra do Mar, aproximadamente na área da baía de 

Paranaguá. De toda a extensão litorânea, em apenas um único ponto, a Serra do Mar 

alcança o mar, no extremo meridional da Serra da Prata, onde ela constitui o divisor das 

bacias de Paranaguá e Guaratuba. 

A sub-unidade morfoescultural denominada Planície Litorânea e Planícies Fluvio-

Marinhas, situada na unidade Planície, apresenta dissecação baixa. A classe de 

declividade predominante é menor que 6%. Em relação ao relevo, apresenta um gradiente 

de 200 m com altitudes variando entre 0 (mínima) e 200 (máxima) m. s. n. m. (metros sobre 

o nível do mar). As formas predominantes são as planícies de restinga e flúvio-marinhas, 

terraços arenosos, dunas e praias, modeladas em sedimentos marinhos e flúvio-marinhos 

(MINEROPAR e UFPR, 2006). 
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A planície costeira do Paraná, segundo Maack (1981 apud SILVEIRA, 2005), sofreu 

no Quartenário, Transgressões e Regressões marinhas de caráter cíclico com sinais 

evidentes de uma ingressão marinha que penetrou profundamente entre os cordões das 

restingas e nos vales do sistema hidrográfico relacionado à área ocupada atualmente pela 

Baía de Guaratuba. Atualmente essa planície está profundamente recortada pelo complexo 

estuarino da baía de Guaratuba, resultando em inúmeras ilhas (Figura 3.3.8).  

Figura 3.3.8 – Ilhas no interior da Baía de Guaratuba 

 

Em geral, a Planície Litorânea tem uma altura inferior a 20 m sobre o nível do mar. 

Ocorrem, em diversos locais, morros e colinas isolados na planície, com altitudes que 

chegam a alcançar centenas de metros. Em linhas gerais a altura da planície aumenta da 

costa para o continente, alcançando as maiores altitudes junto ao sopé da serra 

(SILVEIRA, 2005). 

Silveira (2005) descreve seis tipologias dentro das Planícies Litorâneas: 

▪ Planícies Aluviais - áreas compostas por diversas formas elaboradas pela ação 

fluvial: planícies de inundação, terraços e rampas. Possuem relevo plano e 

solos com problemas de encharcamento ou de lençol freático muito alto e com 

riscos de inundações; 

▪ Planícies de Restingas - formadas por uma sucessão de cordões litorâneos de 

composição arenosa. Seus solos são facilmente degradáveis e possuem um 

horizonte subsuperficial impermeável, que origina problemas de 

encharcamento; 

▪ Morros - são elevações sustentadas por rochas do embasamento que 

sobressaem das planícies. São circundados por terrenos de planície e/ou 
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corpos d’água, com área variando de 3 km² a 14 km² e elevações de 100 a 400 

m. Suas encostas são íngremes e declivosas, influenciando no 

desenvolvimento dos solos; 

▪ Colinas - são elevações de perfil convexo e relevo mais suave que os morros. 

A declividade geralmente é inferior a 20% e seu substrato geológico é formado 

por sedimentos ou rochas mais friáveis do embasamento. Sua extensão é 

pequena, variando de 1 km² a 3 km². Possuem solos relativamente profundos; 

▪ Áreas Coluviais - porções inferiores das vertentes onde ocorreram processos 

de acumulação de sedimentos provenientes das partes altas, cujo transporte é 

resultante da ação da gravidade. Possuem solos razoavelmente profundos e 

desenvolvidos; 

▪ Mangue - por suas características físicas, químicas e biológicas, constitui um 

ecossistema de vital importância para o equilíbrio ecológico e para a 

produtividade das baías e águas costeiras. 

 Solos 

O Mapa de Solos apresentado na Figura 3.3.9 mostra a ocorrência, dentro da Área 

de Influência, dos seguintes tipos de solo: 

▪ Cambissolos Háplicos Tb Distrófico (CXbd19 e CXbd 24); 

▪ Espodossolos Humilúvicos Hidromórficos (EKg); 

▪ Gleissolos Sálicos + Gleissolos Háplicos ambos discriminados (Gz); 

▪ Gleissolos Háplicos Indiscriminados (Gx2). 
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Figura 3.3.9 – Mapa de Solos da Área de Influência 

 
Além de áreas cobertas por solos, ocorrem ainda: 

c) Praias; 

d) Afloramentos rochosos. 
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▪ Cambissolos 

São solos geralmente pouco profundos (50 a 100 cm) e que apresentam horizonte 

B ainda em estágio inicial de desenvolvimento, com potencial de cultivo agrícola bastante 

variável na dependência, principalmente, da rocha mãe e do relevo. 

Podem ser encontrados em regiões planas ou montanhosas, sendo que nos relevos 

mais acidentados são muito susceptíveis à erosão, o que facilita o assoreamento dos rios. 

Essa situação é agravada quando, juntamente com o solo, são levados resíduos urbanos 

(lixo) e outros produtos, principalmente os químicos, que irão contaminar rios e lagos. 

Recomenda-se que essas áreas declivosas e com solos pouco profundos sejam 

destinadas à preservação da fauna e flora. Entretanto, é usual observar-se a ocupação dos 

Cambissolos de áreas declivosas e sua utilização, principalmente, com cultivos de banana 

nas encostas da Serra do Mar. Ressalta-se que ocupações urbanas neste tipo de solo 

constituem problemas sanitários e de risco de deslizamentos, em decorrência do relevo 

e/ou reduzida profundidade do solo. 

▪ Espodossolos 

Trata-se de solos arenosos, com acúmulo de matéria orgânica e/ou óxidos de ferro 

no horizonte B, materiais estes oriundos do horizonte E. Desse fato, resulta o aspecto muito 

peculiar a eles que é a presença desse horizonte E que perdeu esses materiais, nele 

restando, como consequência, apenas areia, e predominando, por isso mesmo, cores 

muito claras. Estes solos ocorrem em relevo plano e são predominantes em apenas 0,5% 

do território paranaense, sendo encontrados somente na planície litorânea. Devido à 

grande quantidade de areia e alta permeabilidade, esses solos tem muitas restrições ao 

uso agrícola. Em alguns casos, este horizonte B pode ser duro e pouco permeável à água, 

sendo, nestes casos, localmente, denominado “piçarra” e, como consequência podem 

apresentar o lençol freático mais próximo à superfície, o que favorece a contaminação por 

poluentes provindos de resíduos urbanos (lixo ou esgoto) e/ou industriais. Essas condições 

específicas tornam esses solos extremamente frágeis, razão pela qual deveriam ser 

considerados apenas para a preservação da fauna e flora. 

▪ Gleissolos 

Encontram-se nas desembocaduras dos rios, nas margens da baía e nas margens 

das ilhas banhadas por águas tranquilas. São predominantemente halomórficos, alagados, 

de profundidade limitada pela altura do lençol freático e geralmente sem diferenciação de 

horizontes. Ocorrem nas áreas de influência direta do fluxo e refluxo das marés, onde o 

litoral é lodoso e a diminuição da corrente da água favorece a deposição de sedimentos 
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finos ou argilo-siltosos. Não são usados para agricultura e estão localmente cobertos pela 

vegetação natural. 

▪ Sedimentos arenosos costeiros 

Conforme já descrito no item Geologia, são caracterizados pelas areias que o mar 

deposita na beira da praia (Figura 3.3.10) e dunas carregadas pelos ventos: não são 

consideradas solos, mas sedimentos que podem formar solos. A vegetação de restinga 

que ocorre no litoral paranaense, pode contribuir para que estes sedimentos formem solos, 

pois acrescentam matéria orgânica que vai ajudar a criar coesão entre as partículas de 

areia e começar a formar um horizonte A. 

Figura 3.3.10 – Depósito de areia na praia de Caieiras 

 
 

▪ Afloramentos Rochosos 

Os afloramentos rochosos não são solos propriamente ditos: ocorrem nas partes 

de relevo mais acentuado, geralmente nas formas escarpadas e em altitudes aproximadas 

de 1.000 m, em áreas de granitos e quartzitos do Complexo Gnáissico Migmatítico (Figura 

3.3.11). 
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Figura 3.3.11 - Afloramento Rochoso 

 

 Recursos Hídricos 

A baía de Guaratuba está inserida na bacia hidrográfica Litorânea (Figura 3.3.12). 

A margem norte contém 2/3 dos rios e canais de maré que deságuam no sistema, além de 

bancos de gramíneas e bosques de manguezais bem preservados. A margem sul 

apresenta afluentes de menor porte e é onde se situa a cidade de Guaratuba. 

As bacias hidrográficas que deságuam na Baía apresentam uma área total de 1.724 

km² e uma densidade de drenagem de 1,87 rios por km² (NOERNBERG et al., 2004 apud 

BRANDINI, 2008). O aporte de água doce é proveniente de dois rios principais - o Cubatão 

ao Norte e o São João ao Sul - que nascem na Serra do Mar e apresentam mais de 80 

m3.s-1 de vazão. A bacia do rio Cubatão é a mais expressiva da região (1.085,72 km²), com 

cobertura vegetal íntegra e bem preservada da Mata Atlântica Brasileira (IPARDES, 2000; 

MARONE et al., 2006 apud BRANDINI, 2008). 
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Figura 3.3.12 – Bacia Hidrográfica Litorânea 

 
 

Os principais rios que formam as baías litorâneas apresentam seu curso superior 

localizado na área serrana, região metropolitana de Curitiba. A região de serra e morros 

apresentam alta instabilidade natural, devida à acentuada declividade (maior que 45º) 

associada ao grande desnível entre o planalto e o nível do mar (ANGULO, 1992, 

OKAFIORI; CANALI, 1998 apud BRANDINI, 2008). Nas regiões baixas, os rios correm em 

calhas rasas e largas com meandros (BIGARELLA et al., 1978 apud BRANDINI, 2008). 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
110 

PARANÁ

DER

 Caracterização Física da Baía de Guaratuba 

A Baía de Guaratuba localiza-se na porção sul da planície costeira do Paraná, 

possui uma área de 50,19 km² e seu eixo principal é orientado no sentido leste-oeste, com 

extensão de cerca de 15 km, largura máxima de 5 km, profundidade mínima de 2,50 m 

junto à linha de costa e acima de 20 m na boca estuarina (MARONE et al., 2004 apud 

CABRAL, 2015). A comunicação com o Oceano Atlântico é feita por uma única e estreita 

desembocadura (aproximadamente 500 m), limitada por pontais rochosos do extremo 

meridional da Serra da Prata, ao norte, e do Morro de Guaratuba, ao sul. 

A Baía de Guaratuba apresenta numerosos canais e ilhas em seu interior e é 

margeada em quase todo o perímetro por extensos manguezais, sendo os solos 

geralmente lodosos. As ilhas de maior destaque são: Ilha do Veiga, Ilha do Capinzal, Ilha 

do Rato, Ilha do Araçá, Ilha das Garças e Ilha da Sepultura (BRANDINI, 2008). 

A Baía de Guaratuba apresenta uma pronunciada estratificação salina que é 

intensificada em situações de maré de quadratura e de baixa descarga de água doce no 

sistema. Já em situações de maré de sizígia e/ou elevada descarga de água doce, os 

processos de difusão turbulenta se intensificam, resultando em uma coluna d’água menos 

estratificada e com ocorrência de heterogeneidades laterais (NOERNBERG et al., 2004; 

MARONE et al., 2005 apud ZEM, 2005). Essa estratificação da coluna d’água pode 

inicialmente ser atribuída às características geomorfológicas da baía - presença de um 

estreito e profundo canal na desembocadura e profundidades menores no interior - além 

da extensa bacia de drenagem (MARONE et al., 2006 apud BRANDINI, 2008). Em 

diferentes escalas de tempo, o estuário pode mudar de águas bem estratificadas para 

águas bem misturadas, dependendo principalmente de fatores como a maré e a mistura 

pelos ventos (NOERNBERG et al., 2004 apud BRANDINI, 2008) e, por isso, a Baía de 

Guaratuba pode ser colocada no grupo de sistemas costeiros semi-fechados, onde a 

principal forçante é a maré, seguida pela descarga dos rios (BRANDINI, 2008). 

A salinidade da água atinge os valores mais elevados no inverno e os mais baixos 

no verão (JACOBE, 1953 apud BRANDINI, 2008). Em eventos extremos de fortes chuvas 

a salinidade na desembocadura chega próxima à zero, inviabilizando o cultivo camarão 

nesta região, segundo informações de pescadores e moradores locais. 

O tempo médio de residência das águas na baía é de aproximadamente 9,3 dias 

(MARONE et al., 2006 apud BRANDINI, 2008).  

ZEM (2005) para caracterizar os sedimentos de fundo da Baía de Guaratuba, 

coletou 144 amostras de sedimentos no corpo principal da área de estudo, aplicando uma 
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malha amostral regular assimétrica, com perfis ortogonais ao eixo leste-oeste e 

eqüidistantes 500 m entre si, conforme ilustrado na Figura 3.3.13. 

Figura 3.3.13 - Localização dos pontos de amostragem dos sedimentos de fundo na 
Baía de Guaratuba em 2003 

 
Fonte: ZEM (2005) 

A autora efetuou medições de profundidade, nos mesmos pontos de coleta de 

sedimento, anotando, também, a hora da amostragem de cada ponto para posterior 

correção dos dados, pela maré. As campanhas amostrais aconteceram em um mesmo 

ciclo de maré de quadratura durante o inverno. 

De modo geral, observou que a Baía de Guaratuba é um estuário bastante raso, 

apresentando predominantemente cotas iguais ou inferiores a 2,5 m, que ocorrem 

geralmente próximas às margens, principalmente nas regiões mediana e interna do 

sistema. Na região interna e mediana, as cotas superiores a 2,5 m são somente 

encontradas nas proximidades da desembocadura dos rios São João e na área adjacente 

à foz do Rio Descoberto e em depressões e curtos canais, no setor mediano. Já as 

profundidades mais expressivas foram observadas na estreita boca estuarina, onde os 

valores medidos ultrapassaram os 20,0 m de profundidade (Figura 3.3.14). 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
112 

PARANÁ

DER

Figura 3.3.14 - Mapa batimétrico da Baía de Guaratuba em 2003 com a indicação 
dos compartimentos morfológicos M1 (região rasa) e M2 (região profunda) definos 

pela cota batimétrica de 2,5 m 

 
Fonte: ZEM (2005) 

As regiões pouco profundas - de cota inferior a 1,0 m - são observadas 

principalmente no setor mediano e interno da Baía de Guaratuba. Esses locais rasos 

ocorrem próximos às margens do estuário, na forma de planícies de maré e baixios que 

chegam a ficar parcial ou totalmente expostos durante a baixa-mar de sizígia. 

A margem sul, a leste da foz do rio Boguaçú, onde se localizam os clubes náuticos 

e marinas de Guaratuba, caracteriza-se por profundidades mínimas de 2,5 m junto à linha 

de costa que passam rapidamente a 7,5 m e 10,0 m, em direção ao eixo central do estuário. 

A região mediana-central da baía apresenta baixa profundidade, associada com os 

sistemas de ilhas ali localizadas. Já na região compreendida entre a foz do rio Boguaçú e 

a foz do rio das Ostras, a isóbata de 2,5 m parece definir um limite morfológico para o fundo 

do estuário, separando-o em duas regiões: a região rasa M1 (sentido Ilha das Garças-

montante-oeste) e a região profunda M2 (sentido Ilha das Garças-jusante-leste).  

Esta compartimentação morfológica do fundo da baía resulta, provavelmente, de 

uma circulação estuarina bem definida que reflete a ação conjunta do regime de marés, 

aporte fluvial e geomorfologia do estuário. 

Na região rasa M1, possivelmente, as correntes possuam menor intensidade do 

que a montante (canais fluviais) e a jusante (região profunda M2), podendo estar 

relacionadas a fatores como o decréscimo do fluxo fluvial em direção à boca do estuário 
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devido ao espalhamento da energia da descarga fluvial dentro de um corpo aquoso muito 

mais amplo que resulta na deposição da maior parte da sua carga sedimentar próximo à 

foz dos rios. Também, uma atuação menos intensa e mais dispersa das correntes de maré 

nas regiões internas da baía - devido ao amortecimento causado pela ampliação do corpo 

d’água e aumento da superfície de área inter-marés, principalmente a partir da Ilha do 

Capinzal sentido montante - é esperada baía acima. 

Desse modo, na região rasa M1, o padrão de circulação estuarina parece favorecer 

a manutenção de pequenas profundidades ou, mesmo, caracterizar uma região onde 

predominam os processos de deposição. Isto pode ser evidenciado pela presença de 

inúmeras feições deposicionais como planícies de marés, baixios submersos, além do 

desenvolvimento de inúmeras pequenas ilhas arenosas colonizadas por bosques de 

manguezais e bancos de gramíneas.  

Na região profunda M2 - caracterizada por uma morfologia do fundo menos 

constante que M1 e onde as cotas batimétricas passam abruptamente de 2,5 m a >20,0 m 

- pode-se atribuir à variabilidade da intensidade das correntes, provocada pelas 

modificações da propagação da onda de maré ao entrar e sair do estuário, como o possível 

fator responsável pela morfologia do fundo, tal como descrito por MARONE et al. (2005 

apud ZEM, 2005). 

Da desembocadura em direção a montante, as profundidades vão diminuindo 

gradativamente, provavelmente devido à tendência das correntes perderem velocidade e 

distribuírem sua energia lateralmente, nessa região mais ampla do estuário.  

Na região M2, as correntes de maré são, provavelmente, mais intensas que na 

região M1, e parecem possuir intensidade suficiente para retrabalhar o fundo e manter os 

canais livres para escoamento do fluxo. Além disso, esta região parece possuir uma 

circulação estuarina muito bem desenvolvida, com definição de canais prioritários para 

influxo de maré enchente, possivelmente pelo canal norte, junto à margem de Caiobá e da 

Ilha da Sepultura e o escoamento da maré vazante pelo canal sul, junto à margem da 

Cidade de Guaratuba. 

A Baía de Guaratuba apresentou predomínio das areias em quase todo o fundo 

estuarino, conforme pode ser observado na Figura 3.3.15.  
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Figura 3.3.15 - Mapa de distribuição do diâmetro médio dos sedimentos da Baía de 
Guaratuba no ano de 2003 

 
Fonte: ZEM (2005) 

Os sedimentos são compostos predominantemente por areia fina (32%), areia muito 

fina (28%) e silte grosso (22%). As areias grossas e médias juntas compõem 10% das 

amostras coletadas e os siltes médios perfazem os 8% restantes. Areias grossas (0,5Ø) e 

médias (1,5Ø) ocorrem nas desembocaduras dos rios São João e Cubatão e na região da 

boca do estuário, caracterizando regiões de alta energia hidrodinâmica. No primeiro caso 

a hidrodinâmica é influenciada pelo volume de água fluvial e, no segundo, pela elevada 

velocidade das correntes de maré. Segundo MARONE et al. (2005), o afunilamento na 

boca da Baía de Guaratuba, intensifica as velocidades das correntes de maré que, chegam 

a atingir valores superiores a 2,0 m/s. Desse modo, a intensidade das correntes nestes 

setores impede a deposição de sedimentos finos, transportando parte dele - o sedimento 

de granulometria mais fina que 2,0Ø (areia fina) - para áreas adjacentes. 

As areias grossas e médias existentes em depósitos na região da desembocadura 

estão, possivelmente, associadas a fontes litorâneas próximas e à plataforma continental 

rasa, sendo transportadas, provavelmente, pelas correntes de maré e de deriva litorânea. 

Parte das areias terrígenas de granulometria mais grossa podem ser o produto da erosão 

diferencial dos pontais rochosos e lajes submersas de Caiobá e Guaratuba, já que não há 

nenhuma fonte fluvial atual, próxima, capaz de contribuir com sedimentos terrígenos de tal 

granulometria. 
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A classe areia fina (2,5Ø) predomina no fundo estuarino a partir da região a leste 

da Ilha das Garças, distribuindo-se até as proximidades da boca da baía, a partir de onde 

a granulometria dos sedimentos passa para areia média (1,5Ø) e areia grossa (0,5Ø). 

Segundo MARONE et al. (2005) a estreita boca da baía causa assimetria da propagação 

da onda de maré, formando correntes de maré (enchente e vazante) de alta intensidade. 

A predominância das areias nesta região está, provavelmente, relacionada à intensificação 

das correntes de maré devido à assimetria na propagação da onda ao entrar e sair pela 

boca da baía, dificultando a formação de depósitos lamosos. Além disso, nesta região, 

possivelmente ocorra grande ressuspensão de sedimentos devido ao atrito das correntes 

de maré com o fundo, transportando grande parte dos sedimentos mais finos que 2,5Ø 

(areia fina) para os setores mais internos do estuário, durante a maré enchente e para fora 

do estuário, na maré vazante. 

As classes de areia muito fina (3,5Ø) e silte grosso (4,5Ø) foram observadas em 

grande parte dos setores interno e mediano da baía, distribuindo-se do centro até ambas 

as margens do estuário. O silte grosso (4,5Ø), junto com porções de silte médio (5,5Ø), 

ocorre desde a Ilha da Corda Grande até as pequenas ilhas localizadas no centro da baía. 

A classe areia muito fina (3,5Ø) é observada nas proximidades da foz do rio Descoberto, 

na margem sul e na região da foz dos rios Guanxuma e dos Patos, na margem norte. Ainda 

nesta região, as areias finas (2,5Ø) ocupam porções da margem da baía, desde as 

proximidades da foz do Rio São João até a região da Ponta do Cedro, na margem sul e 

até a Ilha da Corda Grande, na margem norte e as areias grossas (0,5Ø) e médias (1,5Ø) 

ocorrem, principalmente, nas desembocaduras dos rios São João e Cubatão e nas 

proximidades da desembocadura do rio Descoberto. 

Na região mediana, as classes de areia muito fina (3,5Ø) e silte grosso (4,5Ø) 

formam a maioria dos depósitos, sendo observado somente um depósito de areia fina 

(2,5Ø) na região a nordeste da Ponta do Cedro. Sedimentos compostos por areia muito 

fina (3,5Ø) ocorrem, principalmente, na margem sul e o silte grosso na margem norte do 

estuário até as proximidades da Ilha do Capinzal. Ainda neste setor aparece uma faixa de 

sedimentos finos composta, principalmente, por silte grosso (4,5Ø) que atravessa o 

estuário de uma margem à outra. 

A ampla distribuição de sedimentos finos nos setores interno e mediano da baía 

deve estar relacionada ao decréscimo da velocidade das correntes de água doce e de maré 

que, ao adentrar o sistema, perdem, progressivamente, a capacidade de transportar os 

sedimentos grossos por arrasto, rolamento e saltação, o que possibilita a deposição de 

sedimentos mais finos, como os siltes e as argilas. O decréscimo das velocidades das 
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correntes ocorre, provavelmente, devido à ampliação efetiva da largura do corpo de água 

causando um aumento da superfície de área inter-maré. Isto pode ser evidenciado, 

principalmente na margem norte da baía, pela presença de inúmeros rios e canais de maré, 

com extensas áreas de manguezal e bancos de gramíneas. Desse modo, a hidrodinâmica 

parece estar condicionada principalmente pelas correntes de maré, correntes residuais e 

oscilações do nível do mar, tornando-se, o ambiente, calmo o suficiente para favorecer a 

deposição dos sedimentos mais finos. Além disso, nesta região, o processo de floculação 

dos finos de origem fluvial em suspensão, induzido pela intrusão salina da maré, pode estar 

promovendo a formação de uma zona de máxima turbidez. 

3.3.3 Meio Biótico 

O meio biótico trata dos aspectos relacionados à flora e a fauna, assim como das 

relações ecológicas desses elementos naturais entre si e com o meio em que ocorrem. 

Neste sentido, procurou-se fazer um levantamento dos dados primários e secundários 

relativos a este meio desde sua composição original na área do empreendimento e no seu 

entorno. O objetivo do estudo foi elaborar um diagnóstico da situação atual na região e 

gerar um prognóstico em consequência da implantação da ponte sobre a baía de 

Guaratuba e seus impactos associados, buscando assim, a melhor alternativa de traçado. 

O litoral paranaense se estende por cerca de 90 km, sendo interrompido por 

parcelas de costa rochosa, ambientes insulares, manguezais, baías e praias arenosas. 

Apresenta a maior faixa contínua preservada do bioma Mata Atlântica do país. A baía de 

Guaratuba e a bacia hidrográfica na qual está inserida compreendem um dos mais 

importantes sitemas fluviais do litoral paranaense, sendo formado por afluentes do primeiro 

planalto e pelos rios Boguaçu e Descoberto (MAACK, 1968).  

Entretanto, esse Bioma da região e seus ecossistemas associados vêm sofrendo 

com a pressão antrópica, ao menos, desde o início do século XX. Inicialmente a 

degradação se deu com a implantação de sistemas de agricultura e com a extração 

madeireira. Após, instalou-se a pecuária, inclusive com a bubalinocultura no município de 

Antonina, que exigia a abertura de grandes áreas na planície de inundação para criação 

de ambientes propícios para a atividade. Da metade do século XX para cá, a maior ameaça 

ao meio natural tem sido a urbanização desordenada e a especulação imobiliária que, além 

de promoverem o desmatamento, também geram resíduos e efluentes. Outra preocupação 

tem sido a crescente implantação de empreendimentos potencialmente poluidores, como 

a produção, armazenagem e transporte de produtos tóxicos. A caça sempre foi uma 
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ameaça à fauna local ao longo desse processo, sendo agravada pela crescente redução 

de hábitats. 

Para a elaboração do diagnóstico do Meio Biótico do presente EVTEA sobre as 

alternativas de construção de uma ponte sobre a baía de Guaratuba, foi pesquisada a 

literatura especializada acerca das Unidades de Conservação, da flora e da fauna silvestre 

regional, para obtenção de dados secundários. Foram realizadas, ainda, duas campanhas 

de campo, nos meses de junho e setembro de 2018, no intuito de levantar dados primários 

para avaliação da situação ambiental atual, na região do empreendimento e analisar a 

paisagem ao longo das alternativas propostas. Além da caracterização fitossociológica, ao 

longo dos trechos avaliados, também se buscou o registro de espécies da fauna local por 

meio de visualizações, registros auditivos ou de evidências, como pegadas, pelos e fezes. 

Também foram realizadas entrevistas com moradores locais na intenção de levantar quais 

espécies da fauna terrestre são avistadas na região, quais são alvo de caçadores e quais 

espécies aquáticas são utilizadas para comércio e/ou subsistência. 

 Flora 

O Bioma Mata Atlântica é composto por um conjunto de formações florestais e 

ecossistemas associados que inclui a Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 

Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 

vegetações de restingas, os campos de altitude, os brejos interioranos e os encraves 

florestais do Nordeste. O conjunto de fitofisionomias que forma a Mata Atlântica propiciou 

uma significativa diversificação ambiental, criando as condições adequadas para a 

evolução de uma comunidade rica em espécies animais e vegetais. É por este motivo que 

a Mata Atlântica é considerada atualmente como um dos Biomas com valores mais altos 

de diversidade biológica do planeta. 

A área de estudo está localizada na porção Leste do estado do Paraná, na vertente 

Leste da Serra do Mar, onde a região litorânea é abrangida pelo bioma Mata Atlântica, que 

por sua vez é constituído por diversos ecossistemas: restinga (formação pioneira de 

influência marinha), manguezal (formação pioneira de influência flúvio-marinha) e Floresta 

Ombrófila Densa (Figura 3.3.16). 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
118 

PARANÁ

DER

Figura 3.3.16- Mapa da distribuição fitogeográfica do Estado do Paraná 

 

3.3.3.1.1 Formação Pioneira com Influência Marinha 

Também conhecida por Restinga, são comunidades associadas a condições 

ambientais extremas, sob permanente ação dos ventos, das marés, da salinidade e das 

condições pedológicas desfavoráveis, geralmente sobre Neossolos Quartzarênicos e 

Espodossolos. Apresenta-se em tipos distintos de vegetação em resposta às diferentes 

intensidades da influência do mar, aumentando o seu grau de desenvolvimento conforme 

adentra no continente, tanto estrutural como floristicamente, até chegar ao ponto em que 

adquire aspecto florestal. Essa formação faz a transição entre o manguezal e a Floresta 

Ombrófila Densa, ou então ocorre logo após as primeiras dunas.  

O termo restinga, em sua essência, se refere aos cordões de areia vinculados à 

história da sedimentação marinha costeira, dando-se à expressão uma conotação única 

florística (AB’SÁBER, 2003). Desenvolve-se a partir da vegetação da planície arenosa 

atrás das dunas, às vezes ligadas aos manguezais, quando são intercaladas por faixas 

pantanosas, lagoas abertas e planícies de gramíneas. É considerada uma formação sub-

xerofítica, com predomínio de mirtáceas, mirsineáseas, lauráceas, euforbiácias, 
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melastomatáceas, pteridófitas, bromeliácias terrestres e epífitas, aráceas, orquídeas, 

lianas e palmáceas (MAACK, 1968). 

Entretanto, no caso de Guaratuba, assim como em Antonina, a mata pluvial tropical 

está em contato direto com o manguezal, devido à proximidade das cadeias montanhosas 

com as baías, não apresentando grandes extensões de restinga (MAACK, 1968). 

3.3.3.1.2 Formações Pioneiras de Influência Flúvio-Marinha 

As Formações Pioneiras de Influência Flúvio-marinha (manguezais) existentes no 

Paraná, que ocorrem principalmente nas baías, ilhas planas e embocaduras de rios, são 

formadas basicamente por três espécies arbóreas com folhas xerofíticas: Rizophora 

mangle (mangue-bravo, mangue-vermelho), Laguncularia racemosa (mangue-manso) e 

Avicennia schaueriana (siriúba, mangue-branco). Frequentemente pode ser vista uma faixa 

de gramínea do gênero Spartina (praturá) nas regiões mais calmas das baías. Essas 

espécies arbóreas apresentam certa organização espacial, onde geralmente R. mangle, 

caracterizada pelas raízes adventícias altas, ocorrem a frente do mar aberto, no chamado 

mangue baixo, enquanto que L. racemosa, com caules inclinados e longas raízes 

rastejantes ocorrem em águas menos profundas e A. schaueriana, com seu maior porte e 

pneumatóforos ao redor da planta, predomina nas porções mais elevadas e continente 

adentro (MAACK, 1968), conhecido como mangue alto. 

No estuário de Guaratuba é comum o brejo de maré, que ocorre principalmente nas 

margens dos rios, com influência, direta ou indireta das marés, no nível d`água, além do 

Manguezal com herbáceas, que apresenta o estrado superior composto pelas espécies 

arbóreas citadas anteriormente. Também é bastante abundante o brejo capim serra, que 

ocorre entre a floresta e o manguezal. Existe ainda o brejo de meandro, encontrado em 

canais abandonados e meandros de rios. O brejo secundário é considerado disperso na 

região (BORNSCHEIN, 2001). 

Além do Manguezal com herbáceas, que apresenta o estrado superior composto 

pelas espécies arbóreas, típicas desse ambiente e citadas anteriormente, também ocorrem 

o Guanandizal, que apresenta o estrato superior dominado pelo guanandi (Calophyllum 

brasiliense) e também é abundante nessa baía, sofrendo inundações regulares pelo regime 

das marés; o Caxetal com herbáceas, com o estrado superior composto principalmente 

pela caxeta (Tabebuia cassinoides); o Ariticunzal com herbáceas, singular pela presença 

do ariticum-do-brejo (Annona glabra) que é uma formação exclusiva do município de 

Guaratuba (BORNSCHEIN, 2001). 
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Figura 3.3.17 - Perfil Esquemático de Mangue Baixo 

 
Fonte: Roderjan et al., 1997 

Figura 3.3.18 - Perfil Esquemático de Mangue Alto 

 
Fonte: Roderjan et al., 1997 

A baía de Guaratuba é margeada por manguezais  relativamente bem preservados, 

com exceção da porção sudeste, nas imediações de sua conexão com o mar, nas 

imediações da região urbana do município de Guaratuba. Matas de Restinga ocorrem no 

fundo da baía e, baixios e marismas – bancos de gramas marinhas dominados por Spartina 

alterniflora (Poaceae) – emergentes durante as marés vazantes ainda fazem parte da 

paisagem dos substratos terrestres (MASUNARI, 2006). 
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Figura 3.3.19 - Vegetação de influência fluvio-marinha na baía de Guatratuba 

 

3.3.3.1.3 Floresta Ombrófila Densa 

Também denominada “Floresta Pluvial Tropical Atlântica” ou “Mata Pluvial Tropical 

da Serra do Mar”, é popularmente conhecida como “Floresta Atlântica” ou “Mata Atlântica”. 

Na atualidade seus remanescentes mais expressivos se encontram nas regiões sudeste e 

sul do Brasil. Nestas regiões esta tipologia ocorre associada a conjuntos de serras, 

geralmente paralelas à linha da costa, ora mais próximas ao mar, ora mais afastadas. 

A ocupação do litoral do Paraná pela Floresta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) 

é influenciada diretamente pelas massas de ar quente e úmidas do Oceano Atlântico, 

considerando-se como limite natural de sua ocorrência, a barreira formada pela Serra do 

Mar (RODERJAN e KUNIYOSHI, 1988). Estima-se que seja representada por mais de 700 

espécies arbóreas, sendo a maioria exclusiva desta unidade vegetacional (ACCIOLY, 

2013). Como citado anteriormente, esta fitofisionomia pode ser subdividida de acordo com 

o gradiente de altitude: Terras Baixas e Aluvial, de 0 a 50 m de altitude; Submontana, de 

50 a 600 m; Montana, de 600 a 1.200 m e Altomontana ou de altitude, acima dos 1.200 m 

(Figura 3.3.20).  
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Figura 3.3.20 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa, de acordo com a 
variação de altitude 

 
Fonte: Veloso et al., 1991 

A formação de Terras Baixas e Aluvial, quando em situação de áreas alagadas, na 

chamada planície de inundação, também é conhecida por Caxetal, devido ao predomínio 

da caxeta (Tabebuia cassinoides), enquanto que, em terra firme, ocorre uma maior 

heterogeneidade florística em relação às espécies arbóreas, com predomínio dos gêneros 

Ficus, Schizolobium, Ocotea, Sloanea, Hyeronima e Alchornea, além de grande variedade 

de epífitas (bromeliácias, orquidáceas e aráceas) e lianas, destacando-se, também a forte 

presença de Euterpe edulis, espécie de palmácea muito visada para a extração do palmito, 

fato que a coloca como espécie ameaçada de extinção (Figura 3.3.21). 

Figura 3.3.21 - Indivíduos de palmito-jussara (Euterpe edulis) registrados na região 
do morro do Cabaraquara 

 
 

Dentro da APA de Guaratuba, muitas famílias de população tradicional conhecida 

por Caiçara tiram parte de seu sustento desse ambiente, por meio do extrativismo de 

produtos florestais não madeiráveis, de cunho ornamental, medicinal e alimentício. Um 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
123 

PARANÁ

DER

exemplo é a confecção de cestarias com a utilização do cipó-preto (SONDA, 2002; 

BALZON, 2006). 

No subosque da Floresta Onbrófila Densa da APA de Guaratuba ocorre uma 

palmeira de nome guaricana (Geonoma gamiova), que se encontra exclusivamente nesse 

ambiente e está entre os cinco produtos florestais não-maderáveis mais extraídos e 

comercializados desta UC e é utilizada para a confecção de coroas fúnebres no sul e 

sudeste do Brasil (VALENTE, 2009).  

Durante as visitas técnicas, foi possível constatar que as alternativas de 

implantação da ponte sobre a baía de Guaratuba demandarão supressão vegetal. A 

formação vegetal mais atingida pelo empreendimento será a Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas (Figura 3.3.22). 

Figura 3.3.22 - Aspecto da vegetação de Floresta Ombrófila Densa no sopé do 
Morro do Cabaraquara, no acesso via norte ao ferryboat 
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Figura 3.3.23 - Vista de parte da baía de Guaratuba, na área de circulação do 
ferryboat e, ao fundo, a região do Cabaraquara com sua cobertura vegetal de 

Floresta Ombrófila Densa 

 
 

Por outro lado, grande parte dos traçados propostos atinge áreas já antropizadas, 

com formação vegetal secundária, como as margens da rodovia já existente (PR-412). 

Foram constatas diversas atividades humanas conflitantes com o meio ambiente na região, 

sendo as principais, a urbanização e ocupação de áreas de praia, de manguezal e de 

costão rochoso (Figura 3.3.24). 

Figura 3.3.24 - Casa de alto padrão construída na margem sul da baía de 
Guaratuba, junto ao atracadouro das balsas 

 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
125 

PARANÁ

DER

Figura 3.3.25 - Casas construídas sobre costão rochoso nas proximidades do 
ponto proposto de chegada da ponte no acesso norte 

 

Figura 3.3.26 - Construção na faixa de areia da praia de Caieiras, na boca da baía, 
em Guaratuba 

 

3.3.3.1.4 Fitoplâncton  

O fitoplâncton é um componete essencial para os processos ecológicos dos 

ambientes marinhos e estuarinos, incluindo-se aqui a baía de Guaratuba. Contudo, ainda 

não existem estudos aprofundados sobre sua dinâmica espaço-temporal. Espécies de 

rápido crescimento são mais abundantes nesse ambiente, constituindo uma comunidade 

típica, sendo que algumas dessas microalgas são potencialmente tóxicas, podendo 

contaminar moluscos bivalves e, consequentemente, os consumidores desses moluscos 

(TIBIRIÇÁ, 2013). Portanto, é muito importante um monitoramento da concentração dessas 

espécies, principalmente nas proximidades dos cultivos de ostras e mariscos, mas, 

também é fundamental a preservação, por meio da manutenção da qualidade da água, 
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desses organismos da flora, que servem de alimento, principalmente na fase inicial da vida, 

de diversas espécies da fauna aquática. 

 Fauna 

3.3.3.2.1 Macroinvertebrados 

As regiões de estuários compreendem ambientes essenciais para este grupo 

faunístico, em especial as espécies aquáticas. Neste caso, os integrantes deste grupo 

correspondem aos organismos invertebrados aquáticos visíveis a olho nu, como insetos, 

crustáceos e moluscos, entre outros. 

São usualmente considerados como bioindicadores nas avaliações de qualidade 

ambiental, tanto em estudos relacionados a licenciamento ambiental, quanto na avaliação 

de contaminação do ambiente (BUSS et al., 2016), por apresentarem respostas 

identificáveis a diversos tipos de impactos, difusos ou pontuais, podendo ser estabelecidas 

relações de causa-efeito entre as causas e a composição e estrutura desta comunidade 

(ROSENBERG e RESH 1993; BARBOUR et al. 1999). 

Dentro desse contexto, podem ser destacados, para a a área da baía de Guaratuba, 

os crustáceos (siris, caranguejos e camarões) e os moluscos (ostras e mariscos), por sua 

importância ecológica e econômica, na região. Os insetos também compõem essa fauna, 

pincipalmente aqueles em que, em algum estágio do desenvolvimento, apresentam alguma 

fase aquática. 

Grande parte desses animais são ditos filtradores, como crustáceos e moluscos, 

exercendo importante papel na ciclagem de nutrientes e na cadeia trófica deste ambiente 

tão importante para a fauna estuarina, marinha e terrestre, considerando-se que se trata 

de um ambiente de transição. 

A espécie de caranguejo mais visada do ponto de vista econômico é o caranguejo 

Uça (Ucides cordatus), o qual possui uma legislação específica que regulamenta a época 

em que pode ser capturado e o método de captura empregado. Porém, existem neste 

ambiente outras dezenas de espécies de Decapodos, como os caranguejos conhecidos 

por chama-marés (Uca spp.), que apresentam seis espécies para o litoral do Paraná 

(MELO et al., 1989; MELO 1996), como a monstrada Figura 3.3.27. 
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Figura 3.3.27 - O caranguejo chama-marés (Uca sp.) é habitante do lodo do 
manguezal nas regiões entremarés da baía de Guaratuba 

 
 

O cultivo de ostras já é uma atividade consolidada na baía de Guaratuba, 

principalmente na região do Cabaraquara, onde são desenvolvidas em puças e 

comercializadas e disponililizadas para consumo no local. Segundo Absher (1989) e Pinto 

(2007), ocorrem duas espécies de ostras nativas nesta baía: a ostra-de-mangue 

(Crassostrea rhizophorae), que habita a região entre-marés e é fixada, principalmente, às 

raízes aéreas das árvores do Manguezal e a ostra-de-fundo (C. brasiliana), que tem esse 

nome por ocupar o fundo estuarino. A espécie Crassostrea rhizophorae tem o cultivo 

bastante difundido na região, sendo que estes moluscos bivalves podem ser utilizados com 

indicadores de poluição ambiental (CASTELLO, 2010). 

Experimentos de cultivo de outras espécies de bivalves tabém foram desenvolvidos 

na baía de Guaratuba, como no caso de Anadara ovalis, como alternativa de fonte de renda 

para a população local (FERREIRA-JR et al., 2015). 
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Figura 3.3.28 - Estações de cultivos de bivalves na região do Cabaraquara 

 

3.3.3.2.2 Mastofauna 

Dentre os mamíferos marinhos com ocorrência na região da baía de Guaratuba, 

podem ser citados os golfinhos (Sotalia fluviatilis guianensis e Tursiops truncatus), o leão-

marinho (Otaria flavescens) e os lobos-marinhos (Arctocephalus tropicalis e A. australis). 

Os golfinhos, em particular, apresentam comportamento de interação com os pescadores 

locais, resultando na partilha do recurso pesqueiro. O golfinho Tursiops truncatus frequenta 

a região principalmente no período de inverno, quando percorre o estuário em busca de 

tainhas (Mugil sp.) e usualmente é avistado justamente na área de trânsito do ferryboat, na 

entrada da baía, enquanto que, S. guianensis frequenta a região durate o todo o ano 

(MONTEIRO-FILHO et al., 1999). 

A APA de Guaratuba ainda é considerada de grande importância para a 

conservação de felinos como a onça-pintada (Panthera onca), a suçuarana (Puma 

concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis), bem como de espécies-presas (MAZZOLLI 

e HAMMER, 2008). A seguir é apresentada uma lista de espécies de mamíferos esperadas 

para algumas regiões do litoral paranaense (Quadro 3.3.2). 

Quadro 3.3.2 - Mastofauna ocorrente na Estação Ecológica da Ilha do Mel (EEIM), 
APA de Guaraqueçaba (GQBA), APA de Guaratuba (GTBA) e Estação Ecológica do 
Guaraguaçú (EEG), considerando os diferentes ambientes estuarinos e fisionomias 

florestais 
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ESPÉCIES EEIM GQBA GTBA EEG 

ORDEM MARSUPIALIA     

Philander frenata  X X X 

Didelphis aurita X X X X 

Didelphis albiventris X X X X 

Caluromys philander X X X X 

Chironectes minimus  X X X 

Metcahirus nudicaudadtus  X X X 

Micoureus sp.  X X X 

Marmosa sp.  X X  

Gracilinamus microtarsus  X  X 

Monodelphis sp.  X X  

ORDEM EDENTATA ,    

Tamandua tetradactyla  X X X 

Dasypus sp. X X X X 

ORDEM CHIROPTERA     

Anoura caudifer   X X 

Glossophaga soricina    X 

Carollia perspicillata X  X X 

Artibeus sp. X X X X 

Sturnira lilium X  X X 

Chiroderma dorie    X 

Desmodus rotundus X X X X 

Lasiurus cinereus    X 

Myotis sp. X  X  

Noctilio leporinus  X   

Molossus sp. X  x  

ORDEM PRIMATAS     

Alouatta guariba  X X  

Cebus apella  X X  

Leontopithecus caissara  X   

ORDEM CARNIVORA     

Cerdocyon thous  X X X 

Procyon cancrivorus X X X X 

Nasua nasua  X X X 

Galictis cuja  X X X 

Eira barbara  X X X 

Lontra longicaudis X X X X 

Panthera onca  X X  



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
130 

PARANÁ

DER

Puma concolor  X X X 

Leopardus pardalis X X X X 

Leopardus tigrinus  X X X 

Leopardus wiedii  X X X 

Herpailurus yagouarundi  X X X 

Otaria flavescens   X  

Arctocephalus tropicalis   X  

Arctocephalus australis   X  

ORDEM PERISSODACTYLA     

Tapirus terrestris  X X  

ORDEM ARTIODACTYLA     

Pecari tajacu  X X X 

Tayassu pecari  X   

Mazama sp.  X X X 

ORDEM RODENTIA     

Sciurus aestuans  X X X 

Akodon sp. X X X X 

Oxymycterus sp.  X  X 

Oryzomys sp. X X X X 

Holochilus brasiliensis X X   

Mus musculus (exótica) X X X  

Rattus sp. (exótica) X X X  

Nectomys squamipes X X X X 

Sphiggurus villosus  X X X 

Delomys dorsalis    X 

Proechimys dimidiatus    X 

Cavia aperea  X X X 

Hydrochoerus hydrochaeris  X X X 

Agouti paca X X X X 

Dasyprocta azarae X X X X 

Myocastor coypus  X X  

ORDEM LAGOMORPHA     

Syvilagus brasiliensis  X X  

Lepus europaeus (exótica)  X X  

ORDEM CETACEA     

Sotalia guianensis  X X X 

Tursiops truncatus   X X 

Fonte: Engemin, 2004 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
131 

PARANÁ

DER

3.3.3.2.3 Herpetofauna 

A área de estudo está inserida na ecorregião conhecida por Florestas Costeiras da 

Serra do Mar (OLSON et al., 2001) e possui alguns levantamentos referentes à 

herpetofauna.  

Na Colônia Castelhanos, localidade inserida na APA de Guaratuna, Cunha et al. 

(2010) identificaram 32 espécies de anfíbios anuros, pertencentes a dez famílias 

taxonômicas. Entretanto, esta área de estudo encontra-se relativamente distante e com 

características distintas da região do empreendimento, compreendendo um ambiente 

serrano com vales, que cofere algum isolamento geográfico para algumas espécies. 

Segundo Morato (2005), a região atlântica do Paraná abriga uma fauna de 

serpentes composta por 42 espécies, o que corresponde a aproximadamente 57% do total 

de serpentes com ocorrência para o bioma Mata Atlântica entre o RJ e SC. Neste estudo, 

a área da baía de Guaratuba estaria inserida na sub-região Castelhanos mas, abrangendo 

também a porção de planície da baía de Guaratuba, composta principalmente por Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial e Manguezal. Consideando-se a área de influência do 

empreendimento, 19 espécies foram registradas, a saber, Chironius exoletus, Chironius 

laevicollis, Chironius multiventris, Clelia plumbea, Dipsas neivai, Echinanthera 

cephalostriata, Helicops carinicaudus, Imantodes cenchoa, Erythrolamprus miliaris, 

Caateboia amarali, Oxyrhopus clathratus, Sibynomorphus neuwiedi, Spilotes pullatus, 

Tropidodryas serra, Xenodon neuwiedii, Uromacerina Ricardinii, Micrurus corallinus, 

Bothrops jararaca e Bothrops jararacussu. 

Ainda em relação aos répteis, um levantamento, também realizado na Colonia 

Castelhanos por Oliveira e Oliveira (2014), indica a ocorrência de 21 espécies, distribuídas 

em dez famílias, sendo uma anfisbena, seis lagartos e 14 serpentes. 

Três espécies de quelônios marinhos têm sua ocorrência confirmada para a região 

de estudo: a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), a tartaruga-verde (Chelonia mydas) e a 

tartaruga-oliva (Lepdochelys olivaceae), enquanto que a tartaruga-de-pente (Eretmochelys 

imbricata) e a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriaceae) tem suas ocorrências inferidas 

com base em sua distribuição geográfica, já apresentando casos de desovas em praias de 

Pontal do Paraná. 
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3.3.3.2.3.1 Espécies ameaçadas 

Dentre os répteis com ocorrência para a área de estudo, são conhecidas apenas 

espécies sob o status de ameaça, categorizado como dados insuficientes, como é o caso 

das cinco espécies de tartarugas marinhas e da serpente Erythrolamprus amarali. 

Já em relação aos anfíbios, uma única espécie considerada em perigo 

(Ischnocnema paranaensis) tem ocorrência para o Parque Estadual do Pico Paraná, 

ficando distante da área de estudo, enquanto que a lista de possíveis espécies com dados 

insuficientes é mais extensa: perereca-de-vidro (Vitreorana uranoscopa), perereca-

marsupial (Gastrotheca microdiscus), perereca-verde-de-ventre-laranja (Phasmahyla 

guttata), intanha (Ceratophrys aurita), Chiasmocleis leucosticta, Cycloramphus 

bolitoglossus, Cycloramphus duseni, Cycloramphus eleutherodactylus, Cycloramphus 

lutzorum, Cycloramphus mirandaribeiroi, Cycloramphus rhyakonastes, Ischnocnema 

sambaqui e Proceratophrys appendiculata. Entretanto, essas espécies de anfíbios não 

foram encontradas na área de estudo, porém, raríssimos registros de exemplares em 

regiões relativamente próximas permitem alguma inferência para a região. As cinco 

espécies de quelônios marinhos com possível ocorrência na área de estudo encontram-se 

sob algum grau de ameça de extinção (MIKICH e BÉRNILS, 2004). 

3.3.3.2.4 Avifauna 

Segundo MMA (2003), das 1.023 espécies de aves citadas para a Mata Atlântica, 

188 são endêmicas e 104 estão ameaçadas de extinção, indicando a relevância do bioma 

na conservação da biodiversidade. No estado do Paraná ocorrem 764 espécies de aves, 

incluindo as possibilidades marginais de ocorrência (SCHERER-NETO e STRAUBE, 

1995), sendo citadas 385 espécies para a Floresta Atlântica paranaense e em seus 

ambientes associados (SCHERER-NETO et al., 1995). 

As Formações Pioneiras de Influência Flúvio-Marinha representam um ecossistema 

fundamental para um grande número de espécies, seja fornecendo abrigo ou como sítio 

de alimentação (MANN, 1982). No entanto, poucos estudos ornitológicos foram conduzidos 

neste tipo de ambiente. Algumas publicações retratam a comunidade de aves de 

manguezais no sudeste e sul do Brasil (ARAÚJO e MACIEL, 1977; MORAES, 1995; 

ALVES et al., 1997; OLMOS e SILVA-E-SILVA, 2001; MESTRE et al., 2007) e, apesar da 

região estuarina de Paranaguá ser uma das mais importantes do sul do país, poucos 

estudos foram realizados nessa área (MORAES, 1995; MESTRE et al., 2007).  

A comunidade de aves da baía de Paranaguá e Guaratuba é umas das mais ricas 

dos manguezais brasileiros atualmente estudados (MESTRE et al., 2007). Essa riqueza e 
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diversidade de aves certamente estão relacionadas à presença de áreas expressivas de 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas contíguas aos manguezais (OLMOS e SILVA-

E-SILVA, 2001). Ambientes presentes em áreas estuarinas são extremamente relevantes 

para muitas espécies da avifauna local, inclusive aves migratórias e espécies ameaçadas 

de extinção (MESTRE et al., 2007).  

A compilação dos dados disponíveis sobre a avifauna dos manguezais da região 

de Paranaguá revelou a ocorrência de 115 espécies neste tipo de ambiente (SCHERER-

NETO e STRAUBE, 1995; SCHERER-NETO et al., 2002; STRAUBE et al., 2004; MESTRE 

et al., 2007; obs. pess. R.E.F. SANTOS). Este valor é expressivo, uma vez que se refere, 

apenas, a espécies encontradas nas Formações Pioneiras de Influência Flúvio-Marinha; 

considerando-se os ambientes florestais, certamente este valor triplicaria. No Quadro 3.3.3 

são apresentadas as espécies de aves com registros confirmados, conforme estudos 

conduzidos na região, assim como observações pessoais do autor e de outros 

pesquisadores. Já para a região da baía de Guaratuba, Bornschein (2001) desenvolveu 

um levantamento das espécies de aves associadas às formações pioneiras.  

Quadro 3.3.3 - Lista das espécies de aves citadas para os manguezais da baía de 
Guaratuba, área de influência do empreendimento 

Família Espécie Nome popular 
Fonte 

1 2 3 4 5 6 

Anatidae 

Dendrocygna viduata irerê   X    

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira      X 

Coscoroba coscoroba capororoca       

Cairina moschata pato-do-mato   X X  X 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho   X   X 

Anas bahamensis marreca-toicinho   X X  X 

Podicipedidae 

Tachybaptus dominicus  mergulhão-pequeno      X 

Rollandia rollan mergulhão-de-cara-
branca 

     X 

Podiceps mayor mergulhão-grande      X 

Podilymbus podiceps mergulhão      X 

Procellariidae Puffinus puffinus bobo-pequeno   X    

Sulidae Sula leucogaster atobá-pardo X X X    

Phalacrocoracida
e 

Phalacrocorax 
brasilianus 

biguá X X X X X X 

Anhigidae Anhinga anhinga biguatinga      X 

Fregatidae Fregata magnificens tesourão X  X    

Ardeidae 

Nycticorax nycticorax savacu   X X X X 

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa   X X  X 

Butorides striata socozinho X  X X  X 
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Família Espécie Nome popular 
Fonte 

1 2 3 4 5 6 

Ardea cocoi garça-moura X  X X  X 

Ardea alba garça-branca-grande X  X X X X 

Egretta thula garça-branca-pequena X  X X X X 

Egretta caerulea garça-azul X  X X X X 

Tigrisoma lineatum socó-boi      X 

 

Ixobrychus sp. cf. I. 
exilis 

socoí-vermelho      X 

Ixobrychus involucris socoí-amarelo      X 

Botaurus pinnatus socó-boi-baio      X 

Threskionitidae 
Platalea ajaja colhereiro X  X X X  

Plegadis chihi caraúna      X 

Cathartidae 
Cathartes aura urubu-de-cabeça-

vermelha 
X   X X X 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta X   X X  

Cracidae Ortalis guttata aracuã-escamoso, 
aracuã 

     X 

Accipitridae Rupornis magnirostris gavião-carijó X   X X  

Falconidae 

Caracara plancus caracará X   X X  

Milvago chimachima carrapateiro X   X X  

Micrastur ruficollis falcão-caburé    X   

Rallidae 

Aramides cajaneus saracura-três-potes X  X X X X 

Laterallus melanophaius sanã-parda  X    X 

Laterallus exilis pinto-d'água      X 

Pardirallus nigricans saracura-sanã  X    X 

Gallinula chloropus frango-d'água-comum  X    X 

Rallus sanguinolentus sanã, nha-sanã       X 

Rallus maculatus saracura-carijó      X 

Rallus longirostris saracura-sanã-dos-
mangues 

     X 

Porzana albicollis sanã-carijó      X 

Porzana flaviventer sanã-amarela      X 

Porphyrula martinico frango-d'água-azul      X 

Porphyrula flavirostris frango-d'água-pequeno      X 

Fulica armillata carqueja-de-bico-
manchado 

     X 

Fulica leucoptera carqueja-de-bico-
amarelo 

     X 

Jacanidae Jacana jacana jaçanã      X 

Rostratulidae Nycticryphes 
semicollaris 

narceja-de-bico-torto      X 

Heliornithidae Heliornis fulica picaparra  X     

Charadriidae 

Vanellus chilensis quero-quero X X  X  X 

Pluvialis dominica batuiruçu   X    

Pluvialis squatarola batuiruçu-de-axila-preta   X    
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Família Espécie Nome popular 
Fonte 

1 2 3 4 5 6 

Charadrius 
semipalmatus 

batuíra-de-bando X  X X X  

Charadrius collaris batuíra-de-coleira X X   X  

Haematopodidae Haematopus palliatus piru-piru X X     

Recurvirostridae Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-
brancas 

X    X  

Scolopacidae 

Actitis macularius maçarico-pintado X  X X X  

Tringa solitaria maçarico-solitário  X     

Tringa melanoleuca maçarico-gr.-de-perna-
amarela 

   X   

Tringa flavipes maçarico-de-perna-
amarela 

   X  X 

Arenaria interpres vira-pedras  X     

Calidris alba maçarico-branco   X    

Calidris fuscicollis maçarico-de-sobre-
branco 

X  X  X  

Gallinago paraguaiae narceja, batuíra-gás      X 

Laridae 
Larus dominicanus gaivotão X    X  

Chroicocephalus 
maculipennis 

gaivota-maria-velha  X     

Sternidae 

Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-
vermelho 

X X     

Sterna superciliaris trinta-réis-anão       

Thalasseus 
sandvicensis 

trinta-réis-de-bando X  X    

Thalasseus maximus trinta-réis-real X  X    

Caprimulgidae 
Chordeiles acutipennis bacurau-de-asa-fina      X 

Podager nacunda corucão      X 

Rynchopidae Rynchops niger talha-mar X  X X   

Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha-roxa X   X X  

Columba livia pombo-doméstico X      

Patagioenas 
cayennensis 

pomba-galega    X   

Zenaida auriculata pomba-de-bando X      

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira    X   

Psittacidae 
Forpus xanthopterygius tuim    X X  

Pionus maximiliani maitaca-verde    X X  

Cuculidae 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado    X   

Crotophaga ani anu-preto      X 

Guira guira anu-branco      X 

Tapera naevia saci    X  X 

Tytonidae Tyto furcata coruja-da-igreja    X   

Strigidae 

Megascops choliba corujinha-do-mato    X   

Athene cunicularia coruja-buraqueira X      

Asio stygius mocho-diabo    X   

Nyctibiidae Nyctibius griseus mãe-da-lua    X X  
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Família Espécie Nome popular 
Fonte 

1 2 3 4 5 6 

Caprimulgidae 

Lurocalis semitorquatus tuju    X   

Chordeiles acutipennis bacurau-de-asa-fina    X   

Nyctidromus albicollis bacurau    X X  

Apodidae 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-
branca 

   X  X 

Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-
cinzento 

X    X X 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal    X X X 

Trochilidae 

Aphantochroa 
cirrochloris 

beija-flor-cinza X   X X  

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-
branca 

X   X X X 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-
verde 

     X 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande X  X X X X 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde X   X X X 

Chloroceryle aenea martinho X X  X X X 

Chloroceryle americana martim-pescador-
pequeno 

X  X X X X 

Chloroceryle inda martim-pescador-da-
mata 

X X   X  

Picidae  

Picumnus temminckii pica-pau-anão-de-
coleira 

   X X  

Melanerpes candidus birro, pica-pau-branco    X   

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-
carijó 

   X X  

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-
branca 

   X X  

Thamnophilidae  
Formicivora acutirostris bicudinho-do-brejo      X 

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata    X  X 

Furnariidae 

Furnarius rufus joão-de-barro X      

Phleocryptes melanops bate-bico      X 

Synallaxis spixi joão-teneném      X 

Certhiaxis cinnamome curutié      X 

Heliobletus 
contaminatus 

trepadorzinho      X 

Tyrannidae 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-
amarela 

     X 

Elaenia mesoleuca tuque    X   

Elaenia obscura tucão X     X 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha X   X X X 

Serpophaga nigricans joão-pobre      X 

Serpophaga subcristata alegrinho    X   

Tachuris rubrigastra papa-piri      X 

Pseudocolopteryx 
sclateri 

tricolino      X 

Pseudocolopteryx 
acutipennis 

tricolino-dos-andes      X 

Myiophobus fasciatus filipe      X 

Hymenops perspicillatus viuvinha-de-óculos      X 

Arundinicola 
leucocephala 

lavadeira-de-cabeça-
branca 

     X 
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Família Espécie Nome popular 
Fonte 

1 2 3 4 5 6 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo      X 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata    X X  

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno      X 

Machetornis rixosus bentevi-do-gado      X 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi X   X X X 

Tyrannus melancholicus suiriri    X X X 

Tyrannus savana tesourinha    X X  

Myiozetetes similis bentevizinho-penacho-
vermelho 

     X 

Myiarchus ferox maria-cavaleira    X X  

Attila rufus capitão-de-saíra    X X  

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis pitiguari X    X  

Vireo olivaceus juruviara    X X  

Corvidae  Cyanocorax caeruleus gralha-azul    X X  

Hirundinidae 

Progne tapera andorinha-do-campo X    X X 

Progne chalybea andorinha-doméstica-
grande 

   X X X 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-
casa 

X    X X 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-
branco 

     X 

Tachycineta meyeni andorinha-chilena      X 

Riparia riparia andorinha-do-barranco      X 

Hirundo rustica andorinha-de-bando      X 

Hirundo pyrrhonota andorinha-de-dorso-
acanelado 

     X 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora X   X X X 

Troglodytidae 
Troglodytes musculus corruíra X   X X  

Thryothorus longirostris garrinchão-de-bico-
grande 

     X 

Turdidae 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira X   X X X 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca X   X X  

Vireonidae Vireo chivi juruviara      X 

Thraupidae 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue    X X X 

Tachyphonus coronatus tiê-preto      X 

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento X   X   

Thraupis palmarum sanhaçu-do-coqueiro X    X  

Tangara cyanocephala saíra-militar    X X  

Tangara peruviana saíra-sapucaia    X X  

Tangara seledon saíra-sete-cores       

Tersina viridis saí-andorinha    X X  

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue    X  X 

Sicalis flaveola canário-da-terra       
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Família Espécie Nome popular 
Fonte 

1 2 3 4 5 6 

Parulidae 

Parula pitiayumi mariquita X   X X X 

Geothlypis 
aequinoctialis 

pia-cobra    X  X 

Phaeothlypis rivularis pula-pula-ribeirinho      X 

Icteridae 

Agelaius thilius pintassilgo-do-piri      X 

Agelaius cyanopu carretão      X 

Agelaius ruflcapillus garibaldi      X 

Cacicus chrysopterus tecelão    X   

Cacicus haemorrhous guaxe X   X X  

Leistes superciliaris polícia-inglesa-do-sul      X 

Molothrus bonariensis vira-bosta X   X X X 

Passeridae Passer domesticus  pardal X   X  X 

Fonte: 1) obs. pess. R.E.F. Santos; 2) Scherer-Neto et al. (2002); 3) ENGEMIN (2004); 4) Mestre et al. (2007); 
5) Ribeirão dos Correias (obs. pess. R.E.F. Santos, C.F. Ribas e E. Carrano); 6) Bornschein (2001) 

Figura 3.3.29 - Saracura-três-potes (Aramides cajaneus) registrada forrageando no 
Manguezal, na região do Cabaraquara 
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Figura 3.3.30 - Savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), espécie considerada 
ameaçada para o Paraná, registrada empoleirada junto a outros indivíduos no 

Manguezal do Cabaraquara 

 

Figura 3.3.31 - Garça-moura (Ardea cocoi), frequentando os costões rochosos na 
região de passagem do ferryboat 

 

Figura 3.3.32 - Garça-branca-grande (Ardea alba), encontrada na praia de Caieiras 
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Figura 3.3.33 - Garça-branca-pequena (Egretta thula), na área de atracação do 
ferryboat 

 

Figura 3.3.34 - Gaivotão (Laurus dominicanus) na praia de Caieiras 

 

Figura 3.3.35 - Saíra-militar (Tangara cyanocephala), espécie endêmica da Mata 
Atlântica registrada na região do Colégio Estadual 29 de Abril, na extremidade sul 

do empreendimento 
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Figura 3.3.36 - Saíra-sete-cores (Tangara seledon) fêmea avistada em bando, na 
região do Colégio Estadual 29 de Abril 

 

Figura 3.3.37 - Vira-bosta (Molothrus bonariensis), na praça do ferryboat 

 

Figura 3.3.38 - João-de-barro (Furnarius rufus) na praça do ferryboat 
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Figura 3.3.39 - Urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), espécie muito importante 
na ciclagem de nutrientes, sobrevoando a área do empreendimento 

 

Figura 3.3.40 - Casal de quero-queros (Vanellus chilensis) na praça do ferryboat 

 

Figura 3.3.41 - Pombo-doméstico (Columba livia), em praia, na área de atracação do 
ferryboat 
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Figura 3.3.42 - Pardal (Passer domesticus) na praça do ferryboat 

 

3.3.3.2.4.1 Espécies Ameaçadas 

▪ Capororoca Coscoroba coscoroba: apesar de não ser considerada ameaçada 

segundo a legislação estadual, esta espécie é rara no Paraná e, esporadicamente, 

é vista em ambientes estuarinos das baías de Paranaguá (SCHERER-NETO et 

al., 2002), Antonina (obs. pess. E. CARRANO e R.E.F. SANTOS; exemplar no 

MHNCI) e Guaratuba (com. pess. L. KLEMANN-Jr.). Registros ocasionais no 

Pantanal e outras regiões de Mato Grosso (obs. pess. R.E.F. Santos) sugerem 

que realiza deslocamentos sazonais, vinda do Rio Grande do Sul. É possível que 

habite o estuário da AI em certas épocas do ano.  

▪ Savacu-de-coroa Nyctanassa violacea: considerada “em perigo” (EN) segundo o 

Livro Vermelho da Fauna Ameaçada Estado do Paraná, apresenta poucas 

informações de ocorrência e ocorre exclusivamente em manguezais (STRAUBE 

et al., 2004). Aproximadamente dez indivíduos foram registrados durante a visita 

de campo deste estudo, na região do Cabaraquara, na baía de Guaratuba. 

▪ Guará Eudocimus ruber: espécie “criticamente em perigo” no Estado. Em 1977 foi 

localizada na baía de Antonina (SCHERER-NETO e STRAUBE, 1995), tratando-

se da última informação conhecida até ser recentemente vista em Manguezais de 

Guaraqueçaba e Guaratuba. Pesquisas detalhadas devem ser conduzidas na 

região de Paranaguá com o objetivo de verificar a presença da espécie.  

▪ Caracoleiro Chondrohierax uncinatus: “Vulnerável” (VU) no Paraná. Espécie 

florestal que conta com registros de ocorrência na Ilha Rasa (CARRANO e 

SCHERER-NETO, 2000), na Floresta Estadual do Palmito (KLEMANN-JR., 2002; 

CARRANO, 2006), na Estação Ecológica do Guaraguaçu e também na ESEC da 

Ilha do Mel (MORAES, 1991; STRAUBE et al., 2004). É possível que ocorra na 

área de influência do empreendimento. 

▪ Gavião-bombachinha-grande Accipiter bicolor: espécie insuficientemente 

conhecida no Estado, com observações recentes em manguezais e áreas 
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florestais próximas ao porto de Paranaguá (obs. pess. SANTOS; KLEMANN-JR., 

2002; CARRANO, 2006). É provável que ocorra na região. 

▪ Gavião-pombo-pequeno Leucopternis lacernulatus: espécie ameaçada em nível 

global (VU), nacional (VU) (MMA, 2003) e “em perigo” (EN) no Paraná (STRAUBE 

et al., 2004). Suas populações estão em declínio em consequência da perda de 

hábitat. Caranguejeiro Buteogallus aequinoctialis: É considerado “em perigo” (EN) 

no Estado e está restrito a áreas de manguezal. 

▪ Chimango Milvago chimango: apesar de ser muito comum nos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, no Paraná é insuficientemente conhecida. É 

possível que ocorra na baía de Paranaguá, a exemplo das observações obtidas 

na Ilha do Mel, na Ilha do Superagui e em Pontal do Sul (MORAES, 1991; 

BORNSCHEIN et al., 1993; MORAES, 1995; BORNSCHEIN e REINERT, 1997; 

STRAUBE et al., 2004). 

▪ Saracura-matraca Rallus longirostris: ocorre exclusivamente em ambientes de 

manguezais e é considerada insuficientemente conhecida no Estado, talvez em 

decorrência da escassez de estudos realizados neste tipo de ambiente. Conta 

com registro confirmado para a região estuarina de Paranaguá (SCHERER-NETO 

e STRAUBE, 1995) e é bastante provável na área do empreendimento. 

▪ Saracura-do-mangue Aramides mangle: situação semelhante à espécie anterior, 

no entanto, apresenta informações apenas para a região de Guaraqueçaba 

(STRAUBE et al., 2004).  

▪ Trinta-réis-real Thalasseus maximus: uma das aves marinhas mais ameaçadas do 

Brasil. No Paraná é considerada “quase ameaçada”, pois vem sofrendo declínio 

populacional, além de reduções consideráveis nas colônias reprodutivas.  

▪ Pararu-espelho Claravis godefrida: “Criticamente em perigo” (CR) no Paraná, esta 

espécie conta com registros em locais bastante próximos ao porto de Paranaguá 

(obs. pess. R.E.F. Santos; CARRANO 2006).  

▪ Papagaio-de-cara-roxa Amazona brasiliensis: espécie ameaçada em nível 

mundial (EN), nacional (VU) e estadual (EN) (MMA, 2003; STRAUBE et al., 2004; 

IUCN, 2018). Frequentemente encontrado em restingas, florestas e manguezais, 

na região da baía de Paranaguá.   

▪ Martinho Chloroceryle aenea: é a menor espécie de martim-pescador, com 

apenas 12 cm de comprimento total. Habita pequenos riachos e áreas de mangue 

do litoral. Está “quase ameaçado” no Paraná (MESTRE et al., 2007), no Ribeirão 

dos Correias (obs. pess. R.E.F. Santos; KLEMANN-JR., 2002; CARRANO, 2006) 

e no Rio Guaraguaçu (MESTRE et al., 2007).  

▪ Martim-pescador-da-mata Chloroceryle inda: também “quase ameaçado” no 

Estado É provável que habite áreas de manguezal da região. 
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▪ Maria-da-restinga Phylloscartes kronei: considerada “vulnerável” no Paraná, esta 

espécie habita florestas da baixada litorânea, em especial, a restinga (STRAUBE 

et al., 2004).  

▪ Saíra-sapucaia Tangara peruviana: apesar de ser encontrada com frequência na 

planície litorânea, é uma espécie “vulnerável” (VU) em nível mundial e nacional 

(MMA, 2003; IUCN, 2018). Conta com registros para a Floresta Estadual do 

Palmito (obs. pess. R.E.F. Santos; KLEMANN-JR., 2002; CARRANO, 2006), para 

o rio Emboguaçu (MESTRE et al., 2007) e certamente está presente na região do 

empreendimento.  

▪ Figuinha-do-mangue Conirostrum bicolor: espécie tida como “vulnerável” no 

Paraná, ocorre exclusivamente nos manguezais (MESTRE et al., 2007). 

▪ Bicudinho-do-brejo (Formicivora acutirostris): habita as áreas brejosas da baía de 

Guaratuba e é considerada como em perigo (EN), pois sua distribuição geográfica 

é bastante restrita e seu habitat natural vem sendo continuamente reduzido. Há 

alguns anos foi criada uma reserva natural com o nome dessa ave no intuito de 

proteger os remanescentes de seu hábitat. 

Algumas aves canoras também são perseguidas para a criação em gaiolas, visando 

o comércio e competições locais. 

3.3.3.2.5 Ictiofauna 

O litoral do Estado do Paraná está inserido em uma região de transição 

ictiofaunística, por apresentar, tanto espécies da região tropical de águas quentes, 

especificamente Caraíbica, quanto espécies originárias das águas frias, situadas mais ao 

sul. A literatura específica registrou 92 famílias, 191 gêneros e 313 espécies, dos quais 80 

famílias, 179 gêneros e 289 espécies correspondem exclusivamente aos peixes ósseos 

(COUTO e CORRÊA, 1992; CASTELLO et al., 1994; CHAVES e CORRÊA, 1997). Entre 

os cações e raias, a família Carcharhinidae apresenta o maior número de espécies (7) e, 

entre os ósseos, as famílias Sciaenidae (22) e Carangidae (17), para as regiões costeiras 

e oceânicas. Dentre as espécies citadas para as regiões costeiras e estuarinas, 

aproximadamente 59,74% são principalmente demersais e 40,26%, pelágicas; 88,9% são 

exclusivamente costeiras, 10,2% costeiro-estuarinas e 0,9% exclusivamente marinhas. Por 

seu tamanho e ou comestibilidade, aproximadamente 54,22% apresentam importância 

comercial e 45,78% podem ser utilizadas como sub-produtos (CORRÊA, 1994). Para o 

Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá e áreas adjacentes, encontram-se referidas, 

28 e 224 espécies, respectivamente, de peixes cartilaginosos (cações e raias) e peixes 

ósseos (ENGEMIN, 2004). 
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Os estuários são áreas de transição entre rios e oceano. De um modo geral, áreas 

de transição podem ser classificadas em duas categorias principais: ecótone e ecocline 

(ATTRILL e RUNDLE, 2002). Segundo estes autores, os estuários são mais bem definidos 

como ecocline, pois possuem comunidades heterogêneas que apresentam mudanças 

graduais em resposta ao gradiente ambiental. No ecótone ocorre uma mudança 

relativamente rápida, produzindo uma estreita faixa de transição e uma comunidade mais 

homogênea (LACTEC, 2012). 

Os peixes são o principal grupo nectônico, devido à sua predominância numérica e 

grande mobilidade (KENNISH, 1990). Segundo o mesmo autor, os peixes estuarinos 

podem ser divididos, de acordo com o ciclo de vida, em: 1) espécies dulcícolas que 

eventualmente invadem a água salobra, 2) espécies verdadeiramente estuarinas, 3) 

migrantes (anádromos ou catádromos), 4) visitantes ocasionais e 5) estuarino 

dependentes. Estes últimos correspondem ao grupo de peixes que se reproduzem no mar 

e cujas larvas e juvenis migram para o estuário em busca de alimento e refúgio. 

Em 1998, Chaves e Corrêa realizaram um inventário pioneiro na baía de Guaratuba, 

quando foram registradas, na região do estuário, uma espécie da classe Chondrichthyes e 

59 de Actinopterygii, estas distribuídas em 50 gêneros e 28 famílias. 

A atividade de pesca artesanal de arrasto camaroeiro, no litoral do Paraná, com a 

prática do descarte a bordo, de espécies sem valor comercial, acaba por subestimar a 

abundância e a riqueza de pescados, parcela esta conhecida por pesca acompanhate ou 

by-catch (GOMES e CHAVES, 2006). Importante ressaltar que, a pesca do camarão, é 

uma das principais fontes de renda dos pescadores e da região da baía de Guaratuba, 

sendo realizada de forma artesanal e atendendo, principalmente, o mercado local, como 

restaurantes, moradores e veranistas. 

A pesca de tainha (Mugil platanus) e parati (Mugil curema) praticada em cevas, 

principalmente na porção oeste da baía de Guaratuba, consiste em renda alternativa e de 

subsistência, aos pescadores locais, além de ser uma opção de lazer aos pescadores 

amadores (ZANLORENZI, 2011). 

A íntima relação entre as comunidades ictiofaunísticas e as interferências humanas 

nos estuários, reforçam a importância deste grupo taxonômico, como um indicador 

biológico da qualidade deste ecossistema (LACTEC, 2012). 

Segundo Chaves e Serenato (1998), cinco espécies de linguados (Citharichthys 

arenaceus, C. spilopterus, Etropus crossotus, Symphurus tessellatus e Achirus lineatus – 

Pleuronectiformes) ocorrem regularmente no manguezal da baía de Guaratuba, sendo que 
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70% da abundância desta linhagem, corresponde ao gênero Citharichthys. Alimentam-se 

basicamente de crustáceos, peixes, gastrópodos e poliquetas. 

Para a região demersal, localizada entre a baía de Guaratuba e a barra do rio Saí-

Guaçu, litoral sul do Estado do Paraná, é esperada a ocorrência de 61 espécies de peixes, 

pertencentes a 46 gêneros e 21 famílias (GOMES, 2004). 

Segundo Chaves e Vendel (1997), o cangulo (Stellifer rastrifer) está entre os peixes 

Perciformes mais abundantes a viver na área de mangue, na baía de Guaratuba, ocorrendo 

ao longo de todo o ano e, possivelmente, completando seu ciclo de vida no estuário, 

enquanto que a corcoroca (Pomadmys corvinaeformis) é uma das espécies com maior 

representatividade na ictiofauna neste ambiente (CHAVES, 1998).  A caratinga ou 

carapeba, (Diapterus rhombeus) também é um peixe bastante abundante na baía 

(CHAVES, 1998). 

Relatos de pescadores locais, obtidos durante visita de campo, indicam que a 

movimentação dos ferryboats impede ou dificulta a entrada de alguns cardumes na baía 

de Guaratuba, interferindo, portanto, no ciclo de algumas espécies de peixes e na atividade 

pesqueira (MORAES, com. pess.). 

3.3.4 Meio Socioeconômico 

 Dinâmica Populacional 

Segundo a estimativa do IBGE para o ano de 2019, a população estimada de 

Guaratuba é de 37.067 pessoas e de Matinhos, 34.720.  

Guaratuba, no censo de 2010, registrou uma população de 32.095 moradores, ou 

seja, ocorreu uma taxa de crescimento média anual de mais de 3% ao ano, nas últimas 

quatro décadas (1970-2010), com um incremento populacional de 230%, no mesmo 

período. A densidade demográfica, em 2010, era de 24,19 hab/km².  

Já Matinhos, possuia uma população de 29.428 pessoas, e uma taxa de 

crescimento médio anual de quase 5%, tendo um acréscimo populacional, entre 1970 e 

2010 de 582%. A densidade demográfica, em 2010, era de 249,93 hab/km. 

O litoral paranaense vem historicamente apresentando essa notória e gradativa 

elevação populacional, constituindo-se como palco para múltiplos fluxos migratórios 

advindos de vários lugares, como o interior do estado. Diante da escassez de opções na 

área rural, além da saturação das áreas metropolitanas, os migrantes enxergaram nos 

municípios costeiros inúmeras oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, ainda 
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que de modo informal. Na década de 1980 o litoral do Paraná, em particular os municípios 

turísticos, se transformou em um dos mais importantes polos de emprego do estado, 

atraindo um vasto número de imigrantes, cuja presença viria a suprir o grande mercado 

que se apresentava na área da zeladoria, da construção civil, serviços de manutenção, 

jardinagem, limpeza de casas e apartamentos (DESCHAMPS; KLEINKE, 2000; RIBEIRO, 

2008 apud ABRAHÃO et al., 2019). 

Entretanto, há de se considerar a significativa flutuação populacional que a região 

sofre ao longo do ano. Na época de veraneio, principalmente no feriado de ano novo e no 

carnaval, a população dos municípios de Guaratuba e Matinhos pode até triplicar. A 

circulação de embarcações é constante ao longo do ano, mas, nos meses de verão, o fluxo 

é exacerbado, principalmente na travessia de ferryboat que liga Guaratuba ao balneário de 

Caiobá, em Matinhos (BRANDINI, 2008). 

Segundo Scheuer (2015), na alta temporada, a população salta de 35 para mais de 

600 mil pessoas. Contudo, a situação dos domicílios em Guaratuba, segundo dados do 

censo de 2010, dos 23.973, 12.178 (51)% eram de uso ocasional, enquanto que em 

Matinhos, dos 33.100, 21.411 (65%) eram desse tipo de domicílio, por se tratarem de 

municípios caracterizados pelo turismo de segunda residência e turismo sazonal. 

Quanto à ocupação do município, de acordo com Deschamps e Kleinke (2000), de 

modo geral, as áreas próximas à orla foram ocupadas, principalmente, por segundas 

residências, tendo os imigrantes se fixado, principalmente, nas faixas opostas à linha de 

praia, no interior das áreas urbanas, menos valorizadas do ponto de vista imobiliário. 

Habitadas majoritariamente por moradores de baixa renda e caracterizadas por um padrão 

de domicílios de menor qualidade e por núcleos habitacionais adensados, as localidades 

que receberam maior número de imigrantes foram, ao longo da orla sul de Guaratuba, a 

região de Coroados, assim como os bairros centrais de baixa renda, como Piçarras e 

Carvoeiro. 

 Dinâmica Econômica 

O turismo (Figura 3.3.43), a pesca artesanal (Figura 3.3.44) e esportiva, a criação 

de ostras (Figura 3.3.45) e mariscos e a agricultura (principalmente lavoura de banana e 

cítricos, na Serra do Mar e à montante da baía), são as principais atividades realizadas na 

região. Tais atividades caracterizam o crescente desenvolvimento urbano das regiões 

costeiras, como o uso e ocupação do solo e da coluna d’água, interferindo na dinâmica 

natural do sistema estuarino e praias adjacentes. 
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Em relação ao trabalho, registra-se a importância da pesca, haja vista que das cerca 

de 86 espécies de peixes catalogadas na Baía de Guaratuba, 37 são comercializadas em 

mais de 75% dos mercados de peixe de Guaratuba, de acordo com Chaves et al. (2002 

apud FARIAS et al., 2016). Além da pesca praticada para comercialização, a pesquisa de 

Mellinger (2013 apud FARIAS et al., 2016), indica que esta é a principal atividade de 

subsistência. A autora estima que muitas das atividades são praticadas de forma 

associada, como é o caso das comunidades do interior que praticam atividades agrícolas 

de forma conjugada à pesca. 

Figura 3.3.43 – Restaurantes existentes ao longo da estrada do Cabaraquara 

 

Figura 3.3.44 - Embarcações de pesca artesanal 
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Figura 3.3.45 – Criação de ostras na região do Cabaraquara 

 

Figura 3.3.46 - Criação de ostras na região do Cabaraquara 

 

Ao analisar os dados produzidos por Mellinger (2013), Cabral (2015) constatou que, 

entre as atividades econômicas praticadas no estuário, pelas unidades familiares do 

entorno da Baía, o turismo envolve um maior número de famílias. 

De acordo com Estades (2003), o comércio dirigido aos turistas é dependente da 

forte sazonalidade, em que o tempo de alta demanda é curto e nem sempre suficiente para 

arcar com os custos que são anuais, o que vai contra a estabilidade e melhora dos 

investimentos, afeta a qualidade da oferta e sobe os preços. O setor de serviços tem a 

administração pública como o grande ofertante e o grande empregador, resultando chave 

para a qualidade de vida da população permanente. 

O valor agregado de serviços do PIB de 2017 de Guaratuba representava 54% do 

total, seguido pela indústria com 10% e a agropecuária com com apenas 5%, os impostos 

com 7% (Figura 3.3.47). 
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Figura 3.3.47 – Composição do PIB de Guaratuba em 2017 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE-2017. IBGE cidades@ (2020) 

A divisão do PIB de Matinhos é semelhante a de Guaratuba, onde a agropecuária 

é o setor que diferencia a distribuição. Os valores totais dos PIB também são similares, 

sendo que no ranking estadual Guaratuba ocupa o 77.º lugar e Matinhos 79.º. 

Figura 3.3.48- Composição do PIB de Matinhos em 2017 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE-2017. IBGE cidades@ (2020) 

Em resumo, A economia dos Municípios tem sua maior força no setor terciário, 

devido ao movimento turístico, ainda que este se caracterize pela sazonalidade. Desta 

forma, as demandas geradas pelo turismo alteram fatores culturais, prejudicando a 

atividade pesqueira mais artesanal, importante como fator de subsistência. Além disso, a 

valorização das áreas mais próximas às praias expulsou o pescador para o interior dos 
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Municípios, obrigando-o a se integrar ao mercado de serviços e/ou praticar pequena 

agricultura de subsistência, apesar da configuração topográfica pouco favorável a essa 

atividade, tendo em vista a existência de poucas áreas planas (TORRES et al., s.d.). 

 Infraestrutura Existente 

Scheuer (2015), trabalhando na região, levantou junto ao Município (GUARATUBA, 

2013b) e fez a seguinte análise: a área central de Guaratuba tem a maior concentração de 

equipamentos e serviços, possuindo rede coletora de esgoto, abastecimento de água, ruas 

pavimentadas e sinalizadas. Ainda, a partir dessa mesma fonte, considerou que nas áreas 

rurais, as infraestruturas são as estradas vicinais de leito natural, compondo um 

emaranhado de vias, com pouca ou nenhuma sinalização, dificultando, para quem não as 

conhece, o deslocamento entre as diversas localidades do município. Também observou 

que as escolas rurais, sendo a maioria de ensino fundamental do primeiro ao quarto ano, 

estão localizadas nas principais comunidades: Descoberto, Alto da Serra, Caovi, 

Empanturrado, Limeira, Parati, Pedra Branca, Potreiro, Rasgadinho, Rio Bonito, Riozinho, 

Pirizal, Três Barras e Cubatão. 

Segundo esse autor, os dados provenientes de Guaratuba (2013c) revelam também 

que a baía de Guaratuba e a longa faixa de praia, que se estende de Caieiras (Figura 

3.3.49) até o limite sul do município, são os principais locais de turismo e lazer e que esses 

pontos turísticos induzem o crescimento urbano ao longo das faixas de praia e no entorno 

sul da baía. Constata-se que essa ocupação se caracteriza por um adensamento 

marcadamente horizontal. 

Figura 3.3.49 – Praia de Caieiras 
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Dentre as obras construídas para atender esse crescimento estão: a captação de 

água para o abastecimento urbano, que é feita no rio do Melo (Figura 3.3.50), localizado 

no Morro do Melo; o aterro sanitário municipal, localizado na bacia do rio Boguaçu; a 

estação para o tratamento do esgoto – ETE, situada na porção centro-sul da área urbana 

entre a avenida Paraná e rua Afonso Pena (GUARATUBA, 2013b). 

Figura 3.3.50 – Pontos de Captação de Água e Lançamento de Efluentes 

 
Fonte: Cobrape, 2019 
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Figura 3.3.51 – Estação de tratamento de água (ETA) localizado ao lado norte da 
baía, junto a PR-412 

 
 

A Estação de Tratamento de Água – ETA de Matinhos  (Figura 3.3.52) localiza-se 

na rua da Caixa D’água, s/ n.º, no bairro do Sertãozinho. Sua capacidade de tratamento da 

água em projeto é de 170 l/s, mas atualmente opera com uma vazão de 120 l/s durante 24 

horas por dia (CANDIDO, 2014).  

Figura 3.3.52 – Estação de Tratamento de Água 

 
 

A Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Matinhos (Figura 3.3.53) está 

localizada na rua Itamar S/N° Balneár no Solimar. Sua capacidade nominal é 195 L/s mais 
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atualmente sua vazão média é de 119 L/s por segundo de esgoto, possuindo um Índice de 

Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE) de 52,3 % (CANDIDO, 2014). 

Figura 3.3.53 – Estação de Tratamento de Esgoto 

 
 

Matinhos, em consórcio com Pontal do Paraná (onde está localizado) possui um 

aterro sanitário intermunicipal. 

Não tão próxima da área urbana central, está a comunidade do Cabaraquara, 

localizada ao norte da baía, que conta com estradas vicinais que acessam a PR-412, 

ligação pavimentada dessa comunidade ao município de Matinhos (Figura 3.3.54), onde 

se localizam os principais serviços dos quais a população do Cabaraquara faz uso 

(CONSELHO DO LITORAL, 2002). 
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Figura 3.3.54 – Rodovia PR-412, lado norte, sentido Matinhos 

 

Figura 3.3.55 – Posto de saúde localizado na localidade de Prainha, entre o 
Cabaraquara e Matinhos, cujo acesso será afetado pelo projeto 
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Figura 3.3.56 – Escola localizada junto ao posto de saúde de Prainha 

 
 

O sistema de transportes, que é fundamental para o deslocamento de pessoas e 

de mercadorias e para o desenvolvimento econômico, é constituído, em ambos os 

municípios, por transporte coletivo municipal e intermunicipal para o transporte de 

passageiros (Figura 3.3.57).  

Figura 3.3.57 – Terminal Rodoviário de Matinhos 

 
Ao longo dos anos 1970 quase metade da receita estadual havia sido investida em 

infraestrutura, incluindo os projetos de ampliação, melhorias de pavimentação e duplicação 
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das rodovias mais estratégicas (BR-277 e BR-376). Exemplos desse investimento na 

construção de algumas rodovias que exerceram papel fundamental para a integração entre 

o litoral e as outras regiões do estado. Além das rodovias supracitadas, foi implantada, na 

década de 1980, outra rodovia relevante para o litoral foi a PR-508 também denominada 

Alexandra-Matinhos, que faz a ligação entre o distrito de Paranaguá ao município (CHEMIN 

e ABRAHÃO, 2014 apud BARROS, 2018). 

Essas infraestruturas de acesso desempenharam papel fundamental para a 

concretização dos espaços turísticos no litoral o que é primordial para a economia local, 

tendo em vista que a base econômica dos municípios turístico-praianos (Guaratuba, 

Pontal do Paraná e Matinhos) é composta, principalmente, por serviços de suporte e 

apoio aos turistas (IPARDES, 2010 apud BARROS, 2018). 

Guaratuba conta, ainda, com um aeródromo, utilizada por aeronaves de pequeno 

porte (Figura 3.3.58 e Figura 3.3.59). 

Figura 3.3.58 – Localização do Aeródromo de Guaratuba 

 
Fonte: Adaptado Google Earth 
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Figura 3.3.59 – Aeródromo de Guaratuba 

 

Figura 3.3.60 – Pista de pouso e decolagem do aeródromo de Guaratuba 

 
 

Os serviços de telecomunicações são realizados por empresas de telefonia fixa e 

móvel (Figura 3.3.61) e garantem a comunicação entre indivíduos localizados em 

diferentes pontos do município que ainda conta atendimento de serviços de internets e 

rádios locais. 
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Figura 3.3.61 – Torres de telefonia móvel, junto a torre de linha de transmissão no 
morro das Caieiras 

 

 Turismo e Lazer 

A infraestrutura viária também favorece a expansão do lazer em Guaratuba, sendo 

que, em 1960, foi instalado serviço de ferryboat (Figura 3.3.62) para travessia de 

automotores no estuário (SAMPAIO, 2006 apud FARIAS et al., 2016). Sobretudo ao norte 

da Baía, nas proximidades do município de Matinhos, onde se localiza o Iate Clube Caiobá 

(Figura 3.3.63), são praticadas atividades como stand up, passeio de barco e refeições nos 

restaurantes (Figura 3.3.64 e Figura 3.3.65) que possuem como iguaria principal, as ostras 

produzidas na região. 
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Figura 3.3.62 - Ferryboat 

 

Figura 3.3.63 – Iate Club de Caiobá, localizado na região de Cabaraquara 
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Figura 3.3.64 – Um dos restaurantes localizados na estrada do Cabaraquara 

 
 

Figura 3.3.65 – Um dos restaurantes localizados na estrada do Cabaraquara 

 
 

No entanto, apesar da náutica e pesca amadora serem atividades de lazer já 

consolidadas na Baía de Guaratuba, este território conta com potencial para outras 

modalidades de lazer, cujo desenvolvimento ainda é incipiente. Segundo pesquisa, em 

amostra de 50 entrevistados de diversas regiões do Brasil, 48 demonstraram grande 

interesse em passeios de barco ou caiaque e constatou-se que, entre 10 atividades 

listadas, a segunda a gerar maior interesse por parte dos entrevistados foi a opção: “Trilhas 

no Entorno da Baía de Guaratuba” (82% dos entrevistados) (SCREMIM, 2015 apud 

FARIAS et al., 2016). 
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Em Matinhos, os principais atrativos turísticos são os 17 km de praias, que 

propiciam boas condições para o lazer e para a prática do surfe (Figura 3.3.66). Seu 

principal Balneário é o de Caiobá, considerado um dos mais urbanizados do litoral 

paranaense. 

Um local também bastante visitado é o Mercado dos Pescadores (Figura 3.3.67), 

onde se comercializa vários tipos de pescados. 

Figura 3.3.66 – Orla de Matinhos 

 
 

Figura 3.3.67 - Mercado dos Pescadores 
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 Uso e Ocupação do Solo 

A região da orla é considerada área nobre do litoral paranaense e apresenta 

expansão e densificação da ocupação pela construção de edifícios e por parcelamentos 

voltados ao uso sazonal de veranistas de média e alta renda, alguns à procura da 

instalação de “negócios”, outros na busca de melhorar a “qualidade de vida” (CREA-PR, 

2010 apud RAITER et al., 2016). 

Assim, a questão do crescimento imobiliário evidenciado na cidade, caracteriza-se 

em duas frentes: primeira, como em todas as cidades modernas, pelo fenômeno da 

verticalização das construções e, segunda, pela ocupação das margens da Baía de 

Guaratuba. Com relação à ocupação das margens, evidencia-se a posse de área 

pertencente ao patrimônio da União, que neste trabalho, resolveu-se chamá-la de 

inapropriada. O termo “inapropriada” foi pensado para ilustrar o problema existente, visto 

que os terrenos marginais são “terrenos de marinha”, que por serem pertencentes à União, 

podem ser ocupados legalmente, através de cadastro e pagamento de taxas próprias, 

assim, embora as ocupações estejam sob o manto legal, a forma como se materializam, 

não pode ser considerada adequada ou conveniente (RAITER et al., 2016).  

Segundo esses autores, essa materialização tem se dado ao longo de alguns anos, 

e a ocupação atual, de longe lembra aquela primordial, que se caracterizava por casas de 

pescadores. As antigas ocupações não possuíam muros e permitiam a livre circulação, o 

acesso às águas da Baía e o acesso visual à paisagem. Hoje, as casas de pescadores às 

margens do estuário, no trecho urbanizado, resumem-se a poucos exemplares. 

Aquelas casas, que de certa forma emolduravam uma paisagem bucólica, deixaram 

de existir e foram substituídas por grandes construções, casas e condomínios de luxo, 

marinas e outras, que alteraram sobremaneira a ocupação, pois, primeiro são cercadas por 

muros altos e contíguos uns aos outros e, segundo, estão alterando também a margem da 

linha d’água. A maioria destas construções possue muros de arrimo e gabiões que 

avançam para além das margens e que suportam aterros, que aumentam as áreas dos 

terrenos de forma artificial. 

Na área de estudo de implantação da ponte, o uso do solo se caracteriza em maior 

parte pela baía (36,1%), seguido de vegetação com 33,7%. As áreas antropizadas e 

estradas somavam 30,2%, conforme mostra o mapa da Figura 3.3.68. 

No que diz respeito ao zoneamento da região, segundo o Decreto Estadual n.º 

10.855 de 23 de abril de 2014, que estabelece o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
165 

PARANÁ

DER

para o Município de Guaratuba e dá outras providências, a área de estudo está inserida 

em três Zonas (Figura 3.3.69), descritas no seu art. 30: 

▪ Zona Balneária - ZB: caracterizada como porções do território destinadas 

preferencialmente ao uso residencial de habitações unifamiliares e transitórias 1 

e 2, sendo permitido apenas comércio vicinal e de bairro e comunitário 4, com 

baixa densidade demográfica e construtiva, restrito número de pavimentos e 

níveis de ruído compatíveis com o uso previsto e com vias de tráfego leve e de 

ligação aos balneários;  

▪ Zona de Proteção Ambiental - ZPA: caracterizado como porções do território 

de elevado interesse ecológico destinado exclusivamente ao uso turístico 

ordenado e à pesquisa científica, protegidas na forma da lei;  

▪ Zona Residencial 2 - ZR2: caracterizada como porções do território destinadas 

preferencialmente ao uso residencial de habitações unifamiliares e institucionais, 

sendo permitido comércio e serviço vicinal, comunitário 1 e indústria tipo 1 com 

baixas densidades demográfica e construtiva baixas, níveis de ruído compatíveis 

com o uso residencial, e com vias de tráfego leve e local. 
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3.3.5 Levantamento do Passivos Ambientais 

Passivo Ambiental, segundo DNIT (2006), é toda a ocorrência decorrente de falha 

de construção, restauração ou manutenção da rodovia, causadas por terceiros, ou por 

condições climáticas adversas, capaz de atuar como fator de dano ou degradação 

ambiental à área de influência direta, ao corpo estradal ou ao usuário, ou aquela decorrente 

de condições climáticas adversas, ou causadas por terceiros, capazes de atuar como fator 

de dano ou degradação ambiental à faixa de domínio da rodovia, corpo estradal ou ao 

usuário. 

Desse modo, ao longo do segmento da PR-412 que compoem o objeto do EVTEA, 

em ambos os lados da baía, não foram identificados nenhum passivo ambiental. 

3.3.6 Supressão Vegetal 

Apresenta-se, a seguir, pranchas com demonstrativo de áreas de supressão 

vegetal a serem consideradas em cada uma das alternativas estudadas. 
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3.4 IDENTIFICAÇÃO E PONDERAÇÃO DAS ÁREAS PRIVILEGIADAS POR LEI 
(RESERVAS BIOLÓGICAS E INDÍGENAS, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 
ETC.) 

3.4.1 Unidades de Conservação 

A criação de espaços territoriais ambientais protegidos e Unidades de Conservação 

encontra guarida constitucional, principalmente, no inciso III do artigo 225 da Carta Magna. 

“III – definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 

que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.” 

Eram diversos os diplomas legais que se interligavam para a criação de ambientes 

a serem protegidos, chamados genericamente de Unidades de Conservação, cujo elenco 

figura na Resolução CONAMA n.º 011 de 23 de dezembro de 1987. Atualmente as 

categorias de unidades de conservação encontram definição na Lei n.º 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1.º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal 

e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Essa lei tem 

alguns de seus artigos regulamentados pelo Decreto n.º 4.340 de 2002. 

Essa lei define unidades de conservação como sendo de: 

"espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção." 

Ela estabelece, também, as categorias de unidades de conservação e divide-as em 

dois grupos, a saber: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, 

determinando que o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido, apenas, o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 

dos casos previstos nesta Lei. Já para as Unidades de Uso Sustentável, o objetivo básico 

traduz-se em compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de unidades 

de conservação (UC) federais, estaduais e municipais. É composto por 12 categorias de 

UC, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos 
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permitidos: as que precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e particularidades 

e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

Portanto, o SNUC divide as UC’s em dois grupos - de proteção integral e de uso 

sustentável - e estes por sua vez são subdivididos em categorias de UC: 

Grupo 1: Unidades de Proteção Integral, que têm por objetivo principal preservar a 

natureza. O uso de seus recursos naturais é admitido, apenas, de forma indireta. Dentro 

deste grupo estão as seguintes categorias: 

a) Estação Ecológica; 

b) Reserva Biológica; 

c) Parque Nacional; 

d) Monumento Natural; 

e) Refúgio de Vida Silvestre. 

Grupo 2: Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo é conservar a natureza e 

utilizar parte de seus recursos naturais de maneira sustentável. Este grupo é composto 

pelas seguintes categorias: 

a) Área de Proteção Ambiental; 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico; 

c) Floresta Nacional; 

d) Reserva Extrativista; 

e) Reserva de Fauna; 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Todavia, o Decreto Estadual n.º 1529/2007, em seu Art. 1.º, define Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) como uma Unidade de Conservação de proteção 

integral, de domínio privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, 

reconhecida de interesse público pelo órgão ambiental estadual, a partir da livre expressão 

da vontade do proprietário de imóvel urbano ou rural, ambas manifestadas através de 

Termo de Compromisso para a Preservação da Biodiversidade em regime de gravame 

perpétuo como ônus real, averbado na Matrícula do imóvel junto ao serviço de Registro 

Imobiliário competente. Apesar das RPPNs existentes na região serem de 

responsabilidade estadual e serem, portanto, consideradas com Unidades de Conservação 
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de proteção integral, elas não estão inseridas na área de influência do empreendimento 

proposto. 

Deve ser elaborado um Plano de Manejo para cada Unidade de Conservação e 

esse plano deve abranger a área da UC, sua Zona de Amortecimento e os Corredores 

Ecológicos, incluindo medidas com o objetivo de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas. Este documento deverá ser elaborado no 

prazo de cinco anos a partir da data de criação da unidade (SNUC, artigo 27). 

Conforme definido pelo artigo 25 do SNUC, as UC’s, exceto APA e RPPN, devem 

possuir uma zona de amortecimento e, quando possível, corredores ecológicos. O órgão 

responsável pela administração da unidade é quem deve estabelecer as normas que vão 

regulamentar a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores 

ecológicos, bem como definir seus respectivos limites. 

Zona de Amortecimento é definida (artigo 2 XVIII), como: 

"o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, com os propósitos de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

Na Zona de Amortecimento e nos corredores ecológicos, o órgão responsável pela 

administração da UC, deverá estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação 

e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos. 

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental que afetem as Unidades 

de Conservação específicas ou suas zonas de amortecimento, a Resolução CONAMA n.º 

473/2015 que altera a Resolução CONAMA n.º 428/10, que revoga a Resolução CONAMA 

n.º 013, de 6 de dezembro de 1990, resolve em seu artigo 1 que o licenciamento de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de 

Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados 

pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA e RIMA), só poderá ser concedido após 

autorização do órgão responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação. 

A Resolução n.º 473/2015 alterou o §2.º da Resolução n.º 428/10, o qual estabelece 

que, durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação da Resolução n.º 473, de 

11 de dezembro de 2015, o licenciamento de empreendimento de significativo impacto 

ambiental, localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA  não 
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esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção de 

RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas. 

Lembra-se, ainda, a Resolução CONAMA n.º 010, de 1.º de outubro de 1993 

estabelece, no artigo 6, definição sobre o que “deve ser entendido por entorno de Unidade 

de Conservação”: 

“Entorno de Unidades de Conservação – área de cobertura vegetal contígua 

aos limites de Unidades de Conservação, que for proposta em seu 

respectivo Plano de Manejo, Zoneamento Ecológico/Econômico ou Plano 

Diretor de acordo com as categorias de manejo. Inexistindo estes 

instrumentos legais ou deles não constando a área de entorno, o 

licenciamento se dará sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 2.º 

da Resolução CONAMA n.º 013/90.” 

É importante salientar que a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas lesivas ao meio 

ambiente, também define Unidades de Conservação e estabelece punições severas às 

transgressões cometidas nas mesmas. 

A área do empreendimento está inserida no bioma Mata Atlântica, o qual possui lei 

específica de proteção n.º 11.428, datada de 22 de dezembro de 2006, a qual é 

regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.660 de 2008, além da Resolução CONAMA, n.º 

388, de 23 de fevereiro de 2007. 

Esta lei trata, dentre outras questões, das definições das vegetações, das 

atividades permitidas neste bioma e suas limitações legais. Em suma, trata da proteção 

deste que é um dos biomas mais ameaçados do planeta. 

Quando existir um conjunto de unidades de conservação, de categorias diferentes 

ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas e outras áreas protegidas públicas ou 

privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus objetivos de conservação, de forma a 

compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da população local, bem como 

o desenvolvimento sustentável no contexto regional. O regulamento desta Lei disporá 

sobre a forma de gestão integrada das UC’s (SNUC, artigo 26). 

Nos âmbitos estadual e municipal, a categorização das UC’s segue as mesmas 

diretrizes, ficando a cargo de cada esfera, a sua gestão. Na região do empreendimento 

existem algumas UC’s que se enquadram neste caso. 
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Descrição das Unidades de Conservação 

Dentre as categorias figurantes nos grupos das Unidades de Proteção Integral 

existentes na Área de Influência do empreendimento, o Parque Nacional Guaricana, o 

Parque Nacional Saint Hilaire-Lange, o qual fica no entorno da área do empreendimento, 

sendo, inclusive, cortado em sua extremidade leste pela PR-412, que dá acesso à baía de 

Guaratuba (Figura 3.4.1). Ainda deve ser relacionado o Parque Estadual do Boguaçu, em 

Guaratuba, que podem, de alguma forma, serem influenciados pelo empreendimento. 

Por sua vez, no grupo das Unidades de Uso Sustentável, estão presentes as 

modalidades de Área de Proteção Ambiental, que é o caso da APA de Guaratuba (Figura 

3.4.2), a qual abrange praticamente a totalidade da Área de Influência do empreendimento. 

O critério para inclusão na Área de Influência do empreendimento foi a distância 

do mesmo, se este está dentro de seus limites ou Zona de amortecimento e a possibilidade 

do empreendimento trazer algum impacto, positivo ou negativo à UC. 

Figura 3.4.1 - Sinalização referente à Unidade de conservação PARNA Saint-Hilaire-
Lange na PR-412, na altura da Prainha de Guaratuba, no acesso via Matinhos ao 

Ferryboat 
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Figura 3.4.2 - Vista da baía de Guaratuba a partir do Cabaraquara, mostrando parte 
da APA de Guaratuba, com o estuário, formação de Manguezal e Floresta Ombrófila 

Densa 

Quadro 3.4.1 - Lista de unidades de conservação existentes na região do 
empreendimento 

UC Gestão Área (ha) 
Municípios 

de 
Abrangência 

Distância do 
Empreendimento 

Inserção 
na AI 

Plano de 
Manejo/ 

Ano 

APA de 
Guaratuba Estadual 199.596 

Guaratuba, 
São José dos 
Pinhais, 
Tijucas do 
Sul, Morretes, 
Paranaguá e 
Matinhos 

Alt. 2: 2 m dentro; 

Alt. 3: 87 m fora; 

Alt. 4: 22 m fora. 

dentro 
Possui/ 
2006 

PARNA Saint- 
Hilaire-Lange Federal 24.352,43 

Guaratuba, 
Matinhos, 
Morretes e 
Paranaguá 

42 m fora para 
todas dentro 

Não 
possui 

PARNA 
Guaricana Federal 49.286,87 

Guaratuba, 
Morretes e 
São José dos 
Pinhais 

Cerca de 21 km 
fora para todas fora Não 

possui 

PE do 
Boguaçu Estadual 6.660,64 Guaratuba 

Cerca de 5,3 km 
fora para todas dentro 

Não 
possui 

Fonte: ENGEMIN, 2014; IAP, 2015 e MMA, 2015 
Legenda: APA – Área de Proteção Ambiental; PE – Parque Estadual; PM – Parque Municipal; PARNA – 
Parque Nacional; AI – Área de Influência. 
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3.4.1.1.1 Parques Nacionais 

Até o advento da Lei n.º 9.985, em 18 de julho de 2000, os parques públicos - 

nacionais, estaduais ou municipais, tinham sua base legal fundada no artigo 5 da Lei n.º 

4.771 de 15 de setembro de 1965, revogado expressamente pela mencionada Lei. 

A referida Lei define Parque Nacional, assim: 

"Art. 11 O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico". 

Determina, ainda, que as unidades de conservação dessa categoria, quando 

instituídas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque 

Estadual e Parque Natural Municipal. 

Nessa modalidade de unidade de conservação não é permitida qualquer 

intervenção nos recursos naturais. 

3.4.1.1.1.1 Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange 

O Parque Nacional de Saint-Hilaire-Lange (Figura 3.69) teve sua criação com a Lei 

n.º 10.227, de 23 de maio de 2001 e tem o objetivo de proteger os ecossistemas da Mata 

Atlântica locais. É uma Unidade de Conservação de Proteção Permanente e possui sua 

gestão federal, garantindo a estabilidade ambiental, bem como a qualidade de vida das 

populações litorâneas. Possui uma área de 24.352,43 ha e está localizado na região da 

Floresta Costeira da Serra do Mar dentro dos municípios de Matinhos, Guaratuba, Morretes 

e Paranaguá. A vegetação é composta por Floresta Ombrófila Densa Submontana, 

Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa Altomontana, Refúgios 

Vegetacionais de Campos de Altitude e vegetação secundária devido a atividades 

humanas. 

A distância do limite do PARNA Saint-Hilaire-Lange em relação ao empreendimento 

é de 42 metros para as três alternativas de ponte analisadas neste estudo, uma vez que a 

porção mais proximal entre a UC e o traçado é similar nos três projetos e se encontra em 

terra fime no trecho norte. Neste sentido, verifica-se que o empreendimento abrange a 

Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação. 

Até cerca de uma década esta Unidade de Conservação ainda não havia alcançado 

o objetivo para a qual fora criada, que seria de preservar os recursoso naturais, sendo os 
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principais fatores: as atividades antrópicas do entorno e a falta de articulação entre a 

administração do parque e a população interna e do entorno (DENES, 2006). 

Esta UC ainda não possui Plano de Manejo, o qual encontra-se em elaboração 

neste ano de 2019, mesmo passados 17 anos do decreto de sua criação.  

3.4.1.1.1.2 Parque Nacional Guaricana 

Localizado fora da área de influência do empreendimento, a aproximanadente 21 

quilômetros das 3 alternativas de pontes avaliadas, o PARNA Guaricana, possui uma área 

de 49.286,87 ha, abrangendo os municípios de Guaratuba, Morretes e São José dos 

Pinhais e foi criado em 13 de outubro de 2014 por meio de Decreto sem número. O principal 

objetivo de sua criação é garantir a preservação de remanescentes de floresta ombrófila 

densa e floresta ombrófila mista, incluindo todos os elementos bióticos e abióticos 

associados a estes ecossistemas. 

3.4.1.1.2 Parques Estaduais 

3.4.1.1.2.1 Parque Estadual do Boguaçu 

Trata-se de uma Unidade de Conservação de proteção integral, com uma área total 

de 6.660,64 ha, localizada no município de Guaratuba, apresentando sua porção norte 

delimitada pela baía de homônima ao município. Encontra-se a aproximatamente 5,3 

quilômetros do empreendimento em questão e isolada do empreendimento em questão, 

em sua região leste-nordeste pela própria área urbana do município. Sua criação ocorreu 

em 26 de fevereiro de 1998, por meio do Decreto n.º 4.056, tendo seus limites ampliados 

em 26 de dezembro de 2002 pela Lei n.º 13.979. Criado no intuio de preservar 

ecossistemas típicos dos manguezais e restingas, bem como o patrimônio arqueológico e 

pré-histórico, a UC ainda não possui plano de Manejo. O PE do Boguaçu (Figura 3.70) 

encontra-se inserido na área de influência, mesmo estando separado do empreendimeto 

por uma grande faixa urbana, uma vez que o incremento no turismo regional possibilitado 

pela ponte pode ocasionar um aumento no número de visitantes da UC. 

3.4.1.1.3 Área de Proteção Ambiental 

3.4.1.1.3.1 Área de Proteção Ambiental de Guaratuba 

Área de Proteção Ambiental – APA tem base legal na Lei n.º 6.902/81 do artigo 8.º 

e constitui-se em instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo facultado ao 

Poder Público, 

“quando houver relevante interesse público, poderá declarar determinadas 

áreas do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental, a 
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fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou 

melhorar as condições ecológicas locais.” 

A lei n.º 9.985/00, que institui o SNUC conceitua APA, assim: 

“é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada 

de atributos abióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. 

A APA, por se constituir em Unidade de Conservação de Proteção Parcial, incluída 

como de uso sustentável, nos termos da Lei n.º 9.985/00, pode ser criada em áreas de 

propriedade privada. Estas estarão sujeitas às proibições, restrições e limitações, conforme 

prevê a Lei n.º 6.902/81 e seu Decreto n.º 99.274/90, de acordo com o que for declinado 

no ato de criação e detalhadas no Plano de Manejo, estabelecendo um zoneamento 

ecológico- econômico sem, contudo, retirar-lhe o conteúdo econômico da propriedade. 

Criada pelo Decreto n.º 234, de 27 de março de 1992, a APA de Guaratuba possui 

uma área total de 199.569 ha, abrangendo os municípios de Guaratuba, São José dos 

Pinhais, Tijucas do Sul, Morretes, Paranaguá e Matinhos. 

A APA de Guaratuba (Figura 3.72) é composta por um mosaico de fitofisionomias, 

como Floresta Ombrófila Densa, nos seus variados gradientes altitudinais (Alto Montana, 

Montana, Sub-montana e de Terras Baixas), Restingas e Manguezais, além de áreas 

antropizadas com diversas modalidades de atividades. Também abrange toda a baía de 

Guaratuba e seus complexos estuarinos-lagunares. 

Trata-se de uma Unidade de Conservação de uso sustentável e que possui Plano 

de Manejo, datado de fevereiro de 2006. As principais ameaças à flora e à fauna nessa 

Unidade de Conservação são a caça ilegal, a captura de espécies silvestres para criação 

e comercialização, a sobrepesca, o desmatamento para atividades agropecuárias, a 

extração de madeira e a extração ilegal do palmito-jussara (Euterpe edulis).  

Nesta Unidade de Conservação, a alternativa 2 encontra-se inserida 2 m em seus 

limites, uma vez que o espelho d’água é considerao parte integrante e apoios de 

sustentação deverão ser implantados. Já a alternativa 3 está situada 87 m fora de seus 

limites e a alternativa 4 a 22 m, estando ambas inseridas em sua zona de amortecimento. 

Portanto, é considerada dentro da área de influência do empreendimento. 
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 Restrições de Uso do Solo 

Em reuniões efetuadas em 27 de novembro de 2019, na sede do ICMBio em 

Matinhos, no período da manhã (lista de presença apresentada na Figura 3.4.4), e no IAP 

de Guaratuba, a tarde, com os gestores das Unidades de Conservação na Área de 

Influência, e ainda, técnico integrante da Assessoria de Engenharia Ambiental do DER, 

foram apresentados os estudos elaborados, inclusive as alternativas estudadas para 

verificação quanto a fatores restritivos ao uso do solo. 

O único apontamento feito pelo ICMBio foi de que este órgão deve participar da 

elaboração do Termo de Referência do Estudo de Impacto  de Impacto. 
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Figura 3.4.4 – Lista de presença da reunião realizada no ICMBio 
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3.4.2 Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

Em relação às áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 

repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, o empreendimento encontra-se em 

região classificada como de prioridade extremamente alta, a saber, a área MC-828, 

correspondente à Baía de Guaratuba. Este polígono ainda é cingido pelas áreas MC-827, 

que contempla a Planície de Praia de Leste e MC-829, abrangida pela Planície Costeira 

Sul de Guaratuba (MMA, 2004). 

É relevante salientar que a Lei da Mata Atlântica, Lei n.º 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006, em seu Artigo 12 estabelece que: “Os novos empreendimentos que impliquem o 

corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados 

preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.” 

Já o Artigo 14 da mesma Lei, determina que a supressão de vegetação primária e 

secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso 

de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração 

poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando 

inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Em seu §1.º diz que 

a supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental 

estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal 

de meio ambiente, ressalvado o disposto no §2.º deste artigo, o qual menciona que a 

supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana 

dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o 

município possua conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, 

mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em 

parecer técnico. Já o §3.º estabelece que, na proposta de declaração de utilidade pública, 

caberá ao proponente indicar de forma detalhada a alta relevância e o interesse nacional. 

O Artigo 15 determina que, na hipótese de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a 

elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, ao qual se dará publicidade, 

assegurada a participação pública. 

Ainda há de ser considerado que o trecho norte do empreendimento se encontra 

ao sopé da Serra do Mar, formação geológica que é parte integrante maciço atlântico, 

sistema montanhoso que se estende ao longo da costa brasileira, do Espírito Santo ao Sul 

de Santa Catarina.  No território paranaense encontram-se as maiores elevações do 

Centro-Sul brasileiro, como o Pico do Paraná com 1.992 m de altura. Configurando um 
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arco com a concavidade voltada para o Leste, possui diversas denominações, de caráter 

regional: Serra Negra, Capivara Grande, Verde, da Graciosa, de São João, da Mãe Catira, 

de Prata e outras. Trata-se de uma barreira escarpada que separa a planície litorânea do 

primeiro planalto do Paraná, apresentando caracteríesticas ímpares em seus componentes 

dos meios físico, biológico paisagístico e cultural. Assim, essa região foi tombada pelo 

Patrimônio Cultural Estadual do Paraná em 13 de agosto de 1986, sob o número de tombo 

17-I, processo n.º 001/86. 

3.4.3 Comunidades Tradicionais 

Em consulta ao Intituto de Terras, Cartografia e Geologia do Parana – ITCG, não 

foram identificadas comunidades tradicionais no municipio de Matinhos. Em Guaratuba há 

como comunidades tradicionais, os Caiçaras e as Cipozeiras (Figura 3.4.5). Contudo, 

nenhuma destas comunidades esta localizada na área do projeto. 

Outros órgãos oficiais, FUNAI e Fundação Palmares, também foram consultados, 

mas não há registros de ocorrências de terras indígenas ou quilombos na região. 

Importante destacar também, tendo em vistas as características da região, os 

pescadores artesanais. De acordo com Andriguetto Filho et al. (2006), existem nos 

municípios do litoral, com exceção de Morretes, cerca de 60 vilas de pescadores, rurais ou 

urbanas, no interior das baías e na frente oceânica. Essas vilas podem se apresentar de 

várias formas, desde pequenos povoados exclusivamente pesqueiros, acessíveis somente 

por água, até bairros urbanos. A presença de imigrantes catarinenses é forte, 

principalmente nas comunidades do município de Guaratuba. A Figura 3.4.6 apresenta a 

localização e o tamanho estimado das vilas, segundo levantamento feito pelos autores. 
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Figura 3.4.5 – Mapeamento das Comunidades Tradicionais de Guaratuba 
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Figura 3.4.6 - Litoral do estado do Paraná: zonas marítimas e vilas pesqueiras. 
Fontes: SUCAM – Superintendência de Campanhas contra a Malária, da FUNASA – 

Fundação Nacional de Saúde, dados de 1994; Andriguetto Filho, 1999, 2002; 
Chaves et al., 2002 

 
Fonte: Andriguetto Filho et al. (2006) 

A Figura 3.4.7, segundo os autores, visa mostrar a distribuição das principais 

práticas de produção. Também estão localizados, como elementos estruturais da atividade 

pesqueira, os principais pontos de desembarque de pescado e as sedes das colônias e da 

extinta cooperativa de pesca. As zonas indicadas para os recursos de ocorrência geral 

correspondem a grandes espaços pesqueiros com associações semelhantes de recursos 

e práticas de pesca. Como indicado, outras práticas podem apresentar distribuição 

bastante localizada. Os pontos indicados para a frota de barcos correspondem aos portos 

de abrigo ou fundeio permanente. A cooperativa de pesca não mais existe. 
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Figura 3.4.7 - Litoral do estado do Paraná: sinopse da pesca. Fontes: SPVS, 1992; 
Andriguetto Filho, 1999. 

 
Fonte: Andriguetto Filho et al. (2006) 

3.4.4 Patrimônio Histórico Cultural 

A história da fundação da Vila de Guaratuba é marcante: iniciada nos anos de 1760, 

descreve um marco de ocupação físico-territorial no litoral paranaense cuja importância 

deve ser resgatada, tanto na preservação de paisagens e espaços que deram origem à 

Vila, como edifícios históricos e documentações. Guaratuba possui espaços urbanos de 

grande potencial paisagístico, de resgate histórico e de lazer, que se encontram em 

processo de degradação em face da ocupação desordenada e irregular. São espaços que 

necessitam de intervenção urbanística, com regulamentos específicos de uso e ocupação 

do solo. Compõe essas áreas o Centro Histórico e a Baía de Guaratuba (RAITER et al., 

2016). 
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Conforme dispõe a história oficial de Guaratuba, sua origem remonta ao ano de 

1765, quando o Rei de Portugal, D. José I, ordenou ao Capitão Geral da Capitania de São 

Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, que fundasse vilas e povoados. No 

mesmo ano, providências foram tomadas para formar uma povoação na enseada de 

Guaratuba. Naquela época foram selecionados 200 casais para cultivarem as terras, sendo 

determinado, a essas pessoas, que demarcassem as terras que necessitavam, de acordo 

com as possibilidades de cada um (GUARATUBA, 2016 apud RAITER et al., 2016).  

Em 13 de maio de 1768, D. Luiz atendeu ao pedido do fundador da nova povoação, 

para a criação e manutenção de uma igreja (Figura 3.4.8), enviando, então, monumentos 

para a nova igreja. Pouco menos de dois anos depois, uma Portaria, de ordem da 

Capitania, datada de 20 de janeiro de 1770, criou a Vila de São Luiz da Marinha de 

Guaratuba. 

A Igreja nominada de Nossa Senhora do Bom Sucesso - Matriz de Guaratuba 

(Figura 3.76), é um dos dois bens tombados em Guaratuba: Tombamento estadual: 

Processo n.º 35/72, Inscrição n.º 34, Livro do Tombo Histórico, na data: 29/02/1972 e 

Tombamento federal: Processo n.º 21-T, Inscrição n.º 13, do Livro das Belas Artes, fl 32, 

na data: 14/4/1941 (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 2006). 

Outro patrimônio histórico do Município é o Sobrado Colonial (Figura 3.4.9), 

localizado na avenida Coronel Afonso Botelho, esquina com Rua Professor Gratulino de 

Freitas, construído no final do século XVIII e início do século XIX. O processo de 

tombamento estadual se deu pelo processo n.º 17/66, Inscrição n.º 17 do Livro do Tombo 

Histórico, datado de 30/12/1966 (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 2006). 
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Figura 3.4.8 – Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso - Matriz de Guaratuba 

 

Figura 3.4.9 - Sobrado Colonial 
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A colonização de Matinhos se deu em meados de século XIX, quando os índios 

carijós habitavam o litoral paranaense, descoberto em 1820 pelo francês Augusto de 

Saint’Hilaire. 

Sua primeira denominação foi Matinho, nome de um rio existente no município, 

sendo que seus colonizadores iniciais foram os portugueses e italianos, que fundaram 

colônias agrícolas. Em 1927, foi inaugurada a Estrada do Mar, ligando Paranaguá a Praia 

de Leste, que trouxe diversas famílias em sua maioria alemã, fixadas em Matinhos, entre 

elas a de Augusto Blitzkow, responsável por um plano de urbanização para Caiobá. 

Em 27 de janeiro de 1951, de acordo com a Lei n.º 613, Matinhos foi elevada à 

categoria de Distrito pertencente à Paranaguá, e à categoria de Município, a 12 de junho 

de 1967, desmembrando-se de Paranaguá. 

Construída entre os anos de 1938 e 1944, a Igrejinha de São Pedro (Figura 3.4.10) 

durante muitos anos abrigou a Igreja Matriz de São Pedro. Constitui-se no único bem 

histórico que rememora aos primórdios do município. Em 1986 foi tombada pela Câmara 

Municipal como patrimônio histórico da cidade (PARANÁ, 2019).  

Figura 3.4.10 - Igrejinha de São Pedro 

 
 

Outro bem tombado em Matinhos é a Paisagem da Orla Marítima. Trata-se do 

trecho de 2 km, compreendido entre a sede do município e a ponta de Caiobá (Figura 

3.4.11), o contorno e a topografia da praia alteram-se com a enseada de Matinhos, tendo 

como pano de fundo os contrafortes da Serra do Mar. O processo de tombamento estadual 
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se deu pelo processo n.º 23/70, Inscrição n.º 23 do Livro do Tombo Histórico, datado de 

15/02/1970 (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 2006). 

Figura 3.4.11 - Paisagem da Orla Marítima 

 
 

Uma área de 386 mil ha da Serra do Mar, englobando tanto Guaratuba e Matinhos, 

e ainda mais Antonina, Campina Grande do Sul, Guaraqueçaba, Morretes, Paranaguá, 

Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, foi tombada como bem 

natural, no processo n.º 001/86, Inscrição n.º17-i, Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico. Nela há unidades ambientais diferenciadas pela conformação 

e pela característica de vegetação: o planalto, a serra, os vales intermediários e a planície 

costeira. Tem-se os caminhos do Itupava e do Arraial, a Estrada da Graciosa e a Ferrovia 

Curitiba-Paranaguá (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 2006). 

Parellada e Gottardi Neto (1993), apontam a existencia de 85 sambaquis em 

Guaratuba, 3 em Matinhos (Figura 3.4.12), listados no Quadro 3.4.2 e Quadro 3.4.3. 
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Figura 3.4.12 - localizando parte dos sambaquisno entorno da Baia de Guaratuba 

 
Fonte: Parellada e Gottardi Neto (1993) 

Quadro 3.4.2 - Sambaquis cadastrados no município de Guaratuba - PR, sendo as 
coordenadas do ponto central do sambaqui segundo as referências apontadas 

Nº NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

01 Benet 
7.149.455 N 

25 x 15 x 2 Rocha cristalina Parcialmente 
destruído 727.181 E 

02 Cubatãozinho 
I 

7.147.759 N 
50 x 25 x 3 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 727.347 E 

03 Cubatãozinho 
II 

7.147.731 N 
 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 727.180 E 

04 Rasgadinho 
7.146.831 N 

60 x 35 x 8 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
725.854 E 

05 Joaquim 
Veiga 

7.145.416 N Médio, altura 
3 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

725.774 E 

06 Zoada 
7.144.803 N 

Pequeno 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
725.596 E 

07 Rio Preto I 7.144.594 N 10 x 8 x 1 Destruído 
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Nº NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

728.798 E 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

08 Rio Preto II 
7.144.659 N 

30 x 20 x 4 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Parcialmente 
destruído 728.632 E 

09 Rio Preto III 
7.144.298 N 

30 x 30 x ? Rocha cristalina Destruído 
728.124 E 

10 Rio Preto IV 
7.144.336 N 

30 x 30 x ? Rocha cristalina Destruído 
727.679 E 

11 Rio Preto V 
7.144.094 N 

30 x 20 x 4 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
727.479 E 

12 Rio Preto VI 
7.143.944 N 

8 x 8 x 0,5 Rocha cristalina Destruído 
727.226 E 

13 Anunciata I 
7.142.589 N 

120 x 80 x 15 Depósitos aluviais 
quaternários Bom em 1949 

725.447 E 

14 Anunciata II 
7.142.531 N 

50 x 40 x 5 Depósitos aluviais Bom em 1949 
725.251 E 

15 Touvatinga I 
7.142.714 N 

25 x 20 x 2 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Destruído 
728.904 E 

16 Touvatinga II 
7.142.374 N 

Pequeno 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
728.982 E 

17 Porto 
Guaiaba 

7.142.049 N 
10 x 5 x 1,5 Rocha cristalina Destruído 

728.224 E 

18 Randolfo I 
7.141.396 N 

5 x 5 x 0,4 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Parcialmente 
destruído 728.603 E 

19 Randolfo II 
7.141.302 N 

15 x 10 x 3,5 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
728.685 E 

20 Porto do 
Randolfo 

7.141.096 N 
15 x 10 x 2 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Destruído 

728.124 E 

21 Porto do Artur 
Ramos 

7.139.221 N 
10 x 10 x 1,5 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 727.952 E 

22 Luiz Paulo 
7.140.051 N 

30 x 25 x 3 Rocha cristalina Parcialmente 
destruído 

728.050 E 

23 Monte Alegre 
7.139.777 N 

30 x 20 x 5 Rocha cristalina Parcialmente 
destruído 727.878 E 

24 Araribá 
7.139.919 N  

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

726.767 E 

25 Chapéu 
7.138.985 N  Rocha cristalina Bom em 1949 
727.391 E 

26 7.138.492 N 30 x 30 x 8 Rocha cristalina 
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Nº NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

Morro do 
Ricardo 729.193 E Parcialmente 

destruído 

27 Rio dos Patos 
7.140.014 N 

35 x 25 x 7 Rocha cristalina Bom em 1949 
730.167 E 

28 Nhundiaquara 
7.131.328 N 

30 x 30 x 5 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
723.305 E 

29 Rio São João 
I 

7.133.797 N 
65 x 30 x 3 

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Parcialmente 
destruído 722.930 E 

30 Rio São 
Joãozinho I 

7.135.141 N 
35 x 25 x 5 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 723.537 E 

31 Rio São 
Joãozinho II 

7.134.919 N 
6 x ? x 0,2 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

727.516 E 

32 Rio São 
Joãozinho III 

7.135.379 N 
80 x 60 x15 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 727.607 E 

33 Morro Grande 
7.130.59 N 

Pequeno Rocha cristalina Bom em 1949 
728.137 E 

34 Porto do 
Vitorino 

7.132.493 N 
25 x 10 x 3 

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
728.922 E 

35 Descoberto I 
7.132.641 N 

40 x 30 x 6 
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
729.286 E 

36 Descoberto II 
7.132.268 N 

25 x 15 x 5 
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
729.475 E 

37 Descoberto III 
7.131.960 N 

30 x 20 x 7 
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
729.469 E 

38 Rio dos 
Henriques I 

7.131.111 N 
15 x 10 x 3 

Sedimentos de 
planície de maré 

holocênicos 
Bom em 1949 

730.512 E 

39 Rio dos 
Henriques II 

7.131.349 N 
50 x 40 x 12 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

730.962 E 

40 Rio dos 
Henriques III 

7.132.503 N 
30 x 30 x 5 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

730.119 E 

41 Descoberto IV 
7.133.679 N 

40 x 40 x 5 
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Parcialmente 
destruído 729.778 E 

42 Descoberto V 
7.133.069 N 

15 x 10 x 1,5 
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
729.461 E 

43 Descoberto VI 7.134.505 N 25 x 20 x 5 Bom em 1949 
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Nº NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

730.071 E 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

44 Descoberto 
VII 

7.135.035 N 
15 x 10 x ? 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

729.690 E 

45 Descoberto 
VIII 

7.135.193 N 
40 x 25 x 5 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

729.442 E 

46 Empanturrado 
7.133.452 N 

20 x 10 x 2 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
732.168 E 

47 Porto 
Boguaçu 

7.129.447 N 
25 x 30 x 3 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 735.772 E 

48 Barra Velha 
7.129.097 N 

25 x 20 x 3,5 
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
736.406 E 

49 Boguaçu I 
7.130.592 N Médio, altura 

pequena 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Bom em 1949 

737.129 E 

50 Boguaçu II 
7.131.209 N 

80 x 60 x 15 
Sedimentos de 

planicie de maré 
holocênicos 

Bom em 1949 
737.057 E 

51 Barra do Rio 
da Praia 

7.131.138 N 
Médio 

Sedimentos de 
planície costeira 

holocênicos costeira 
pleistocênicos 

Bom em 1949 
737.585 E 

52 Rio da Praia II 
7.128.918 N 

40 x 30 x 8 
Sedimentos de 
planície costeira 

holocênicos 
Bom em 1949 

741.163 E 

53 Rio da Praia 
III 

7.128.892 N 
60 x 40 x 15 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 740.912 E 

54 Porto 
Angelino 

7.128.492 N 
85 x 40 x 15 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Destruído 

740.905 E 

55 Rio da Praia 
IV 

7.127.934 N 
65 x 45 x 8 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Destruído 

741.062 E 

56 Rio da Praia 
V 

7.127.472 N 
100 x 50 x 15 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

Parcialmente 
destruído 741.081 E 

57 Guaratuba 
7.136.140 N  

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

Destruído 
743.580 E 

58 Pinto 
7.136.910 N 

20 x 15 x 3,5 Rocha cristalina Destruído 
743.566 E 

59 Ilha dos 
Ratos 

7.137.345 N 
80 x 40 x 5 Rocha cristalina Pesquisado 

743.324 E 

60 7.137.999 N 40 x 30 x 8 Rocha cristalina Bom em 1949 
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Nº NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

Ilha da 
Pescaria I 742.890 E 

61 Ilha da 
Pescaria II 

7.137.784 N 
35 x 20 x 7 Rocha cristalina Bom em 1949 

742.858 E 

62 Ilha do 
Capinzal I 

7.139.516 N 
30 x 25 x 1 

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 
Destruído 

740.773 E 

63 Ilha do 
Capinzal II 

7.138.878 N 
15 x 10 x 0,5 

Sedimentos de 
planície de maré 

holocênicos 
Destruído 

741.987 E 

64 Ilha do Veiga 
7.140.813 N 

25 x 20 x 3,5 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Destruído 
742.273 E 

65 Barra do 
Fincão 

7.141.998 N 
25 x 20 x 1,2 

Sedimentos de 
planície de maré 

holocênicos 
Bom em 1949 

739.759 E 

66 Miringava 
7.143.557 N 

20 x 15 x ? 
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

Bom em 1949 
738.673 E 

67 Rio Parati I 
7.143.908 N 

30 x 25 x 8 Rocha cristalina Bom em 1949 
738.010 E 

68 Rio Parati II 
7.143.629 N 

35 x 30 x ? 
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

Bom em 1949 
738.117 E 

69 Rio do Braço 
Seco 

7.140.053 N 
35 x 30 x 3,5 

Sedimentos de 
planície de maré 

holocênicos 
Bom em 1949 

738.359 E 

70 Rio das 
Pedras 

7.140.333 N 
25 x 20 x 6 Rocha cristalina Bom em 1949 

736.469 E 

71 Rio 
Laranjeiras 

7.139.618 N 
30 x 20 x 3,5 

Sedimentos de 
planície de maré 

holocênicos 
Bom em 1949 

735.175 E 

72 Rio das 
Palmeiras I 

7.139.920 N 
40 x 10 x 2 Rocha cristalina Bom em 1949 

732.004 E 

73 Rio das 
Palmeiras II 

7.139.978 N  Rocha cristalina Bom em 1949 
732.228 E 

74 Araújo I 
7.127.662 N 

40 x 20 x 4 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Bom em 1949 
730.535 E 

75 Araújo II 
7.127.843 N 

60 x 40 x 9 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Pesquisado 
730.733 E 

76 Araújo III 
7.127.850 N 

40 x 30 x 10 
Sedimentos 

paleoestuarinos 
holocênicos 

Parcialmente 
destruído 730.344 E 

77 Boguaçu III 
7.128.549 N  

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

 
735.583 E 

78 Boguaçu IV 
7.128.521 N  

Sedimentos 
paleoestuarinos 

holocênicos 

 
732.471 E 
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Nº NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

79 Rio dos 
Henriques IV 

7.131.577 N 
 

Sedimentos de 
planície de maré 

holocênicos 

 
730.270 E 

80 Rio dos 
Henriques V 

7.131.605 N 
 

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

 
730.382 E 

81 Rio São João 
II 

7.134.793 N 
 

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

 
724.088 E 

82 Rio São João 
III 

7.134.822 N 
 

Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

 
724.172 E 

83 Rio São João 
IV 

7.135.129 N  
Sedimentos de 
planície costeira 
pleistocênicos 

 
724.233 E 

84 Rio André 
Gomes 

7.139.513 N  
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

 
735.841 E 

85 Rio das 
Ostras 

7.139.883 N  
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

 
737.548 E 

Fonte: Parellada e Gottardi Neto (1993) 

Quadro 3.4.3 - Sambaquis cadastrados no município de Matinhos - PR, sendo as 
coordenadas do ponto central do sambaqui segundo as referências apontadas 

N.º NOME COORD. UTM (m) 
SAD69 

DIMENSÕES 
(m) SUBSTRATO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

01 Matinhos I 
7.142.608 N 

53 x 40 x 8 
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

Pesquisado 
746.765 E 

02 Matinhos II 
7.145.914 N 

 
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

Destruído 
746.130 E 

03 Matinhos III 
7.146.598 N 

 
Sedimentos de 

planície de maré 
holocênicos 

Parcialmente 
destruído 747.397 E 

Fonte: Parellada e Gottardi Neto (1993) 

3.5 RESUMO COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS  

Das três alternativas estudadas, todas têm em comum o início, localizado ao norte 

da baía, assim como sua parte final, quando o projeto alcança a via existente entre os dois 

morros das Caieiras (Morro do Espia Barco – LE e Morro do Pinto - LD), ao sul da baía. 

O segmento inicial possui uma extensão aproximada de 920 m, sendo que a PR-

412 atual será alargada, principalmente nos locais onde serão implantados o retorno e a 

nova praça de pedágio. Encontra-se no sopé da serra, tendo do lado esquerdo a planície 
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litorânea (Figura 3.5.1). Este segmento é caracterizado por uma ocupação rarefeita e mista, 

com residências (Figura 3.5.2), comércio (Figura 3.5.3), escola e unidade e saúde.  A 

vegetação pertence a Floresta Ombrófila Densa Submontana, em estágio de regeneração 

média a avançada no lado direito da pista, com presença de espécies exóticas (pinus), 

próximo a estaca 45, vegetação esta, contígua ao PARNA Sant-Hilaire-Lange. Porém, 

nesta magem da rodovia, também existem áreas antropizadas, desde o início do traçado, 

até o início da ponte. Enquanto que, na margem esquerda da pista, na planície, encontra-

se área amplamente ocupada por casas de veraneio com a vegetação bastante alterada 

de sua composição original e grande quantidade de espécies exóticas e, em visita técnica 

recente ao local, foi constatada a instalação de tapumes com indicação de área industrial. 

Na porção norte de terra firme do empreendimento, todas as alternativas apresentam o 

mesmo traçado, portanto, a mesma necessidade de supressão vegetal 

Ainda nesse segmento, todas as alternativas transpõem de forma similar as Zonas 

de Amortecimento do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange e da Área de Proteção 

Ambiental de Guaratuba, abrangendo suas Zonas de Amortecimento, de forma que já 

ocorre atualmente pela PR-412. 

Figura 3.5.1 – Vista da PR-412, na transição entre a Serra do Mar e a Planície 
Litorânea 
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Figura 3.5.2 – Residências localizadas ao longo da PR-412 que sofrerão 
interferência com o projeto de acesso a ponte de Guaratuba 

,  

Figura 3.5.3 – Comércio localizado a beira da PR-412 

 
 

Está prevista uma interseção de acesso a Cabaraquara, sob o início na ponte. 

Ainda, nessa região, está localizada a pousada Castelo Caiobá, que deverá ser 

desapropriada. 

Ao sul da baía, a alternativa 2 chega pelo lado direito do Morro do Espia Barco, 

fazendo com que a ponte tenha maior extensão (1.180 m). A supressão vegetal nesta 

região não deve ser significativa, pois não há interferência direta com a encosta do morro, 

sendo aproveitada a área de manutenção do ferryboat e a praça de atracação atual do, 
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onde haverá supressão de árvores isoladas, em sua maioria exóticas. O caminho à praia 

de Caieiras será alterado apenas no seu acesso inicial. 

Já a alternativa 3 chega ao lado sul da baía pelo lado esquerdo do Morro Espia 

Barco, com uma ponte de 1.000 m de extensão, encaixando-se na rua Gen. Agostinho 

Pereira Filho, via de acesso à praia de Caieiras. Neste caso o acesso a essa praia deverá 

ser modificado, demandando extensa supressão vegetal de espécies nativas em estágio 

secundário intermediário de sucessão ecológica e nativas, além  de e corte em material de 

segunda e terceira categorias. 

A alternativa 4 chega de fronte ao Morro Espia Barco, tendo a ponte, neste caso, 

810 m, a menor extensão entre as alternativas estudadas. Esse traçado prevê a execução 

de um túnel de 260 m de comprimento. . A supressão vegetal nesta alternativa deve ser 

atenuada justamente devido à implantação do OEA, havendo retirada de vegetação 

apenas nas suas extremidades. 

Eventuais alterações na pista e seu entorno da porção sul (final) do 

empreendimento, deverão ser similares às três alternativas. 

No que concerne à interferência de cada uma das alternativas em relação às 

Unidades de Conservação existentes no entorno do empreendimento, considerando a 

proximidade entre os traçados propostos para a construção da ponte sobre a baía de 

Guaratuba e a similaridade dos traçados em trechos de terra firme, é possível afirmar que 

todas elas exercerão graus de afetação semelhantes. À excessão da Área de Proteção 

Ambiental de Guaratuba uma vez que o posicionamento da ponte interfere no 

distanciamento, em que a alernativa 2 encontra-se aproximadamente 2 m adentro desta 

Unidade de Conservação, uma vez que o espelho dágua do estuário é considerado parte 

integrante da mesma. As alternativas 3 e 4 encontram-se a 87 e 22 m, respectivamente, 

do limite da APA de Guaratuba. 

Na transposição da baía e no acesso Sul do empreendimento, existe a variação de 

traçado, principalmente na alternativa 2, que a aproxima da APA de Guaratuba e seu 

projeto demada a implantação de número substancialmente maior de pilares de 

sustentação nesta área. A alternativa 3 já apresenta uma demanda maior de supressão 

vegetal para a sua implantação neste acesso via Guaratuba, gerando maior influência 

sobre o entorno destas áreas protegidas. A alternativa 4, por sua vez, devido à presença 

do túnel e à ponte em menor extensão, apresenta a menor interferência sobre UCs. 

Todavia, não podem ser descartados os riscos de acidentes durante as fases de 

construção e de operação, que, no caso de envolvimento de produtos químicos, pode 
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causar a contaminação deste estuário e atingir as referidas Unidades de Conservação, 

sendo importante considerar que, quanto maior a extensão da ponte, maior a probabilidade 

de ocorrência  

Portanto, todas as alternativas demandam supressão vegetal, havendo variação 

entre elas. Como já apontado, a variação se encontra na porção sul, onde a alternativa 3 

demanda uma maior supressão para implantação de novas vias de acesso à ponte e à 

praia das Caieiras, bem como outros dispositivos inerentes à obra. A alternativa 4 

apresenta uma necessidade intermediária de supressão vegetal (entrada e saída do túnel), 

enquanto a alternativa 2, que possui a maior extensão de OEA, deve ter uma supressão 

mínima em relação às demais. 

No entanto, no tocante à influência sobre a fauna e flora aquáticas, o conceito é o 

inverso, onde a alternativa 2 deve ser a mais interferente, devido à maior extensão da ponte 

e maior demanda de instalação de pilares de sustentação, reduzindo-se a interferência no 

meio aquático nas alternativas 3 e 4, respectivamente. 

Portanto, do ponto de vista do meio biótico, considerando que os impactos de 

supressão vegetal, perda de habitat, perturbação e atropelamento de fauna são mais  

significativas na alternativa 3 e, em menor escala na alternativa 4, na região sul de chegada 

da ponte, enquanto interferências no meio aquático devem ocorrer em todas as 

alternativas, com significativo aumento na alternativa 2 mas que existem e devem ser 

adotadas medidas preventivas,  é possível considerar a alternativa 4, com implantação de 

túnel, a mais viável, seguida pela alternativa 2. 

No que se refere a desapropriação a alternativa 2 e 4, praticamente se equivalem 

Na alternativa 4 está prevista a construção de túnel de 260 m de extensão, que 

diminuirá sobremeira a supressão vegetal, a alteração da paisagem, se comparada com 

as alternativas 2 e 3, a estabilidade da encosta em relação a Alternativa 3  

Em termos construtivos, a alternativa 4 seria a menos impactante, hava vista 

apresentar a menor extensão em ponte, e consequentemente menor número de apoio, 

dimuindo, assim, intervenção com a fauna aquática. Essa menor extensão e, ainda, seu 

traçado mais retilíneo, faz a passagem mais rápida sobre a baía reduzindo a possibilidade 

de acidentes com cargas perigososas. 

O Quadro 3.5.1 e Quadro 3.5.2 apresentam o comparativo das alternativas 

estudadas e as variáveis analisadas, qualitativa e quantitativa, respectivamente. 
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Quadro 3.5.1 - Comparação Qualitativa das Alternativas de Traçado 

Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Extensão total da 
alternativa (m) 3.060,00 2.998,32 3.013,91 

Extensão da OAE (m) 1.180,00 1.000,00 810,00 

Túnel (m) 0 0 260 

Risco de acidentes 
graves (sobre a ponte) Médio Baixo Muito baixo 

Número de curvas 
horizontais na OAE 1 0 0 

Tempo de viagem Maior Menor Menor 

Tempo e dificuldade de 
Construção Médio Menor Maior 

Ruídos/Qualidade do 
ar na fase de 
construção 

Médio Menor Maior 

Volume de cortes em 
rocha (m³) 72.890,00 166.910,00 79.927/53.360 (túnel) 

Volume de aterros (m³)  14.976,00 31.838,00 15.626,00 

Volume de bota-fora 
(m³) 101.571,00 195.779,00 162.369,00 

Acesso do lado Norte: 
interferência com a 
vegetação de porte 
existente – área de 
supressão vegetal 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Acesso do lado Sul: 
interferência sobre a 
vegetação – supressão 
vegetal (m²) 

41.470,00 68.210,00 43.210,00 

Acesso do lado Norte: 
interferência sobre a 
fauna terrestre 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
204 

PARANÁ

DER

Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Acesso do lado Sul: 
interferência sobre a 
fauna terrestre 

Baixa interferência, 
principalmente sobre 
espécies generalistas 

Alta interferência, 
principalmente sobre 
as aves marinhas da 
praia das Caieiras e 
espécies arborícolas 
no morro 

Média interferência, 
principalmente sobre 
as aves marinhas na 
praia das e espécies 
florestais no morro das 
Caieiras 

Interferência sobre a 
fauna aquática Maior Média Menor 

Acesso do lado Norte: 
interferência com os 
moradores 
(desapropriações, 
proximidade, acessos 
etc.) 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Acesso do lado Sul: 
interferência com os 
moradores 
(desapropriações, 
proximidade, acessos 
etc.) 

Não interfere com os 
moradores de Caieiras 
e um pouco mais com 
os da área da estação 
do ferry-boat 

Interfere diretamente 
com os moradores de 
Caieiras  

Não interfere 
diretamente com os 
moradores de Caieiras 
e um pouco com os da 
área da estação do 
ferry-boat 

Acessibilidade à Praia 
de Caieiras Menor Maior Menor 

Quadro 3.5.2 - Comparação Quantitativa das Alternativas de Traçado 

Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Extensão total da alternativa (m,) -1 0 0 

Extensão da OAE (m) -2 -1 0 

Túnel (m) 0 0 -1 

Risco de acidentes graves (sobre a ponte) -2 -1 0 

Número de curvas horizontais na OAE -1 0 0 

Tempo de viagem -1 0 0 

Tempo e dificuldade de Construção -1 0 -2 

Ruídos/Qualidade do ar na fase de 
construção -1 0 -2 

Volume de cortes em rocha (m³) 0 -1 -2 
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Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Volume de aterros (m³) 0 -2 -1 

Volume de bota-fora (m³) 0 -2 -1 

Acesso do lado Norte: interferência com a 
vegetação de porte existente – área de 
supressão vegetal 

0 0 0 

Acesso do lado Sul: interferência sobre a 
vegetação – supressão vegetal (m²) 0 -2 -1 

Acesso do lado Norte: interferência sobre a 
fauna terrestre 0 0 0 

Acesso do lado Sul: interferência sobre a 
fauna terrestre 0 -2 -1 

Interferência sobre a fauna aquática -2 -1 0 

Acesso do lado Norte: interferência com os 
moradores (desapropriações, proximidade, 
acessos etc.) 

0 0 0 

Acesso do lado Sul: interferência com os 
moradores (desapropriações, proximidade, 
acessos etc.) 

-1 -2 0 

Acessibilidade à Praia de Caieiras 0 -2 0 

∑ -12 -16 -11 

 
Diante do exposto, comparativamente, dentre as estudadas, a alternativa 4 é a que 

demonstrou ser a mais ambientalmente viável. 

3.6 IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS 
AMBIENTAIS 

Levando-se em consideração a fragilidade da região, diversos impactos ambientais 

são esperados e foram listados no Quadro 3.6.1, assim como as propostas medidas 

mitigadoras ou potencializadoras, e Programas Ambientais a serem aplicados durante a 

construção e operação da alternativa escolhida. Na fase de projeto/estudos ambientais, o 

traçado selecionado deverá ser profundamente estudado e seus impactos e formas de 

mitigação, detalhados. 
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Quadro 3.6.1 - Previsão de Impactos e Proposição de Medidas 
Mitigadoras/Potencializadoras e Programas Ambientais 

Impactos 
Fase de 

Ocorrência Medidas Mitigadoras/Potencializadoras Programas Ambientais 

M
ei

o
 F

ís
ic

o
 

1. Aumento da emissão de 
ruídos, vibrações, poeiras 
e gases, incluindo a 
execução do túnel 

Construção
/Operação 

1. Planejamento para o transporte de materiais 
e equipamentos, evitando-se os horários de pico 
e o período noturno;  
2. Evitar trabalhar em horarios de maior 
incidencia de ventos não permitindo assim que 
esses materiais se dispersem. 

1. Programa de controle 
de ruídos, gases e 
materiais particulados 

2. Interferências com a 
qualidade das águas da 
Baia de Guaratuba 

Construção 
1. Implantação de obras de arte especial para 
transposição da baia de Guaratuba, através de 
técnicas construtivas de baixa intervenção. 

1. Programa de proteção 
de recursos hídricos;  
2. Elaboração, 
manutenção e 
implementação de Plano 
de gerenciamento de 
riscos (PGR) e Plano de 
Ação de Emergência 
(PAE) nas fases de 
implantação e operação 
do empreendimento. 

3. Alteração nas 
condições de relevo local 
e condições 
geotécnicas 

Construção 1. Controle e monitoramento de processos de 
erosão e movimentação de massa. 

1. Programa de controle 
de processos erosivos e 
de contenção de 
instabilidades físicas 

4. Extração, 
movimentação e 
deposição de rochas, 
solos e outros materias 
inservíveis (bota-foras) 

Construção 

1. Deposição e reserva de solos orgânicos e 
restos vegetais para o revestimento de taludes 
de aterros, para facilitar o recobrimento vegetal;  
2. Seguir, criteriosamente, as indicações de 
Projeto quanto aos locais de bota-foras, 
respeitando as especificações técnicas e 
procurando seu engastamento ao terreno 
natural, compactação, recobrimento vegetal, 
drenagem e outros;  
3. Monitoramento e readequação dos bota-foras 
gerados. 

1. Programa de 
recuperação de áreas 
degradadas 

M
ei

o
 B

ió
ti

co
 

1. Supressão vegetal, 
fragmentação e perda de 
hábitat 

Construção 

1. Proceder a supressão de acordo com o 
projeto geométrico,  
2. Evitar a supressão vegetal em período 
reprodutivo da maioria das espécies nativas 
(verão); 
3. Implantação dos programas de educação 
ambiental e controle de supressão vegetal. 

1. Programa de controle 
de supressão vegetal; 
2. Programa de educação 
ambiental; 
3. Programa de 
monitoramento de fauna; 
4. Programa de 
recuperação de àreas 
degradadas 

2.Perturbação da fauna 
por supressão vegetal, 
ruídos, material 
particulado e resíduos 

Construção 

1. Controle dos horários de execução da obra; 
2. controle de material particulado; 
3. afugentamento e resgate de fauna durante 
fase de construção. 

1. Programa de 
gerenciamento ambiental; 
2. Programa de 
gerenciamento de 
resíduos; 
3. Programa de controle 
de supressão vegetal; 
4. Programa de 
afufentamento e resgate 
de fauna. 

3. Atropelamento da fauna 
silvestre 

Construçã/ 
Operação 

1. Implantação de passagens de fauna, em 
casos de necessidade; 
2. Instalação de redutores de velocidade; 
3. Instalação de sinalização 
educativa/preventiva; 
4. Campanhas educativas junto aos usuários da 
ponte. 

1. Programa de educação 
ambiental; 
2. Programa de 
monitoramento de 
atropelamento de fauna 

4. Comprometimento da 
fauna associada à baía de 
Guaratuba e suas 
margens por 
contaminação da água 

Construçã/ 
Operação 

1. Controle de efluentes, resíduos sólidos e 
material particulado durante fase de construção. 

1. Programa de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos; 
2. Programa de gestão 
ambiental; 
3. Programa de educação 
ambiental; 
4. Programa de 
monitoramento de fauna. 
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Impactos Fase de 
Ocorrência 

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras Programas Ambientais 

5. Interferência sobre a 
fauna, nos processos 
reprodutivos e no fluxo 
gênico por isolamento de 
populações 

Construçã/ 
Operação 

1. Implantação de Programa de Afugentamento 
e Resgate de Fauna; 
2. Implantação de passagens de fauna, em 
casos de necessidade; 
3. Instalação de redutores de velocidade; 
4. Instalação de sinalização 
educativa/preventiva. 

1. Programa de 
monitoramento de 
atropelamento de fauna; 
2. Programa de 
monitoramento de fauna. 

6. Interferência Sobre a 
Fauna Aquática da Baía 
de Guaratuba 

Construção 
Operação 

1. Evitar obras de alto impacto durante período 
reprodutivo da maioria das espécies nativas 
(verão); 
2. Implantação de Programa de Controle de 
Resíduos; 
3. Disponibilização de equipamentos adequados 
e pessoal treinado para emergências em 
acidentas ambientais 

1. Programa de 
monitoramento e controle 
da qualidade da água; 
2. Programa de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos. 

7. Risco de acidentes com 
animais peçonhentos Construção 

1. Uso adequado de equipamentos de proteção 
individual,  
2. delimitação de áreas de interferência sobre 
vegetação;  
3. Implantação de Programa de Educação 
Ambiental junto aos funcionários da obra 

1. Programa de educação 
ambiental; 
2. Programa de controle 
de supressão vegetal. 

M
ei

o
 S

o
ci

o
ec

o
n

ô
m

ic
o

 

1. Melhoria na 
acessibilidade e 
integração com população 
da Prainha e Cabaraquara 
com o lado sul da baia 

Operação 
1. Promover campanhas sobre o tema 
divulgando seus beneficio 

1. Programa de 
comunicação social 

2. Aumento do turismo de 
veraneio 

Operação 1. Promover campanhas sobre o tema 
divulgando seus beneficio 

1. Programa de 
comunicação social 

3. Interferência no 
cotidiano da população, 
pescadores e 
equipamentos sociais 

Construção 
1. Implantação de sinalização e estabelecimento 
de comunicação social para avisar a população 
afetada 

1. Programa de 
sinalização de obra; 
2. Programa de 
comunicação social; 
3. Programa de redução 
de acidentes na fase de 
obras 

4. Geração de emprego Construção 1. Priorização da contração da mao de obra local 
1. Programa para 
utilização da mão de obra 
local 

5. Riscos de acidentes 
(cargas perigosas), 
atropelamentos e 
segurança dos moradores 

Construçã/ 
Operação 

1. Implantação de sinalização e construção 
criteriosa de acessos para a devida mitigação 

1. Programa de 
sinalização de obra; 
2. Programa de 
comunicação social; 
3. Programa de redução 
de acidentes na fase de 
obras 

6. Aumento na renda local 
e das arrecadações 
públicas 

Construção 1. Priorização da contração da mao de obra local Não se aplica 

7. Aumento na demanda 
por insumos e materiais Construção 

1. Priorização da compra de materiais de 
fornecedores locais Não se aplica 

8. Alteração da paisagem 
e das caracteristicas 
cênicas 

Construçã/ 
Operação 

1. Implantação de sinalização e construção 
criteriosa de acessos para a devida mitigação Não se aplica 

9. Aumento do tráfego 
pesado 

Construçã/ 
Operação 

1. Implantação de sinalização e estabelecimento 
de comunicação social para avisar a população 
afetada 

1. Programa de 
sinalização de obra; 
2. Programa de 
comunicação social; 
3. Programa de redução 
de acidentes na fase de 
obras 

10. Desapropriações Construção 1. Realização de audiencias publicas para a 
discução dos valores das despropirações 

1. Programa de 
desapropriação 

11. Sobrecarga na 
infraestrutura local Construção 

1. Implantação de sinalização; 
2. Estabelecimento de comunicação social para 
avisar a população afetada 

1. Programa de 
sinalização de obra;  
2. Programa de 
comunicação social; 
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Impactos Fase de 
Ocorrência 

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras Programas Ambientais 

3. Programa de redução 
de acidentes na fase de 
obras 

12.Redução no consumo 
de combustível, emissão 
de poluentes e no tempo 
de viagem 

Operação 
1. Promover campanhas sobre o tema 
divulgando seus beneficio 

1. Programa de 
comunicação social 

3.7 ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE ENGENHARIA 
RODOVIÁRIA E PARECERES 

Durante a definição das alternativas a serem estudadas, a equipe de meio 

ambiente acompanhou os trabalhos do projetista, visando sua adequação ambiental e 

apresentando, quando necessário, soluções destinadas a eliminar ou minimizar os 

impactos potenciais. Tendo em vista que as alternativas diferem na porção sul da baia, 

buscou-se orientar a utilização de vias existentes, ou ainda, que não houvesse grande área 

de supressão vegetal, nem desapropriações significativas, dentre outros fatores. Com 

relação ao projeto da obra de arte especial (ponte) deverão ser efetuados estudos para a 

eventual necessidade de dispositivos adequados à captação de líquidos poluentes 

decorrentes de acidentes com veículos de cargas tóxicas. 

Foram indicadas fontes de materiais já existentes e com Licença de Operação 

validada, conforme croqui de Fonte de Materiais (Figura 3.7.1). Desta forma, não serão 

necessárias a recuperação ambiental destas áreas, haja vista que essa incumbência é da 

empresa que explora. 

O volume excedente do corte em rocha deverá ser destinado a bota-espera/bota-

fora, situados em locais distantes de cursos hídricos, APPs, áreas úmidas e outras áreas 

ambientalmente sensíveis. Os taludes deverão ser projetados com inclinação suficiente 

para evitar escorregamentos e com proteção de revestimento vegetal, após conformação 

final, a fim de incorporá-los à paisagem local. 
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Figura 3.7.1 – Croqui de localização das fontes de materiais 
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Além disso, foi sugerida a implantação de um Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (Vide Quadro 3.6.1). Porém, a exigência do mesmo deve se dar por ocasião 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), na fase de Licença Prévia e o seu detalhamento 

deve constar no Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), na fase 

de Licença de Instalação. 

3.8 CONCLUSÕES AMBIENTAIS 

Da análise realizada quanto aos institutos jurídicos observa-se que estes coadunam 

com o as Leis Maiores, Estadual e Federal, havendo sinergia nos processos ambientais, 

quanto as disposições e proteção ao Meio Ambiente, sendo suprido para tanto, pelas 

normas aplicáveis hierarquicamente superiores. 

Segundo o Município que integra o trecho em análise (Guaratuba), não foram 

editados decretos, portarias e/ou normas regulamentadores sobre Unidades de 

Preservação que demandem interposição à implantação da ponte sobre a baia de 

Guaratuba no Estado do Paraná. 

Dos estudos realizados aos princípios gerais do Direito Ambiental, bem como todos 

os institutos jurídicos Federais, Estaduais e Municipais, afere-se que a legislação ambiental 

incidente nos complexos ecossistemas, envolvidos no empreendimento rodoviário/ponte, 

em que pese seu teor rigoroso, é de nítida clareza a possibilidade legal de sua execução, 

desde que o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica (EVTEA) 

venha indicar a possibilidade técnica da realização da obra, decline seus impactos positivos 

e negativos, apresente as propostas de medidas mitigadoras e compensatórias, demonstre 

o interesse público na construção da obra e respeite as limitações e proibições legais 

impostas, bem como os princípios, as diretrizes e as normas aplicáveis à implantação do 

empreendimento na região, conforme constam dos diplomas legais apontados e trechos 

transcritos no presente trabalho. 

De forma institucional há a nítida demonstração que o Direito Ambiental ao impor 

regras limitativas e às vezes proibitivas visa, em primeiro lugar, proteger o ser humano e 

proporcionar-lhe uma vida melhor, objetivando sempre o desenvolvimento de forma 

sustentável. 

Quanto aos aspectos ambientais, em análise efetuada no Quadro 3.5.1 - 

Comparação Qualitativa das Alternativas de Traçado e no Quadro 3.5.2 - Comparação 

Quantitativa das Alternativas de Traçado está evidenciado que, ambientalmente, a 

alternativa 4 se apresenta a melhor escolha de solução dentre as estudadas, tendo em 

vista apresentar a menor extensão em ponte e, consequentemente, menor número de 
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apoios. Dessa maneira, a interferência com a fauna aquática, qualidade da água, risco com 

acidentes com cargas pergisosas, menor emissão de poluentes, ruídos, consumo de 

combustível são menores.  

A alternativa 4 contempla, também a execução de um túnel, de 260 m de extensão 

e dois emboques em ambas as extremidades, e inteiramente revestido. O material extraido 

do túnel e dos cortes em rocha deverá ser disponibilizado à Prefeitura de Guaratuba, que 

eventualmente poderá utilizá-lo para execução de molhe para a engorda da praia Central 

de Guaratuba e de Caieiras. Ainda, do ponto de vista da flora e da fauna terrestre, a 

alternativa 4 se mostra menos impactante em relação à alternativa 3, uma vez que será 

necessária uma supressão vegetal significativamente inferior. 

A construção do conjunto ponte + túnel acaba por tornar-se um atrativo turístico, 

além de ser um facilitador do acesso dos veranistas aos balneários de Guaratuba, hoje 

feito via ferryboat. 

A implantação da ponte pode ainda significar uma melhora nos recursos pesqueiros 

a médio e longo prazos, considerando a interferência que o ferryboat pode exercer no fluxo 

de peixes e crustáceos entre o estuário e o mar aberto. 

No que diz respeito ao licenciamento ambiental, deverá ser elaborado um Estudo 

de Impacto Ambiental, e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), cujo 

Termo de Refrência devrerá ser elaborado pelo Instittuto Ambiental do Paraná (IAP), em 

conjunto com o ICMBio, haja vista que o empreendimento encontra-se dentro da Zona de 

Amortecimento do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange. Essa participação de 

elaboração do TR foi abordada na consulta realizada com o órgão federal. O presente 

estudo também foi apresentado ao escritório do IAP de Guaratuba. 
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4 ESTUDOS DE TRÁFEGO 

4.1 ESTUDOS E INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 

Como parte do processo de adquirir conhecimento sobre os aspectos de tráfego 

do estudo da ponte, foram examinados trabalhos e dados de tráfego fornecidos pela 

projetista do segmento da PR-407, situado entre Praia de Leste e Ponta do Poço no 

Paraná, pelas concessionárias da BR-277, trecho Curitiba – Paranaguá e do ferryboat da 

travessia da baia de Guaratuba. 

Observar que estas informações são ilustrativas e a sua utilização, se ocorrer, 

será informada. O presente trabalho produziu sua própria base de dados, mais adiante 

apresentada. 

4.1.1 Projeto da Rodovia PR-407 Trecho Praia de Leste a Ponta do Poço 

O estudo analisado foi o projeto do segmento de rodovia situado entre a PR-407 

(Praia de Leste) e Ponta do Poço (Pontal do Paraná), elaborado para o DER/PR pela 

empresa UNIDEC, o qual mostra que o tráfego no litoral está sujeito a elevada 

sazonalidade. O estudo dividiu o tráfego em três níveis de demanda, a de inverno, a de 

verão e a de sobredemanda. A de inverno corresponde aos meses de março a novembro, 

a de verão aos meses de dezembro a fevereiro. O volume de sobredemanda 

corresponderia ao tráfego de início e final de períodos de feriado extensos. Concluiu que o 

tráfego diário médio de verão é 1,9 vezes maior que o de inverno. Da mesma forma, o 

tráfego diário médio de períodos de sobredemanda equivaleria a mais de 3 vezes o trafego 

diário médio de inverno.  

Enfim, o estudo comprova a elevada sazonalidade do tráfego no litoral, 

principalmente o tráfego de carros de passageiros. 

4.1.2 Contagem Volumétrica e de Origem e Destino no Ferryboat em 2013 

Em outubro/2013 a empresa ENEFER realizou contagens volumétricas e pesquisa 

de origem – destino (OD) no ferryboat, sob contrato com o DER/PR. 

Os resultados da contagem volumétrica estão apresentados na figura 4.1. 

Observa-se que a demanda diária média, no período de contagem de uma semana, 

alcançou 3.492 veículos por dia, com carros de passageiros e motos predominando, 

representando mais de 85% dos veículos circulantes no ferryboat. Os caminhões somavam 

13%. 

A Figura 4.1 mostra que o volume diário de carros de passeio é maior na sexta, 

sábado e domingo, como seria de esperar em área de lazer. O tráfego de caminhões, 

especialmente o de reboques e de semirreboques, cai significativamente no sábado e no 
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domingo. O tráfego de ônibus que utilizou o ferryboat na semana da contagem é pequeno, 

representando menos de 2% do total. Há ônibus que não cruzam a baia. Os passageiros 

desembarcam, fazem a travessia no ferryboat e embarcam em outro ônibus na margem 

oposta. 

A pesquisa de OD mostrou quais os principais pólos ou zonas de contribuição de 

tráfego para o ferryboat, sem surpresas: Matinhos, Guaratuba, Curitiba, Paranaguá, 

Garuva e Portos/SC (Itapoá, São Francisco do Sul e Itajaí/Navegantes). Curitiba e Garuva 

englobam as viagens geradas no Paraná/São Paulo e em Santa Catarina/Rio Grande do 

Sul. Obviamente nem todas as viagens de Santa Catarina iniciam ou terminam em Garuva. 

Elas se distribuem pelo estado e Garuva foi o local encontrado para referenciá-las. 

Observar que Garuva é um ponto obrigatório de passagem das viagens de e para Santa 

Catarina. O mesmo ocorre com Curitiba em relação ao Paraná, embora neste caso a sua 

participação no total de viagens geradas no Paraná, e em outros estados seja maior. 

Figura 4.1 

 

4.1.3 Evolução do Tráfego no Ferryboat 

A concessionária do ferryboat da travessia de Guaratuba forneceu suas 

estatísticas de volumes de tráfego anuais. 
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No ferryboat a evolução do tráfego no período 2014 – 2018 está apresentada 

graficamente na Figura 4.2, sendo os resultados relativos a 2018, preliminares. 

Figura 4.2 

 
 

 
 

 
 

Na Figura 4.3 está mostrada a variação mensal do tráfego no ferryboat 

relativamente ao ano de 2017. A concessionária também forneceu os volumes diários no 

ferryboat ao longo do ano de 2017. 

Figura 4.3 
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4.1.4 Evolução do Tráfego na BR-277, Curitiba - Paranaguá  

A concessionária da BR-277, Curitiba – Paranaguá forneceu os volumes anuais 

relativos ao período 2008 – 2017 e os volumes mensais relativos ao ano de 2017 (Figuras 

4.4 e 4.5). 

Figura 4.4 
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Figura 4.4 – Conclusão 

 
 

 

Figura 4.5 
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Quanto à evolução, os anos de 2014 a 2016 são anos de crise econômica, período 

no qual a demanda arrefeceu, com recuperação em 2017/18. No ferryboat a recuperação 

é ainda leve enquanto na BR-277 o tráfego de automóveis parece ter retomado a sua taxa 

de crescimento histórica (2008 – 18) de  3,9% ao ano, e o de caminhões de 5,2% ao ano.  

O volume de ônibus permaneceu estável, exceto pico nos anos 2013-14, 

estimando-se que assim se mantenha, pelo menos nos primeiros anos do período de 

análise do projeto, tendo sido esta a hipótese adotada nas análises econômica e financeira 

do projeto. 

4.1.5 Porto de Paranaguá - Importação e Exportação  

Os dados de importação e de exportação de produtos pelo Porto de Paranaguá 

são importantes devido à possibilidade da rota criada com a construção da ponte sobre a 

Baia de Guaratuba atrair veículos, principalmente caminhões, que realizam viagens de 

origem ou destino em Paranaguá  e destino ou origem em regiões ao sul e a oeste da 

ponte, como oeste de Santa Catarina, os portos de São Francisco, Itapoá, etc. 

A APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina publica estatísticas 

mensais de exportação e importação. A título ilustrativo listam-se os produtos exportados 

e importados, não conteinirizados: 

� Exportação: milho, soja, farelos, açúcar, óleos vegetais, carga geral, derivados 
de petróleo, outros; 

� Importação: trigo, adubos, carga geral, metanol, cevada/malte, sal, derivados 
de petróleo, outros 

As estatísticas disponíveis do ano de 2018 cobrem os meses de janeiro a outubro. 

Neste período, as exportações foram de 28.762,6 mil toneladas e as importações de 

15.700,8 mil toneladas. A exportação/importação de contêineres foi de 180.809/180.734 

unidades (valores aproximados por que as estatísticas referentes ao mês de julho não 

estavam disponíveis quando da consulta – utilizados os dados de julho de 2017).    

Em 2017 a APPA exportou 32.626,7 mil toneladas, 28.254,5 mil toneladas até 

outubro/2017, e importou 18.884,0 mil toneladas, 16.049,2 mil toneladas até outubro/2017. 

A exportação de contêineres, de 20’ e de 40’, foi de 211.910 (177.015) unidades e a 

importação foi de 215.382 (179.838) unidades, onde os números entre parênteses 

representam os resultados obtidos até outubro de 2018.   

Trabalhando-se sobre estas estatísticas estimou-se a movimentação total em 

2018 (sujeita a alteração com a publicação dos dados reais referentes aos meses de julho, 

novembro e dezembro de 2018, provavelmente no primeiro trimestre de 2019). 
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� Exportação de granéis  33.213,4 mil toneladas  
� Importação de granéis  18.474,2 mil toneladas 

� Exportação de contêineres  216.452 unidades 
� Importação de contêineres  216.455 unidades 

Na exportação a porcentagem média transportada por caminhões é 73,8%, e na 

importação 74,6%, conforme informações da APPA. Na movimentação de contêineres a 

porcentagem usuária de caminhões é de 89,0% na exportação e na importação.  

Considerando que a carga média transportada por caminhão é de 35,0 t e a de 

contêineres é de um contêiner por caminhão (na verdade um pouco mais de um) o número 

médio de caminhões/dia no porto foi calculado como mostrado no quadro 4.1.  

Quadro 4.1 
Caminhões para Transporte da Carga do Porto 

Estimativa – 2018 

Item 
Carga a 

transportar        
Transp. por 
Caminhão 

Volume de 
Caminhões 

1000 t %  1000 t Anual Diário 

Exportação 33.213,4 73,8 24.511,5 700.329 1.919 

Importação 18.474,2 74,6 13.781,8 393.766 1.079 

Item 
Carga a 

transportar        
Transp. por 
Caminhão 

Volume de 
Caminhões 

Contêiner %  unid Anual Diário 

Exportação 216.452 89,0 192.642 192.642 528 

Importação 216.455 89,0 192.645 192.645 528 
 

No transporte de carga não conteinerizada a porcentagem de vazios é de 

aproximadamente 20%. No transporte de contêineres os números indicam que não haveria 

tráfego de caminhões vazios. No entanto, a realidade indica que há tráfego de caminhões 

vazios que transportaram ou vão transportar contêineres, e também de caminhões com 

contêineres vazios. Estimou-se esta porcentagem em 10%. 

Assim, a estimativa do volume diário médio anual de caminhões gerado pelo porto 

é a indicada a seguir. 
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Estimativa do VDMA de caminhões gerado pelo Porto de Paranaguá 

� Carga não conteinerizada 
- Exportação    1.919 

- Importação    1.079 

- Vazios        840 

� Carga conteinerizada 
- Exportação       528 

- Importação       528 

- Vazios        106  

 Total                 5.000 

O volume diário médio de tráfego de caminhões no posto de pedágio da BR-277, 

em 2017, foi de 6.178 veic/dia. A diferença deve-se, em sua maior parte, à contribuição 

das cidades de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pontal, Morretes e Antonina, onde 

predominam caminhões simples, ao contrário do tráfego do porto, formado por reboques e 

semirreboques.  

4.1.6 Fatores de Correção da Sazonalidade 

Os fatores de correção expressam a relação entre o volume diário médio de 

tráfego (carro de passageiro, ônibus, caminhão) de um determinado período de tempo 

(semana, mês, ano) e o volume diário médio do período representado pela contagem. Por 

exemplo, se o volume diário médio de automóveis de um mês, contado, fosse de 3.000 

veic/dia e o respectivo fator de correção mensal de 0,952 então a estimativa do volume 

diário médio anual seria de 3.000 x 0,952 = 2.856 veic/dia.  

A estimativa do volume de tráfego existente no ferryboat e, portanto, na ponte, 

assim como no posto de polícia rodoviária da PR-412 (Coroados), entre Garuva e 

Guaratuba foi efetuada por contagem volumétrica, e pela aplicação de fatores de correção 

calculados a partir dos volumes diários de tráfego do ano de 2017. 

Como o tráfego no ferryboat e no posto de polícia possuem variação sazonal 

elevada, o ano foi dividido em três períodos: 

• feriados longos de fins de semana,  

• verão abrangendo os dias de fim de ano, os meses de janeiro e fevereiro, e os 

dias de carnaval, que quase sempre ocorre em fevereiro, 

• inverno que compreende os restantes dias do ano.  

Em 2017 por exemplo 251 dias (69%) foram do período aqui chamado de inverno, 

39 dias (11%) de feriados e 75 dias (20%) de verão. Para ilustrar a sazonalidade, em 2017, 
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os dias de verão representaram 20% dos dias do ano, e apresentaram 34% do seu tráfego 

em automóveis. 

Previu-se, então, a execução de contagens nestes três períodos, de modo que 

para estimar o tráfego diário médio anual do ano de 2018 foram calculados fatores de 

correção para estas três situações, e para três tipos básicos de veículo, automóvel, 

caminhão e ônibus. Os cálculos e resultados estão apresentados no Volume Anexo - Anexo 

1: Fatores de Correção da Sazonalidade. 

4.2 CONTAGENS VOLUMÉTRICAS E PESQUISA DE ORIGEM - DESTINO 

Para alcançar os objetivos do trabalho previu-se a execução de pesquisa de 

origem e destino e contagem volumétrica classificatória em dois locais, no ferryboat da 

travessia Matinhos – Guaratuba e no posto de polícia rodoviária da PR-412, trecho 

Guaratuba – Garuva, situado próximo ao entroncamento de acesso à praia de Itapoá. Todo 

o futuro tráfego da ponte, com uma exceção, discutida mais adiante, passa hoje por pelo 

menos em um destes dois locais. 

No posto de polícia o objetivo foi o de identificar e quantificar os fluxos que podem 

se desviar da rota atual Curitiba- BR-476 – Garuva - PR-412 – Guaratuba para a nova rota 

Curitiba – BR-277 – PR-508 – ponte – Guaratuba, ou vice-versa. Simultaneamente com as 

entrevistas de OD foi realizada pesquisa de opinião, perguntando-se aos motoristas dos 

veículos que se deslocam pela rota antes mencionada, Curitiba – Guaratuba via Garuva 

ou Guaratuba – Curitiba via Garuva, se efetuariam o desvio para a ponte, apesar do 

pedágio na BR-277 e na própria ponte. Observar que Curitiba engloba não somente 

Curitiba, mas todas as viagens que passam por Curitiba, por exemplo Ponta Grossa – 

Guaratuba ou Guaratuba – Londrina.   

No ferryboat não haveria necessidade de pesquisa de origem e destino porque o 

tráfego usuário do ferry é existente e sua transferência para a ponte seria automática. No 

entanto, ela é útil para confirmar quais os principais pólos ou zonas geradoras de tráfego 

e as entrevistas teriam de ser realizadas de qualquer forma para coletar informações 

necessárias à análise econômica. Uma delas é o tempo de travessia, uma vez que a 

economia de tempo que se obtém com a construção da ponte é um importante parâmetro 

da análise econômica. 

Enfim, as pesquisas de origem e destino se estenderam por 16 dias, 8 no posto 

de polícia e 8 no ferry boat, e se distribuíram pelos três períodos em que o ano foi dividido, 

verão, inverno e feriados. Juntamente com as pesquisas de OD foram realizadas 

contagens volumétricas classificatórias, 24 horas por dia, nos mesmos dias de realização 

da pesquisa de OD.   



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
228 

PARANÁ

DER

Foram, ainda, realizadas contagens volumétricas por mais uma semana em 

janeiro de 2019. 

As datas e locais de realização das pesquisas de origem – destino e contagens 

volumétricas estão apresentadas a seguir: 

PESQUISA ORIGEM-DESTINO E CONTAGEM VOLUMÉTRICA  

• Ferryboat e Posto de Polícia Rodoviária 

3 dias de OD e de contagem volumétrica (17/10, 18/10 e 19/10)  

• Ferryboat e Posto de Polícia Rodoviária 

2 dias de OD e de contagem volumétrica (14/11 e 15/11) 

• Ferryboat e Posto de Polícia Rodoviária  

3 dias de 0D e de contagem volumétrica (27/12, 28/12 e 29/12) 

• Porto de Paranaguá 

1 dia de OD no Pátio de Triagem dos Graneleiros - carga a granel (03/12/2018) e 

2 dias no Terminal de Conteineres de Paranaguá (TCP) - 04/12/2018 e 

06/12/2018 

Foi anteriormente afirmado que todo o futuro tráfego da ponte, com uma exceção, 

passa hoje pelo ferryboat e/ou pelo posto de polícia rodoviária de Coroados. Esta exceção 

se refere ao tráfego com origem ou destino no sul do país e destino ou origem no porto de 

Paranaguá, de caminhões carregados que não podem, pelo peso/configuração, utilizar o 

ferryboat, e de caminhões vazios que não utilizam o ferryboat e que utilizariam a ponte. 

Com a ponte haveria desvio deste tráfego para a rota que inclui a ponte. 

Para estimar este tráfego foram programadas pesquisas de OD adicionais, de 

caminhões, e visitas a diversas entidades, como listado abaixo.  

A pesquisa de OD no porto foi realizada no pátio de triagem do porto (carga geral), 

no acesso ao pátio do TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá, cargas 

conteinerizadas, e no pátio da empresa Cattalini (cargas líquidas), durante os dias 4 e 6 de 

dezembro de 2018. 

Foram, ainda, contatados e visitados: 

� Empresa processadora de fertilizantes em Paranaguá - Fertipar 

� Porto de Paranaguá (APPA) e terminal de contêineres de Paranaguá (TCP) 

� Portos de Itapoá/SC e São Francisco do Sul/SC. 

� Cooperativas agrícolas 
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 Estes dois últimos itens estão tratados em capítulo específico referente aos 

Estudos Sócioeconômicos. 

4.3 PROCESSAMENTO E RESULTADOS 

4.3.1 Contagens Volumétricas 

Os resultados das contagens volumétricas e outras informações, relativos ao 

ferryboat e ao posto de polícia, estão apresentados nos quadros 4.2 e 4.3, onde estão 

mostrados os resultados das contagens realizadas nos períodos de inverno, verão e de 

feriado, como definidos anteriormente no item 4.1.6 - Fatores de Correção da 

Sazonalidade, em termos de carros de passageiro (CP), motos (MT), ônibus (ON) e 

caminhões, divididos em simples (CS) e reboques e semirreboques (CR).  No caso do ano 

de 2018 a distribuição de dias entre os períodos foi de 248, 75 e 42, respectivamente.   

Estão apresentadas também as médias diárias dos períodos de contagem, Md1, 

os fatores de correção e as médias diárias dos períodos de inverno, feriado e verão, Md2. 

Constam, também, os volumes de veículos que circulam em cada período, assim como os 

volumes anuais. A divisão destes volumes anuais por 365 dias fornece o volume diário 

médio anual, 2018, por tipo de veículo, apresentado na última linha. Estes valores 

representam a estimativa do VDMA 2018, sem a ponte, no ferryboat.  

Observar que no caso do posto de polícia a média diária anual de caminhões 

reboques e semirreboques foi estimada a partir de um fator de correção aplicável à 

contagem de outubro. 

O VDMA, volume diário médio anual 2018 estimado, foi de 4.844 veic/dia. O VDMA 

de 2017, fornecido pela concessionária, foi de 4.625 veic/dia e o de 2018, extrapolado dos 

dados disponíveis, também fornecidos pela concessionária do ferryboat, foi de 4.637 

veic/dia. 
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Quadro 4.2 

 
 

  

CP MT ON CMS CMR TT
17/out 2.469 344 45 375 173 3.406

18/out 2.571 358 57 403 131 3.520

19/out 3.193 316 57 416 113 4.095

Md1 2.744 339 53 398 139 3.673

FC 1,045 1,045 1,045 0,631 0,869 -

Md2 2.867 354 55 251 121 3.648

Dias 248 248 248 248 248 -
Tot veic103 711,0 87,8 13,6 62,2 30,0 904,6

14/nov 4.331 454 59 423 98 5.365

15/nov 6.413 597 105 195 91 7.401

Md1 5.372 526 82 309 95 6.384

FC 1,028 1,028 1,034 0,800 1,048 -

Md2 5.522 541 85 247 100 6.495

Dias 42 42 42 42 42 -
Tot veic103 231,9 22,7 3,6 10,4 4,2 272,8

27/dez 9.601 507 73 351 0 10.532

28/dez 9.922 641 98 340 0 11.001

29/dez 10.928 813 106 226 0 12.073

Md1 10.150 654 92 306 0 11.202

FC 0,691 0,691 0,725 1,099 - -

Md2 7.014 452 67 336 0 7.869

Dias 75 75 75 75 75 -
Tot veic103 526,1 33,9 5,0 25,2 0,0 590,2

1.469,0 144,4 22,2 97,8 34,2 1.767,6

4.025 396 61 268 94 4.844

Quadro 4.2 

V
E

R
Ã

O

SOMA TOT veic 103

VDMA 2018

Ferryboat - Volumes Diários Contados - VDMA - 2018

PER. DIA
AMBOS OS SENTIDOS

IN
V

E
R

N
O

F
E

R
IA

D
O
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Quadro 4.3 

 

4.3.2 Pesquisas de Origem e Destino  

 Ferryboat  

O resumo das informações de campo da pesquisa de OD, realizada no Ferryboat, 

no Posto de Polícia da PR-412 (Coroados) e no Porto de Paranaguá está apresentado no 

Volume Anexo II – Tráfego no ítem Anexo 2: Resumo dos Dados de Campo da Pesquisa 

de OD.  Neste mesmo volume - Anexo 3: Matrizes de OD estão apresentadas as matrizes 

da pesquisa no ferryboat, nos períodos de inverno, verão e feriado, referentes a carros de 

passageiros e caminhões. Os ônibus, por sua pequena participação no volume de tráfego, 

foram tratados de forma distinta, simplificada.  

Sobre as zonas ou pólos de geração de viagens, listadas nas matrizes do Anexo 

3, deve ser observado que os nomes relacionados indicam agrupamentos de origens ou 

destinos, por onde passam os veículos com estas origens e destinos. Por exemplo, Garuva 

engloba praticamente toda Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim, uma viagem 

Paranaguá – Joinville está indicada na matriz como Paranaguá – Garuva, observando-se 

que esta viagem passa efetivamente por Garuva. Curitiba abriga quase todos o estado do 

Paraná. Londrina – Guaratuba, por exemplo, está registrada como Curitiba – Guaratuba. 

CP MT ON CMS CMR TT
17/out 3.482 220 63 525 193 4.483

18/out 3.526 209 87 565 169 4.556

19/out 4.959 257 81 650 185 6.132

Md1 3.989 229 77 580 182 5.057

FC 1,045 1,045 1,045 0,631 0,664 -

Md2 4.169 239 80 366 121 4.975

Dias 248 248 248 248 365 -
Tot veic103 1.033,9 59,3 19,8 90,8 44,2 1.248,0

14/nov 7.211 355 89 866 - -

15/nov 9.000 526 115 368 - -

Md1 8.106 441 102 617 - -

FC 1,028 1,028 1,034 0,800 - -

Md2 8.333 453 105 494 - -

Dias 42 42 42 42 - -
Tot 103 350,0 19,0 4,4 20,7 - -

27/dez 12.581 473 63 755 - -

28/dez 14.632 704 119 680 - -

29/dez 16.337 919 169 452 - -

Md1 14.517 699 117 629 - -

FC 0,691 0,691 0,725 1,099 - -

Md2 10.031 483 85 691 - -

Dias 75 75 75 75 - -
Tot 103 752,3 36,2 6,4 51,8 - -

2.136,2 114,5 30,6 163,3 44,2 2.488,8

5.853 314 84 447 121 6.819

Posto de Polícia - Volumes Diários Contados - 2018
AMBOS OS SENTIDOS

VDMA 2018

PER.

IN
V

E
R

N
O

F
E

R
IA

D
O

V
E

R
Ã

O

SOMA TOT veic 103

DIA
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O mesmo acontece com Matinhos (Pontal, praias do Paraná), Paranaguá (Morretes, 

Antonina) e Portos/SC (Itapoá, São Francisco, Itajaí).    

Em cada caso (por exemplo caminhão simples, inverno) são apresentadas três 

matrizes. A primeira registra os números da amostra obtida no campo. Por exemplo 

Guaratuba – Matinhos - 7 viagens e Matinhos - Guaratuba – 16 viagens. A segunda, 

chamada de triangular (a primeira seria então quadrangular) soma os pares. Guaratuba – 

Matinhos e Matinhos – Guaratuba – 23 viagens. A terceira indica quanto cada par 

representa porcentualmente em relação ao tamanho da amostra. 

Com estas informações foi montada a matriz final de OD, da forma indicada a 

seguir, considerado o movimento Matinhos – Guaratuba, carro de passageiros, ambos os 

sentidos, como exemplo. No período de inverno este movimento foi de 711.000 veículos, 

com o movimento em tela alcançando 51,62% do total, ou 0,5162 x 711.000 = 367.018 

veículos. Procedeu-se da mesma forma nos períodos de verão e de feriados, resultando 

122.634 e 89.560, respectivamente. Soma total dos três períodos de 579.212 veículos, 

uma média diária anual de 1.587 carros de passageiros por dia, como mostrado na figura 

4.4.  

Figura 4.4 (2018) 

 

 

OD Matinhos Guaratuba Curitiba Paranaguá Garuva Total

Matinhos 1.587 405 510 2.502

Guaratuba 925 318 1.243

Curitiba

Paranaguá 279 279

Garuva

Total 1.587 1.330 318 789 4.024

MATRIZ DE OD - CP - VDMA 2018 - FERRYBOAT

OD Matinhos Guaratuba Curitiba Paranaguá Garuva Portos/SC Total

Matinhos 88 7 0 31 126

Guaratuba 45 32 77

Curitiba

Paranaguá 45 20 65

Garuva

Portos/SC

Total 88 52 32 76 20 268

MATRIZ DE OD - CS - VDMA 2018 - FERRYBOAT
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Figura 4.4 – cont. 

 

 Posto de Polícia Rodoviária da PR-412 – Desvio para a Ponte 

Não foram montadas as matrizes de OD relativas a este local de pesquisa, porque 

o objetivo aqui não era o de obter as origens e os destinos dos veículos que circularam por 

este local durante o período de pesquisas. Interessava identificar as viagens Curitiba – 

Guaratuba - Curitiba potencialmente desviáveis para a ponte e as viagens que 

efetivamente desviariam, segundo a opinião dos condutores. Este movimento Curitiba – 

Guaratuba, utiliza hoje, predominantemente, a rota Curitiba – Garuva – Guaratuba, e vice-

versa. Com a ponte poderá se desviar para Curitiba – Alexandra – Matinhos - Ponte – 

Guaratuba. 

Os resultados da pesquisa estão mostrados no Anexo 4: Estimativa do Desvio 

para a Ponte. Verifica-se, em relação a carros de passageiros, que os desvios estimados 

por período foram de 27,9% (inverno)., 37,1% (feriado) e 35,1% (verão). Desvio médio 

ponderado de 31,9%, onde os pesos são os volumes totais de cada período, mostrados no 

quadro 4.3. Trabalhou-se com um desvio de 30%, equivalente a 5.853 x 0,3 =1.756 carros 

de passageiro/dia, média diária anual, 2018. Trata-se de um desvio de aproximadamente 

1/3 do volume diário médio de automóveis da PR-412, Posto de Polícia de Coroados. A 

mesma porcentagem de desvio de 30% foi utilizada para motocicletas e ônibus. 

Com relação a caminhões, simples e reboques e semirreboques, aplicando o 

mesmo procedimento foram alcançadas porcentagens de desvios de 20,6% para 

caminhões simples e de 13,1% para caminhões reboques e semirreboques. Adotados 

valores de 20% e 10% respectivamente, aos quais correspondem volumes de desvio 

diários médios anuais de 89 e 12 caminhões por dia. 

Deve-se comentar que as porcentagens de desvio representam a opinião do 

motorista à época da pesquisa. Novos fatos podem alterá-las como, por exemplo, a 

abertura do contorno de Garuva, que elimina a lentidão da travessia da cidade, e a provável 

redução do valor do pedágio na praça de São José dos Pinhais, BR-277, com o término do 

contrato atual de concessão e o início de um novo contrato. 

OD Matinhos Guaratuba Curitiba Paranaguá Garuva Portos/SC Total

Matinhos 4 4

Guaratuba 2 2

Curitiba

Paranaguá 8 80 88

Garuva

Portos/SC

Total 4 2 8 80 94

MATRIZ DE OD - CR - VDMA 2018 - FERRYBOAT
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 Porto de Paranaguá 

As pesquisas no porto mostraram que a maior parte das cargas que passam pelo 

Porto de Paranaguá provém ou se destinam a localidades do estado do Paraná, 

principalmente, e secundariamente dos estados do centro-oeste e de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Os valores encontrados de viagens de caminhões (em geral reboques e 

semirreboques) que tem origem ou destino nestes dois últimos estados e também no 

Paraná em localidades do sul do estado, como União da Vitória e Pato Branco, por 

exemplo, relativamente ao movimento total de caminhões que entram ou saem do porto de 

Paranaguá, e que se desviariam para a rota com a ponte, foram os seguintes: 

� Carga geral   5,1% 
� Carga em contêineres       2,0% 

As porcentagens acima referem-se a caminhões carregados, que não podem 

utilizar o ferryboat e, mais raramente, a caminhões vazios que não utilizam o ferryboat e 

que utilizariam a ponte. Caminhões vazios que já utilizam a rota que inclui o ferryboat, e 

que, portanto, foram detectados nas pesquisas realizadas no ferryboat, não estão incluídos 

nessas porcentagens. Observar que o fluxo de caminhões reboques e semirreboques no 

ferryboat é interrompido no verão (dezembro parcialmente, janeiro, fevereiro) e em fins de 

semana.     

As baixas porcentagens encontradas mostram que a influência de Paranaguá 

sobre as cargas geradas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul é pequena. Santa 

Catarina é atendida pelos portos de Itapoá, São Francisco, Itajaí, Navegantes e Imbituba 

e o Rio Grande do Sul pelo porto de Rio Grande. De certa forma, esta conclusão concorda 

com a afirmação de funcionário da APPA segundo o qual a construção da ponte não teria 

influência sobre o volume de carga importado/exportado pelo porto de Paranaguá. De 

qualquer maneira, Paranaguá permanece como uma opção para cargas geradas em Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul.   

Enfim, os volumes adicionais de caminhões a serem acrescentados aos volumes 

que hoje utilizam o ferryboat, e que utilizarão futuramente a ponte, são os seguintes, com 

base nos dados do item 6.1.5 Porto de Paranaguá - Importação e Exportação.  

� Carga geral:    3.838 x 0,051 = 196   

� Carga conteinerizada              1.162 x 0,020 =            23 
� Total       219 caminhões/dia 

 

A pesquisa foi efetuada no mês de dezembro. Em outros meses do ano a 

participação deste tráfego pode aumentar ou diminuir. Admitindo que o padrão de variação 
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seja o mesmo do tráfego de caminhões como um todo, que acessam ou deixam o porto, 

verifica-se que o tráfego estimado para dezembro, de 219 caminhões/dia, passaria para 

219/0,80 = 274 caminhões/dia, representativo da média anual.  

Assim, o volume total de caminhões, reboque e semirreboques basicamente, que  

que passariam a utilizar a ponte é de: 

� Desvio    274 
� Existente     94 

� Fertipar        5 
� Total    373 

 

Sobre o tráfego existente ver figura 4.6, matriz de OD de caminhões reboque e 

semirreboque, e sobre a Fertipar ver item seguinte, 4.3.3. 

Assim, este tráfego, que utilizaria a rota com a ponte, representa 7,3% do tráfego 

do porto de Paranaguá. Há ainda tráfego gerado em Santa Catarina, e também no sul do 

Paraná, que poderia desviar, mas opta por manter suas rotas atuais.   

4.3.3 Fertipar  

Foi ainda identificado outro fluxo de tráfego, formado por caminhões carregados 

com fertilizantes que deixam os portos de Santa Catarina e se dirigem a Paranaguá para 

processamento dos fertilizantes, utilizando a rota Porto – Garuva - Curitiba – Paranaguá. 

Com a construção da ponte em Guaratuba, estes caminhões se desviariam para a rota 

Porto – Garuva – Ponte Guaratuba – Paranaguá. 

A empresa Fertipar forneceu as informações solicitadas. Em 2018 vieram para a 

Fertipar/Paranaguá 16.436 t de fertilizantes para processamento, ou 657 caminhões. Como 

a produção da Fertipar equivale a 60 % da produção total, como informado, a quantidade 

de caminhões seria de 657/0,6 = 1.095 caminhões /ano.  Além disto, parte destes 

caminhões retornam para Santa Catarina com o adubo processado, aproximadamente 

50%. Assim a quantidade estimada de caminhões por ano, a média diária anual, na ponte, 

seria de 1.095 x 1,5/365 = 5 caminhões/dia em média, em 2018.   

4.3.4 Visita à APPA e TCP 

A visita à APPA teve por finalidade avaliar a repercussão da construção da ponte 

em Guaratuba sobre o movimento de caminhões no Porto de Paranaguá e sobre desvios 

de tráfego para rotas que incluem a ponte. A APPA, por seu funcionário, informou que não 

haveria repercussão.  Realmente, o tráfego pode se distribuir pelas duas rotas (a atual e a 

nova, com a ponte). O volume que alcança Paranaguá, no entanto, não se alteraria. 
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Somente ocorreriam alterações se tráfego usuário dos portos catarinenses fosse atraído 

para Paranaguá devido à construção da ponte. Tal hipótese é pouco provável. 

No TCP nos foi informado que o volume de contêineres de Palmas e União da 

Vitória destinados a Paranaguá é de 7.608 unidades em 2018, ou 21 caminhões 

carregados por dia. Palmas e União da Vitória são pólos de uma região situada, ao sul, nos 

limites das áreas de influência do porto de Paranaguá. Duas rotas estão disponíveis para 

alcançar o porto de Paranaguá, via Curitiba (BR-153/476/277) e via Mafra/São Bento (BR-

280/101-PR-412/508-BR-277). Neste segundo caso há uma variante, com a utilização da 

SC-301, trecho São Bento – Joinville (BR-101), montanhoso, de características técnicas 

modestas. Estes 21 caminhões, e os caminhões vazios decorrentes, se distribuirão por 

estas duas rotas.  

Estes veículos não foram computados por integrarem a população de caminhões 

com contêiner que utiliza o pátio do TCP, fazendo parte, portanto da amostra entrevistada 

no TCP. 

4.3.5 Volume Diário Médio Anual 2018 com a Ponte 

Com base no exposto anteriormente pode-se então apresentar o volume diário 

médio relativo ao ano de 2018, com a ponte, no quadro 4.5. No quadro 4.2, anterior, consta 

o volume diário médio anual sem a ponte, com ferryboat. 

Quadro 4.5

 

 

CPA MOT ONI CMS CMR TOTAL
4.025 396 61 268 94 4.844

Cwb-Gtba-Cwb 1.756 94 25 89 12 1.976

Paranaguá - - - - 274 274

Fertipar - - - - 5 5

403 40 - - - 443

6.184 530 86 357 385 7.542Total

Quadro 4.4 

Gerado

TRÁFEGO
Estimativa do VDMA com a Ponte

Desviado
Existente
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O tráfego gerado pode ser 

entendido observando a figura à 

esquerda. A curva da demanda é a reta 

inclinada do gráfico. Com a redução do 

custo do transporte, como percebido pelo 

usuário, em decorrência do investimento 

realizado na ponte e acessos, há um 

aumento do volume de tráfego, de ADT1 

para ADT2. O volume ADT1 é o tráfego 

normal enquanto que a diferença ADT2 - 

ADT1 é o tráfego gerado, consequência 

da redução do custo de transporte. 

Como a curva da demanda não 

é conhecida, estimou-se o tráfego gerado como uma porcentagem do tráfego existente ou 

normal. Esta porcentagem foi fixada conservadoramente em 10%. 

Os volumes de tráfego gerado e desviado podem ser acrescentados às matrizes 

de OD da figura 4.4, obtendo-se as matrizes finais, figura 4.5 admitida a existência da 

ponte. 

  

Decrease in Transport Costs

Transport Costs Transport Costs

Consumer
Surplus

COST1 COST1

COST2 COST2

ADT1 ADT2 Traffic

Normal Generated Traffic
Traffic due to  Decrease in

Transport Costs

d1
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Figura 4.5 

 

 

 

4.3.6 Composição da Frota  

Com relação à composição da frota de carga o quadro 4.5 indica a forma como foi 

obtida a composição da frota de caminhões e ônibus. A composição da frota de carros de 

passageiros (carros de passageiros, com semirreboque e com reboque) foi a verificada no 

ferryboat durante o ano de 2017. 

No quadro 4.6 a composição está resumida e é também apresentada em termos 

de número de eixos. 

OD Matinhos Guaratuba Curitiba Paranaguá Garuva Total

Matinhos 1.746 446 561 2.753
Guaratuba 2.774 350 3.124
Curitiba 0
Paranaguá 307 307
Garuva

Total 1.746 3.220 350 868 6.184

MATRIZ DE OD - CP - VDMA 2018 COM PONTE

OD Matinhos Guaratuba Curitiba Paranaguá Garuva Portos/SC Total

Matinhos 88 7 31 126

Guaratuba 134 32 166

Curitiba

Paranaguá 45 20 65

Garuva

Portos/SC

Total 88 141 32 76 20 357

MATRIZ DE OD - CS - VDMA 2018  COM PONTE 

OD Matinhos Guaratuba Curitiba Paranaguá Garuva Portos/SC Total

Matinhos 4 4

Guaratuba 12 2 14

Curitiba

Paranaguá 282 85 367

Garuva

Portos/SC

Total 4 12 2 282 85 385

MATRIZ DE OD - CR - VDMA 2018  COM PONTE
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Quadro 4.5

 

Quadro 4.6 

Vol Total = 13,6 (x 103) Vol Tot = 3,6 (x 103) Vol Tot = 5,0 (x 103)
Amostra % Volx 103 Amostra % Volx103 Amostra % Volx103

2CB 77 88,6 12,1 80 72,1 2,6 159 92,4 4,6 19,3 86,9

3CB 9 10,3 1,4 22 19,8 0,7 12 7,0 0,4 2,5 11,3

4CB 1 1,1 0,1 9 8,1 0,3 1 0,6 0,0 0,4 1,8

Total 87 100,0 13,6 111 100,0 3,6 172 100,0 5,0 22,2 100,0

2C 664 73,3 45,6 340 71,3 7,4 548 83,9 21,1 74,1 75,8

3C 232 25,6 15,9 127 26,6 2,8 104 15,9 4,0 22,7 23,2

4C 10 1,1 0,7 10 2,1 0,2 1 0,2 0,1 1,0 1,0

Total 906 100,0 62,2 477 100,0 10,4 653 100,0 25,2 97,8 100,0

2S2 27 8,6 2,6 2 2,7 0,1 0 - 0 2,7 7,9

2S3 24 7,6 2,3 13 17,3 0,7 0 - 0 3,0 8,8

3S2 1 0,3 0,1 1 1,3 0,1 0 - 0 0,2 0,6

3S3 179 57,0 17,0 45 60,0 2,5 0 - 0 19,5 56,9

3S2S2 - 3T4 80 25,5 7,7 14 18,7 0,8 0 - 0 8,5 24,9

3S2S2S2 - 3T6 3 1,0 0,3 0 0,0 0,0 0 - 0 0,3 0,9
Total 314 100,0 30,0 75 100,0 4,2 0 - 0 34,2 100,0

INVERNO

TIPO

Ferryboat - Composição da Frota de Carga e de Ônibus

25,2

0,0

C
S

30,0

C
R

10,4

4,2

62,2

O
N

VEÍC Volume 

(x103) 

TOTAL

%

VERÃOFERIADO

CLASSIFICAÇÃO 
DNIT

%
NÚMERO DE 

EIXOS
OUTROS TIPOS

VDMA 
2018

CP 99,7 1 - 6.165

CP + SR 0,3 1,5 - 19

CP + RR 0,0 2 - 0

Total 100,0 - - 6.184

MT 100,0 0,5 - 530

2CB 86,9 2 - 75

3CB 11,3 3 - 10

4CB 1,8 4 - 1

Total 100,0 - - 86

CAMINHÃO SIMPLES - CS

2C 75,8 2 - 271

3C 23,2 3 2S1 83

4C 1,0 4 3

Total 100,0 - - 357

2S2 7,9 4 3S1, 2D2 (2S1S1) 30

2S3 8,8 5 34

3S2 0,6 5 2

3S3 56,9 6 3C3, 2D4 (2S2S2) 219

3T4 24,9 7 3T4 (2S2S2), 3Q4(3C2C2) 96

- - 8 3V5(3S3S2), 3P5(3S2S3) -

3T6 0,9 9 3T6 (3S2C4), 3R6 (3S2S2S2) 4

Total 100,0 385

7.542

PASSEIO - CP

COMBINAÇÕES - CR

Composição da Frota

Total VDMA

3D2(3S1S1) 2N3(2S1C2)

-

MOTO

ÔNIBUS
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4.4 TRÁFEGO FUTURO 

O tráfego atual, 2018, consta do quadro 4.4, computados os acréscimos de 

volume atraídos pela ponte. Os estudos sócio – econômicos estimaram as taxas de 

crescimento da frota de carros de passageiro e de recolhimento do ICMS por zona de 

tráfego e para intervalos de tempo de 5 anos, desde 2020 até 2060. No entanto, o tráfego 

não cresce na mesma proporção destas variáveis. No estudo de viabilidade realizado pelo 

DER/PR referente aos trechos amostra de um programa de financiamento do BID ficou 

demonstrado que a elasticidade do tráfego em relação a essas varáveis é constante e igual 

a 0,8325, no caso da frota de automóveis, e de 0,8881 no caso do ICMS. 

Foram então montados os quadros 4.7 e 4.8 que mostram os fatores de 

crescimento do tráfego de carros de passageiro e de caminhões no período 2018 – 2060, 

para períodos de 5 anos. Os fatores de crescimento para os anos intermediário de cada 

período de 5 anos foram obtidos por interpolação.   

Finalmente, tem-se o quadro 4.9 que mostra, ano a ano, o volume de tráfego dos 

diversos tipos de veículos, inclusive de veículos equivalentes em termos de valor de 

pedágio. Observar que o crescimento do tráfego de motos foi tomado igual ao de carros de 

passageiro e o tráfego de ônibus foi mantido constante ao longo de todo o período, como 

anteriormente comentado. 

Quadro 4.7 – Fatores de crescimento do tráfego de carros de passageiros 

 

Guaratuba Matinhos Paranaguá Curitiba Garuva

18 - 20 1,060 1,100 1,103 1,082 1,041

20 - 25 1,158 1,270 1,277 1,217 1,107

25 - 30 1,112 1,193 1,216 1,189 1,081

30 - 35 1,070 1,126 1,147 1,141 1,057

35 - 40 1,044 1,082 1,099 1,099 1,042

40 - 45 1,023 1,042 1,054 1,057 1,028

45 - 50 1,019 1,038 1,050 1,052 1,024

50 - 55 1,002 1,012 1,017 1,019 1,013

55 - 60 0,998 1,006 1,011 1,012 1,009

Período
Zona
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Quadro 4.8 – Fatores de crescimento do tráfego de caminhões 

 

Quadro 4.9 – Estimativa do volume de tráfego futuro na ponte 

 

A estimativa do tráfego para a ponte gerou o estudo para se determinar o Número 

N do projeto, que embasará o estudo para o projeto de pavimentação. 

 

Guaratuba Matinhos Paranaguá Curitiba Portos/SC Garuva

18 - 20 1,020 1,021 1,025 1,018 1,017 1,017

20 - 25 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

25 - 30 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

30 - 35 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

35 - 40 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

40 - 45 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

45 - 50 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

50 - 55 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

55 - 60 1,050 1,053 1,063 1,046 1,044 1,044

Período
Zona

ANO

CP CP+SR MT 2C 3C 4C 2S2 2S3 3S2 3S3 3T4 3T6 2CB 3CB 4CB VE

2018 6.165 19 530 271 83 4 30 34 2 219 96 4 75 9 2 9.773

2019 6.407 19 551 273 84 4 31 34 2 221 97 4 75 9 2 10.056

2020 6.658 21 573 276 84 4 31 35 2 224 98 5 75 9 2 10.365

2021 6.856 21 590 279 85 4 31 35 2 226 99 5 75 9 2 10.600

2022 7.061 21 608 281 86 4 32 35 2 229 100 5 75 9 2 10.850

2023 7.271 22 626 284 87 4 32 36 2 231 101 5 75 9 2 11.103

2024 7.487 23 645 287 88 4 32 36 2 234 102 5 75 9 2 11.365

2025 8.089 24 697 290 89 4 33 36 2 236 103 5 75 9 2 12.026

2026 8.334 26 718 293 90 4 33 37 3 238 104 5 75 9 2 12.321

2027 8.591 26 740 296 90 4 33 37 3 241 105 5 75 9 2 12.621

2028 8.857 27 763 298 91 4 34 38 3 244 107 5 75 9 2 12.948

2029 9.132 28 787 301 92 4 34 38 3 246 108 5 75 9 2 13.264

2030 9.403 28 810 305 93 4 34 38 3 248 109 5 75 9 2 13.577

2031 9.599 29 827 309 94 4 35 39 3 251 110 5 75 9 2 13.828

2032 9.800 29 844 312 95 4 35 39 3 254 111 5 75 9 2 14.072

2033 10.005 30 862 315 96 4 36 40 3 256 112 5 75 9 2 14.324

2034 10.215 31 880 318 97 4 36 40 3 259 113 5 75 9 2 14.579

2035 10.430 32 899 321 98 4 36 40 3 262 115 5 75 9 2 14.845

2036 10.578 32 912 324 99 4 37 41 3 265 116 5 75 9 2 15.042

2037 10.728 32 925 327 100 4 37 41 3 267 117 5 75 9 2 15.228

2038 10.880 33 938 331 101 4 38 42 3 270 118 5 75 9 2 15.433

2039 11.029 33 951 334 102 4 38 42 3 273 120 5 75 9 2 15.630

2040 11.191 34 965 337 103 4 38 43 3 276 121 5 75 9 2 15.839

2041 11.278 34 973 341 104 5 39 43 3 279 122 5 75 9 2 15.974

2042 11.366 34 981 345 106 5 39 44 3 282 123 5 75 9 2 16.110

2043 11.455 34 989 349 107 5 40 44 3 285 125 6 75 9 2 16.259

2044 11.544 35 997 352 108 5 40 44 3 287 126 6 75 9 2 16.381

2045 11.633 36 1.005 354 108 5 40 45 3 290 127 6 75 9 2 16.509

2046 11.716 35 1.012 358 110 5 41 45 3 293 128 6 75 9 2 16.638

2047 11.798 36 1.019 362 111 5 41 46 3 296 129 6 75 9 2 16.765

2048 11.881 36 1.026 365 112 5 41 46 3 299 131 6 75 9 2 16.892

2049 11.964 37 1.033 369 113 5 42 47 3 302 132 6 75 9 2 17.026

2050 12.048 36 1.040 372 114 5 43 47 3 306 134 6 75 9 2 17.163

2051 12.053 36 1.040 376 115 5 43 48 3 310 135 6 75 9 2 17.215

2052 12.058 36 1.040 380 116 5 43 48 3 312 137 6 75 9 2 17.257

2053 12.063 36 1.040 384 117 5 44 49 3 316 138 6 75 9 2 17.313

2054 12.068 36 1.040 387 119 5 44 49 3 319 139 6 75 9 2 17.355

2055 12.073 36 1.040 390 119 5 45 50 3 322 141 6 75 9 2 17.407

2056 12.217 37 1.052 394 121 5 45 189 3 326 143 6 75 9 2 18.305

Estimativa do Volume de Tráfego Futuro na Ponte
TIPO DE VEÍCULO
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4.5 CAPACIDADE 

O estudo de capacidade foi realizado pelo programa HDM. Detalhes da metodologia 

constam do manual do programa, mais especificamente do volume 4, B, Capítulo 6 e do 

volume 7, B3. 

4.5.1 Padrão de Tráfego  

Como informa o programa, há necessidade de levar em consideração os diferentes 

níveis de tráfego ao longo das horas do dia e em diferentes dias do ano. Portanto o número 

de horas do ano para as quais diferentes faixas de volumes horários são aplicáveis precisa 

ser considerado. 

O padrão estabelecido neste caso levou em conta as contagens horárias realizadas, 

em um total de 8 dias ou de 192 horas. Com base nesta amostra foi possível conhecer os 

maiores fluxos horários, importantes para as análises de capacidade que o programa 

executa, bem como estimar a sua curva de variação ao longo das 8.760 horas do ano. 

Obteve-se assim o padrão de tráfego do presente estudo resumido no quadro 4.10.  

Quadro 4.10 

 

4.5.2 Análise da Capacidade 

A capacidade é definida como o volume horário a partir do qual o fluxo deixa de ser 

estável ficando sujeito a paradas e a movimentos stop and go. É informada em carros de 

passageiros equivalentes por faixa por hora. Ela depende também do tipo de rodovia. 

Segundo a tabela B1.2 do volume 4 do manual do programa a capacidade dos tipos de 

rodovia aplicáveis ao presente estudo são as indicadas no quadro 4.11. Está indicada 

também a velocidade do fluxo quando a via opera na capacidade. 

Para modelar os efeitos da interação dos veículos os fluxos de tráfego misto são 

convertidos em carros de passageiro equivalentes, conforme o quadro 4.12. 

 

 

Fluxo %VH NH %VDMA
Pico 12,9 50 1,8

Alto 8,8 736 17,9

Médio 5,5 3.006 46,0

Baixo 2,5 4.968 33,9

%VH = volume horário como porcentagem do VDMA
NH = número de horas anuais com o %HV indicado 

%VDMA = porcentagem do VDMA com o NH indicado
VDMA = volume diário médio anual

Padrão de Tráfego
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Quadro 4.11 

 

 

       Quadro 4.12 

 

 

 

 

 

 

Os valores indicados referem-se a dois níveis de capacidade definidos pelo 

programa, capacidade nominal e capacidade última. A partir da capacidade nominal o fluxo 

sofre uma rápida redução da velocidade e acima da capacidade última torna-se instável. 

As relações volume/capacidade, v/c, do trecho em projeto, calculados pelo 

programa, no ano de projeto, ano 25 de operação da via, relativamente à capacidade 

última, foram os seguintes: 

� Trecho T1NS – v/c = 0,55 

� Trecho T1ND – v/c = 0,36 

Deve-se lembrar que se está admitindo ponte com três faixas de tráfego, uma faixa 

reversível, operando no sentido de maior volume de tráfego, particularmente nas horas de 

pico. Assim, para fins da avaliação da capacidade considerou-se dois trechos contíguos 

paralelos operando em mão única, o primeiro, T1NS com faixa única no sentido de menor 

movimento e o segundo com duas faixas, T1ND, operando no sentido de maior movimento. 

Se fosse considerada a capacidade nominal, os valores v/c ainda seriam 

satisfatórios, 0,78 e 0,40, respectivamente, demonstrando que o dimensionamento em 

relação à oferta de capacidade está adequado. 

Os valores de v/c anteriores podem ser calculados extraprograma.  

VIA
Largura 

(m)
Capac 

(CP/hr/fx)
Vc         

(km/h)
Faixa única 4,00 840/1.200 20

Duas faixas 7,00 1.440/1.600 25

Quatro faixas 14,40 1.900/2.000 40

Capacidade e Velocidade por Tipo de Via

Quadro 4.4

VIA 1 faixa 2 e 4 faixas

carro de passageiro 1,00 1,00

ônibus 2,20 1,80

Caminhão médio 1,80 1,50

Caminhão pesado 2,40 1,80

Fatores de Equivalência por Tipo de Via
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� Trecho T1NS – v/c = 13.981 x 0,37 x 0,129/1200 = 0,56 

� Trecho T1ND – v/c = 13.981 x 0,63 x 0,129/3200 = 0,36 

Os valores representam o seguinte:  

� 13.981 veic/dia é o tráfego em carros de passageiros equivalentes ambos os 

sentidos na ponte no ano 25, último ano do período de projeto (2026 – 2050). 

�  0,37 e 0,63 representam a distribuição direcional do tráfego. 

� 0,129 é o fator de concentração horária 

� 1.200 e 3.200 veículos equivalentes por dia são a capacidade dos trechos. 

. 

 

 

 

4.6 NÚMERO N 

4.6.1 Fator de Veículo 

Os fatores de veículos foram calculados por meio de consulta à bibliografia, no  

caso o “Manual de Estudos de Tráfego do DNIT” e a dissertação de mestrado de Peterlini, 

(UFSC, 2006), admitindo ainda as seguintes hipóteses de carregamentos: 

• Ônibus 2CB, 3CB E 4CB, 80% trafegam com carga legal e 20% com carga legal 

mais a tolerância de 7,5% permitida pela Resolução nº. 258/2007 do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN); 

• Caminhões rígidos 2C, 3C e 4C, 70% trafegam com carga legal, 25% com carga 

legal mais a tolerância de 7,5% e 5% trafegam vazios; 

• Caminhões semi-reboques 2S2 e 2S3, 55% trafegam com carga legal, 40% com 

carga legal mais a tolerância de 7,5% e 5% trafegam vazios; 

• Caminhão semi-reboque 3S3, 80% trafegam com carga legal, 10% com carga legal 

mais a tolerância de 7,5% e 10% trafegam vazios; 

Caminhões semi-reboques 3S2, 3T4 e 3T6, 60% trafegam com carga legal, 30% 

com carga legal mais a tolerância de 7,5% e 10% trafegam vazios; 

Os Quadros a seguir mostram os cálculos de Fatores de Equivalência de Carga 

(FEC) com as condições de carregamento citadas.
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Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC
6,000 0,327 6,450 0,447 2,100 0,004 6,000 0,278 6,450 0,372 2,100 0,004

10,000 2,394 10,750 3,273 3,200 0,017 10,000 3,289 10,750 5,171 3,200 0,022

16,000 2,722 17,200 3,720 5,300 0,021 16,000 3,567 17,200 5,542 5,300 0,026

6,000 0,327 6,450 0,447 2,400 0,006 6,000 0,278 6,450 0,372 2,400 0,007

13,500 0,632 14,513 0,853 4,000 0,004 13,500 2,415 14,513 3,590 4,000 0,020

19,500 0,960 20,963 1,301 6,400 0,010 19,500 2,693 20,963 3,962 6,400 0,027

6,000 0,327 6,450 0,447 2,400 0,006 6,000 0,278 6,450 0,372 2,400 0,007

6,000 0,327 6,450 0,447 2,400 0,006 6,000 0,278 6,450 0,372 2,400 0,007

13,500 0,632 14,513 0,853 4,000 0,004 13,500 2,415 14,513 3,590 4,000 0,020

25,500 1,287 27,413 1,748 8,800 0,017 25,500 2,971 27,413 4,333 8,800 0,034

6,000 0,327 6,450 0,447 2,400 0,006 6,000 0,278 6,450 0,372 2,400 0,007

10,000 2,394 10,750 3,273 3,600 0,029 10,000 3,289 10,750 5,171 3,600 0,036

16,000 2,722 17,200 3,720 6,000 0,035 16,000 3,567 17,200 5,542 6,000 0,043

6,000 0,327 6,450 0,447 2,600 0,009 6,000 0,278 6,450 0,372 2,600 0,010

17,000 1,642 18,275 2,216 5,000 0,010 17,000 8,549 18,275 12,710 5,000 0,043

23,000 1,970 24,725 2,663 7,600 0,019 23,000 8,827 24,725 13,082 7,600 0,052

6,000 0,327 6,450 0,447 4,400 0,086 6,000 0,327 6,450 0,447 4,400 0,086

25,500 1,560 27,413 2,117 6,700 0,006 25,500 9,300 27,413 13,922 6,700 0,047

31,500 1,887 33,863 2,564 11,100 0,091 31,500 9,627 33,863 14,369 11,100 0,133

6,000 0,327 6,450 0,447 4,400 0,086 6,000 0,278 6,450 0,372 4,400 0,080

10,000 2,974 10,750 4,065 5,200 0,176 10,000 3,289 10,750 5,171 5,200 0,156

17,000 1,642 18,275 2,216 5,300 0,013 17,000 8,549 18,275 12,710 5,300 0,052

33,000 4,944 35,475 6,728 14,900 0,275 33,000 12,116 17,200 18,253 14,900 0,288

6,000 0,327 6,450 0,447 4,600 0,104 6,000 0,278 6,450 0,372 4,600 0,096

10,000 2,974 10,750 4,065 4,800 0,125 10,000 3,289 10,750 5,171 4,800 0,113

25,500 1,560 27,413 2,117 5,700 0,003 25,500 9,300 27,413 13,922 5,700 0,028

41,500 4,862 44,613 6,629 15,100 0,232 41,500 12,867 17,200 19,464 15,100 0,237

6,000 0,327 6,450 0,447 4,600 0,104 6,000 0,278 6,450 0,372 4,600 0,096

17,000 1,642 18,275 2,216 7,300 0,050 17,000 8,549 18,275 12,710 7,300 0,158

25,500 1,560 27,413 2,117 6,700 0,006 25,500 9,300 27,413 13,922 6,700 0,047

48,500 3,530 52,138 4,780 18,600 0,159 48,500 18,127 52,138 27,004 18,600 0,301

2S3

Eixo Dianteiro

2,95

3,96

4CB

Eixo Dianteiro

1,38 3,24
Eixo Traseiro

Total

17,23

14,87

2,92

1,03

2CB

Eixo Dianteiro

Eixo Traseiro

Semi-reboque

13,98

Eixo Traseiro

Total

3S3 3,32

3C 9,452,05

Eixo Dianteiro

Eixo Traseiro

Total

Eixo Dianteiro

Eixo Traseiro

Total

FATOR DE VEÍCULO - USACE

Carga Legal Carga legal + 7,5% Vazio
Fator de Veículo

Eixo

FATOR DE VEÍCULO - AASHTO

Carga Legal Carga legal + 7,5% Vazio
Fator de Veículo

3CB

Eixo Dianteiro

Eixo Traseiro

Total

Veículo

2C 3,882,84

Total

Total

Eixo Dianteiro

Semi-reboque

Total

Ca
m

in
hõ

es
 S

em
i-

R
eb
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ue

s

2S2

Eixo Dianteiro

5,34

Eixo Dianteiro

4C 1,97 10,34Ca
m

in
hõ

es
 R

íg
id

os

Eixo Traseiro

Total

Eixo Traseiro

Eixo Dianteiro

Ô
ni

bu
s

5,42
Eixo Traseiro

Semi-reboque
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Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC Carga (t) FC
6,000 0,327 6,450 0,447 4,600 0,104 6,000 0,278 6,450 0,372 4,600 0,096

17,000 1,642 18,275 2,216 7,400 0,052 17,000 8,549 18,275 12,710 7,400 0,166

17,000 1,642 18,275 2,216 5,300 0,013 17,000 8,549 18,275 12,710 5,300 0,052

40,000 3,612 43,000 4,879 17,300 0,170 40,000 17,376 43,000 25,792 17,300 0,314

6,000 0,327 6,450 0,447 4,600 0,104 6,000 0,278 6,450 0,372 4,600 0,096

17,000 1,642 18,275 2,216 7,400 0,052 17,000 8,549 18,275 12,710 7,400 0,166

17,000 1,642 18,275 2,216 5,300 0,013 17,000 8,549 18,275 12,710 5,300 0,052

17,000 1,642 18,275 2,216 5,300 0,013 17,000 8,549 18,275 12,710 5,300 0,052

57,000 5,255 61,275 7,094 22,600 0,183 57,000 25,924 61,275 38,502 22,600 0,366

6,000 0,327 6,450 0,447 4,600 0,104 6,000 0,278 6,450 0,372 4,600 0,096

17,000 1,642 18,275 2,216 7,400 0,052 17,000 8,549 18,275 12,710 7,400 0,166

17,000 1,642 18,275 2,216 5,700 0,018 17,000 8,549 18,275 12,710 5,700 0,067

17,000 1,642 18,275 2,216 5,700 0,018 17,000 8,549 18,275 12,710 5,700 0,067

17,000 1,642 18,275 2,216 5,700 0,018 17,000 8,549 18,275 12,710 5,700 0,067

74,000 6,897 79,550 9,310 29,100 0,210 74,000 34,473 79,550 51,212 29,100 0,463

80% 20% 0%

80% 20% 0%

80% 20% 0%

70% 25% 5%

70% 25% 5%

Faixa 70% 25% 5%

0 - 8 55% 40% 5%

≥ 8 55% 40% 5%

0 - 11 80% 10% 10%

≥ 11 60% 30% 10%

0 - 18 60% 30% 10%

≥ 18 60% 30% 10%

27,143T4 5,30

Carga Legal
C. Legal + 

7,5%
Vazios

Tandem Triplo FEO=(P/22,95)
4,22

Equações (P em tf) - USACE

FEO=2,0782 x 10
-4

 x P
4,0175

FEO=1,528 x 10
-6

 x P
5,484

FEO=1,592 x 10
-4

 x P
3,472

Dianteiro e Traseiro Duplo

Tandem Duplo

FEO=(P/7,77)
4,32Simples de Rodagem (simples)

3T6

Eixo Dianteiro

Equações (P em tf)Tipo de Eixo

Veículo

FATOR DE VEÍCULO - AASHTO

CLASSIFICAÇÃO

FEO=(P/8,17)
4,32

FEO=(P/15,08)
4,14

FEO=1,832 x 10
-6

 x P
6,2542

Tandem Duplo

Simples de Rodagem (dupla)

2S2

2S3

3S3

3S2

Eixo Traseiro

Eixo

6,95 36,09

Eixo Traseiro

Total

3S2 18,19

Total

Semi-reboque

Vazio
Fator de Veículo

Tandem Triplo

Tipo de Eixo

FEO=1,3229 x 10
-7

 x P
5,5789

FEO=8,0359 x 10
-5

 x P
3,3549

Ca
m

in
hõ

es
 

R
eb

oq
ue

Reboque

Semi-reboque

Composição do Carregamento

Eixo Dianteiro

Total

3,65

Eixo Dianteiro

Eixo Traseiro

Semi-reboque

3T4

3T6

4CB

Método USACE

Método AASHTO
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es
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2CB

3CB

2C

3C

4C

FATOR DE VEÍCULO - USACE

Carga Legal Carga legal + 7,5% Vazio
Fator de Veículo

Carga Legal Carga legal + 7,5%
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4.6.2 Cálculo do Número “N” 

O valor do número N anual, número de operações equivalentes do eixo padrão no 

ano considerado, é obtido pela seguinte equação: 

N = 365 x k x FV x TMDA 

Onde: 

• k = Fator direcional, tomado igual a 0,50; 

• FV = Fator de Veículo (FEC da AASHTO e USACE); 

• TMDA = Tráfego Médio Diário Anual (somente comercial) do ano do período de 

projeto considerado. 

Considerou-se, ainda, fator climático regional igual a 1. O quadro a seguir mostra 

o cálculo do número “N”.
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Carros e Util. Motos 2C 3C 4C 2S2 2S3 3S2 3S3 3T4 3T6 2CB 3CB 4CB
TOTAL 
VEÍC. 

LEVES

6.184 530 271 83 4 30 34 2 219 96 4 75 9 2 6.714

81,98% 7,03% 3,59% 1,10% 0,05% 0,40% 0,45% 0,03% 2,90% 1,27% 0,05% 0,99% 0,12% 0,03% 89,01%

- - 271 83 4 30 34 2 219 96 4 75 9 2 -
- - 32,69% 10,01% 0,48% 3,62% 4,10% 0,24% 26,42% 11,58% 0,48% 9,05% 1,09% 0,24% -

AASHTO - - 2,84 2,05 1,97 5,42 5,34 3,65 3,32 5,30 6,95 2,92 1,03 1,38 -
USACE - - 3,88 9,45 10,34 13,98 14,87 18,19 17,23 27,14 36,09 3,96 2,95 3,24 -

AASHTO - - 92,74 20,48 0,95 19,63 21,89 0,88 87,64 61,37 3,35 26,43 1,12 0,33 -
USACE - - 127,00 94,63 4,99 50,59 61,01 4,39 455,22 314,31 17,42 35,85 3,20 0,78 -

TDMA

Carros e Util. Motos 2C 3C 4C 2S2 2S3 3S2 3S3 3T4 3T6 2CB 3CB 4CB Comercial No ano Acumulado No ano Acumulado

2018 Contagem 6.184 530 271 83 4 30 34 2 219 96 4 75 9 2 829 - - - -

2019 Estudo 6.426 551 273 84 4 31 34 2 221 97 4 75 9 2 836 - - - -

2020 Estudo 6.679 573 276 84 4 31 35 2 224 98 5 75 9 2 845 - - - -

2021 Projeto 6.877 590 279 85 4 31 35 2 226 99 5 75 9 2 852 - - - -

2022 Projeto 7.082 608 281 86 4 32 35 2 229 100 5 75 9 2 860 - - - -

2023 Construção 7.293 626 284 87 4 32 36 2 231 101 5 75 9 2 868 - - - -

2024 Construção 7.510 645 287 88 4 32 36 2 234 102 5 75 9 2 876 - - - -

2025 Construção 8.113 697 290 89 4 33 36 2 236 103 5 75 9 2 884 - - - -

2026 1 8.360 718 293 90 4 33 37 3 238 104 5 75 9 2 893 5,49E+05 5,49E+05 1,91E+06 1,91E+06

2027 2 8.617 740 296 90 4 33 37 3 241 105 5 75 9 2 900 5,53E+05 1,10E+06 1,92E+06 3,83E+06

2028 3 8.884 763 298 91 4 34 38 3 244 107 5 75 9 2 910 5,59E+05 1,66E+06 1,94E+06 5,77E+06

2029 4 9.160 787 301 92 4 34 38 3 246 108 5 75 9 2 917 5,64E+05 2,23E+06 1,96E+06 7,73E+06

2030 5 9.431 810 305 93 4 34 38 3 248 109 5 75 9 2 925 5,69E+05 2,79E+06 1,97E+06 9,70E+06

2031 6 9.628 827 309 94 4 35 39 3 251 110 5 75 9 2 936 5,75E+05 3,37E+06 2,00E+06 1,17E+07

2032 7 9.829 844 312 95 4 35 39 3 254 111 5 75 9 2 944 5,80E+05 3,95E+06 2,01E+06 1,37E+07

2033 8 10.035 862 315 96 4 36 40 3 256 112 5 75 9 2 953 5,86E+05 4,54E+06 2,03E+06 1,57E+07

2034 9 10.246 880 318 97 4 36 40 3 259 113 5 75 9 2 961 5,91E+05 5,13E+06 2,05E+06 1,78E+07

2035 10 10.462 899 321 98 4 36 40 3 262 115 5 75 9 2 970 5,96E+05 5,72E+06 2,07E+06 1,99E+07

0,50

FATOR DIRECIONAL

%

TOTAL COMERCIAL TOTAL SENTIDO

%

TDMA COMERCIAL

FATOR DE 
VEÍCULO

TDMA

Número "N" 
USACE

Número "N" 
AASHTO

TIPOS DE VEÍCULOS

7.543

100,00%10,99%

829

AASHTO USACE

1,00

Regional

11,693,37

DADOS 

NÚMERO "N" AO LONGO DO PERÍODO DE ANÁLISE

Pista Dupla

Ano

829

100,00%

829

100,00%

-

-

-

-
PRODUTOS 

FV x % -

-

-

FATOR CLIMÁTICO 

-

FATOR MÉDIO DE VEÍCULOS DA 
FROTA

 
 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
249 

PARANÁ

DER

Sendo assim chega-se aos valores do número equivalente de operações do eixo 

padrão para a pavimentação, para o período de vída útil da estrutura 10 anos. 

• Número “N”, metodologia AASHTO: 

5,72 x 106 

• Número “N”, metodologia USACE: 

1,99 x 107 

4.7 ANEXOS  

Está sendo apresentado o Volume 2 – Memória Justificativa – Tráfego – TOMO III 

contendo os seguintes anexos. 

ANEXO 1: Fatores de Correção da Sazonalidade. 

ANEXO 2: Dados de Campo da Pesquisa de OD. 

ANEXO 3: Matrizes de Origem – Destino 

ANEXO 4: Estimativa do Desvio para a Ponte 

ANEXO 5: Contagens Volumétricas 
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5 ESTUDOS DE ENGENHARIA 

5.1 TOPOGRAFIA 

Para apoiar os Estudos de Viabilidade, os levantamentos topográficos, em campo, 

foram iniciados com a implantação de pares de marcos de concreto, próximos a cada uma 

das extremidades do trecho; isto é, em cada um dos lados da Baia de Guaratuba/PR.  

As coordenadas destes marcos foram determinadas utilizando receptores 

geodésicos de dupla frequência (L1+L2), pós-processados, para bases longas, com 

equipamento marca LEICA, modelo 900CS. Esta sistemática consiste na instalação de um 

receptor em um ponto de coordenadas conhecidas, e, simultaneamente, outro instalado 

em um ponto cujas coordenadas se deseja conhecer. A foto a seguir, ilustra o equipamento 

e uma das suas localizações aproximada, em Guaratuba. 

Marco topográfico 

 

Os dados obtidos em campo foram processados em softwares específicos 

(Topcon Tools), indicando a precisão em cada marco implantado. As coordenadas 

geográficas obtidas neste processamento foram transformadas em coordenadas de origem 

UTM a partir do datum oficial brasileiro SIRGAS 2000.  

As monografias dos marcos de concreto realizadas encontram-se a seguir. 
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Terminada esta etapa, a fase constou na utilização de tecnologia baseada no sistema 

de posicionamento global (GPS), por meio da utilização de equipamentos de vôo automático, 

tipo drone, que além de coletar imagens aéreas com elevado grau de definição, geram nuvens 

de pontos e modelos 3D com um nível de detalhes incomparáveis aos métodos convencionais. 

A empresa contratada para a elaboração deste produto foi 4KDrone, por meio do 

senhor Plínio Augusto, sócio-diretor da empresa e professor de aerofotogrametria no Centro 

Europeu/Curitiba, que detém autorização para realizar este tipo de operação e equipamentos 

homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com registro Agência 

Nacional de Aviação Civil – ANAC, uma vez que todos os voos devem ser comunicados e 

autorizados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA. 

Para o aerolevantamento foi utilizado um drone modelo profissional DJI Phantom 4 

Advanced com câmera de 20mp com autonomia de 25 minutos de vôo. Para o planejamento 

e execução dos vôos automatizados, utilizamos o aplicativo Map Pilot e um Ipad Air 2. 

 Foram realizados vôos autônomos de 120 metros de altura, com 85% de 

sobreposição de imagens, que nos conferiram um GSD (Ground Sample Distance) com alto 

nível de detalhamento: 5cm / px, que corresponde a relação entre pixels e a distância real no 

terreno. Assim, temos: 

• Planimetria: 2 x GSD = 10cm 

• Altimetria: 3 x GSD= 15cm  

Além dos marcos de concreto, para aumentar a acurácia dos modelos, foram 

utilizados pontos/alvos, pintados no solo.  

Para o processamento das imagens utilizamos o software Pix4D referência 

internacional no mercado. As coordenadas geográficas obtidas neste processamento foram 

transformadas em coordenadas de origem UTM a partir do datum oficial brasileiro SIRGAS 

2000. 

Foram gerados os seguintes produtos digitais: 

• Nuvens de Pontos Densificadas com mais de 100.000.000 de pontos 

georreferenciados.  

• Ortomosaicos Georreferenciados com definição (GSD) de 5cm / px 

• Curvas de Nível detalhadas (1 x 1 metro). 

Todos os produtos gerados foram exportados em formatos compatíveis com o 

software Autocad Civil 3D e apresentados, em planta e perfil, nas pranchas de alternativas de 

traçado estudadas. 
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A monografia do marco base do IBGE para a cota ortométrica (RN 2049V), que foi 

utilizado como base para a implamtação dos marcos do levantamento topográfico.
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5.2 GEOLOGIA / GEOTÉCNICA 

5.2.1 Sinopse Geológica/Geomorfológica/Pedológica/Geotécnica 

A área em estudo é constituída geologicamente por unidades com idades 

correspondentes ao Proterozóico e ao Quaternário. De idade proterozóica é o “Complexo 

Costeiro ou Gnáissico Migmatítico Costeiro”, datado pelo Método Rb/Sr, com 2.200 Ma. 

Litologicamente é constituído por rochas migmatíticas com paleossoma de natureza biotítico-

gnáissica, hornblêndica-gnáissica ou biotítico-hornblêndica-gnáissica e leucossoma de 

natureza tonalítico-granodiorítica, aflorante nas duas extremidades do trecho, onde constitui 

morrotes com alturas que se elevam a mais de 120 m na porção inicial (lado norte / Matinhos) 

e a mais de 140 m na porção final (lado sul / Guaratuba). 

Bordejando esses morrotes ocorrem terraços marinhos constituídos por Depósitos 

Marinhos Arenosos Pleistocênicos. Possuem coloração branca na superfície e escura em 

profundidade, devida, neste último caso, à presença de matéria orgânica epigenética 

impregnada nos grãos. Sobre esses terraços assentam-se a cidade de Guaratuba, bem como 

as habitações da Praiainha no lado norte da travessia e, no lado sul, as da Praia de Caieiras 

e da região onde atraca o ferry boat. Na superfície desses terraços podem ser distinguidos 

vestígios de antigos alinhamentos de linhas de costa, mas, de maneira geral eles constituem 

um baixo platô (altitudes no entorno de 2-3 m). 

Em toda a porção marginal do continente, isto é, ao longo de toda a extensão em que 

este é limitado diretamente pelo mar aberto, em ambos os lados da baía (mas não nas 

margens interiores desta última), ocorrem depósitos recentes, de praia, situados entre os 

níveis de baixamar e preamar e até onde alcança o efeito das ressacas. São conspícuos, 

nesses depósitos, os extensos cordões litorâneos de areias finas a grossas e, localmente, 

depósitos de minerais pesados (altitudes abaixo de 2m). 

Sobre esses litotipos ocorrem solos com naturezas, profundidades e grau de 

pedogenização muito diferentes: delgados e pouco evoluídos (incipientes) sobre os depósitos 

praiais recentes; com evolução algo maior sobre os terraços pleistocênicos e, profundos e 

evoluídos (latossolos e solos podzólicos), sobre os litotipos migmatíticos. Tais diferenciações 

devem-se, à natureza do material original, às condições topográficas, ao tempo decorrido e à 

vegetação que sobre eles se desenvolveu, sendo que, esta última, por sua vez, é uma função 

das condições de relevo, altura do lençol freático e, também, da natureza do material original. 

Do ponto de vista geotécnico o comportamento dessas unidades apresenta 

significativas diferenças. No que tange às unidades quaternárias, as areias de praia 

apresentam-se como sedimentos inconsolidados, sujeitos à ação erosiva direta do mar, 
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enquanto que os terraços marinhos embora constituídos, também, dominantemente por 

areias, sofreram algum efeito diagenético que lhes confere pequeno grau de coesão.  

No caso dos litotipos incluídos no Complexo Gnáissico Migmatítico há que distinguir-

se o comportamento dos corpos rochosos de seus produtos de alteração e pedogênese. As 

rochas gnaissico/migmatíticas constituem maciços em que o material original tem 

comportamento rígido (elasto/plástico) e elevada resistência à compressão e ao ataque 

químico/biológico do intemperismo, mas que se apresentam bastante falhados e diaclasados, 

fato que transfere o caminho crítico da resistência, ao comportamento dominantemente atritivo 

ao longo desses “defeitos”, ao mesmo tempo em que abre inumeráveis frentes ao ataque 

daquele. Em sua fase preliminar, a alteração ataca toda a superfície exposta da rocha mas 

tem seu efeito concentrado e, consequentemente, mais eficaz, ao longo dessas 

descontinuidades, pela percolação da água. Por outro lado, como os sistemas de diaclases 

costumam constituir-se em planos que mantém entre si relações poliédricas, inicialmente o 

intemperismo leva a um enfraquecimento e alteração ao longo das fendas limitantes destes, 

isolando corpos com formas prismáticas, trapezoidais, tabulares ou, mesmo, irregulares. Com 

o avanço do processo, esses poliedros vão tendo suas arestas e, ainda mais, seus vértices, 

arredondados, transformando-se em matacões imersos em massa regolítica que tende para 

a homogeneização progressiva, vindo a constituir-se em “camadas” que recobrem a superfície 

rochosa.  

Dado o clima úmido e quente que ocorre na região, o processo de alteração é 

relativamente rápido e conduz ao desenvolvimento de vegetação florestal (mata atlântica) que 

protege e permite a acumulação do material intemperizado, minimizando a ação dos 

processos de remoção (erosão) fazendo-o acumular-se. Como, entretanto, esse material 

ocupa encostas com grande inclinação e altura, ele tende a escoar e instabilizar-se 

periodicamente, resultando em coluviação e movimentos de massa. Finalmente, os processos 

pedogenéticos (remoção de elementos ou minerais, impregnação de óxidos ou radicais, 

fixação de matéria orgânica etc.) transformam progressivamente esse regolito em camadas 

de solo que, na região, são espessos em função do clima, areno-argilosos como heranças da 

rocha mãe, podzolizados pela impregnação de Al ou latossolizados pela impregnação de Fe. 

O mapa geológico/geomorfológico, apresentado no Volume II – Memória Justificativa 

– Tomo II – Pranchas, página 42, contém, além das litotipos ocorrentes, aspectos referentes 

à tectônica atuante (lineações observadas), bem como geomorfológicas (cicatrizes de 

escorregamentos) que, ainda que muito mais jovens, estão, às mais das vezes, a elas 

relacionadas. Esse mapa permite uma visualização da situação atual, no entorno das 

alternativas estudadas. 
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5.2.2 Sondagens e Estudos “in situ” 

O mesmo mapa, apresentado em volume anexo, mostra a localização das sondagens 

efetuadas, cujos perfis estão apresentados em seguida. 

Das sondagens a trado manual e percussão, bem como da observação detalhada dos 

locais mais importantes ou críticos, pôde-se concluir que: 

• na porção inicial das alternativas (lado norte até ± estaca 50), todas elas situadas 

sobre a rodovia existente, foram executados 2 poços de inspeção (PI-01 - ± estaca 

21 e PI-03 ± estaca 46+10). O poço PI-01 indica que os Depósitos Marinhos 

Arenosos Pleistocênicos sobre os quais ele repousa, apresenta uma camada 

pedogenética superficial de “argilas orgânicas pretas” que está ausente no 

segundo poço (PI-03). O poço (PI-03) inicia com uma camada de “areia finas a 

médias, silto arenosas, de cores variegadas” e que sobre esses depósitos foi 

executado um aterro com espessura de 88 cm.  Em ambos os casos, sobre esse 

aterro, foi colocado um pavimento, também de espessura variável entre 0,30 e 0,40 

m, constituído por uma base de “areia grossa com brita e rachão” sotoposta a uma 

camada de CBUQ variando de 14 a 15 cm de espessura; o NA no PI-01 foi 

encontrado a 1,9 m de profundidade e no PI-03 não foi atingido; 

• no segmento da travessia propriamente dita, isto é, da OAE prevista (± estacas 50-

85), foi executada uma sondagem a percussão (SPT-01) no entorno da estaca 48 

que não logrou ultrapassar os 1,30 m, atingindo o “impenetrável ao método” em 

profundidades iguais ou inferiores a essa, nos diversos deslocamentos 

executados, sendo, o material atravessado, é constituído por “argila siltosa cinza 

escura” sobreposta a “argila silto arenosa marron”. Neste foi não foi detectado o 

NA. Na outra extremidade da OAE (± estaca 86 da Alternativa 4) foi impossível a 

execução da sondagem programada (SPT-02) dada a presença de rocha e 

matacões aflorantes e, apenas na região da Praia das Caieiras (no caso da 

Alternativa 3), observa-se, em superfície, a presença de sedimentos praiais 

recentes;  

• na porção inicial do lado sul da travessia (± estacas 85-115) a alternativa 3 

passa a leste do morro, enquanto a alternativa 2, a oeste e a 4, o atravessa em 

túnel: a previsão dos materiais ocorrentes limitou-se às observações superficiais 

que indicam a ocorrência de rocha aflorante ou à baixa profundidade em todo o 

segmento; 

• na porção final das alternativas (± a partir da estaca 115) foi executado o poço 

exploratório PI-02 (± estaca 115) e a sondagem à percussão SPT-03 (± estaca 

128): no poço PI-02, sobre um solo residual constituído por “argila silto arenosa 
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cinza” onde o Na beira à superfície do terreno (5-10 cm de profundidade) foi 

encontrado um pavimento que tem em sua base um aterro de 0,15 m ao qual se 

sobrepõe um pavimento constituído por argila silto arenosa com rachão (que 

constitui a base) e 12 cm de CBUQ. A sondagem SPT-03 em 3 deslocamentos 

sucessivos não ultrapassou a casa dos 4,75 m antes de atingir o “impenetrável ao 

método”, tendo atravessado, sucessivamente as “camadas” de “argila siltosa cinza 

escura” (0,00-0,20 m), “”argila silto arenosa cinza com poucos fragmentos de 

rocha” (de 0,20 a 1,40/1,60 m) e finalmente, “argila silto-arenosa variegada” (de 

1,40/1,60 a 2,78/4,75 m). 

A seguir apresentam-se a planta com a localização dos furos de sondagens e seus 

respectivos boletins de sondagem. 
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5.2.3 Avaliação Preliminar dos Problemas Geotécnicos Espectáveis nas Alternativas 
Estudadas 

Na extremidade norte da travessia, todas as alternativas coincidem, ocupando, em sua 

maior extensão, um aterro de baixa altura (que inexiste nas proximidades do mar) e que 

assenta sobre os Terraços Marinhos. Uma vez que a camada de argila orgânica detectada 

em uma das sondagens executadas e que resulta da pedogênese desses mesmos terraços, 

é de delgada espessura, e que o aterro sobre ela colocado é baixo, a mesma já deve estar 

suficientemente adensada para essa condição (o que é atestado pela boa performance da 

rodovia existente nesse segmento) e dificilmente ocorrerão problemas de fundações desse 

aterro. Do mesmo modo, uma vez que a encosta migmatítica situada a oeste está 

relativamente afastada do traçado proposto, não haverá violentamento da mesma, o que 

significa que, em princípio, não são esperadas instabilidades, a não ser as devidas ao 

processo natural de sua evolução geomorfológica a que todas as encostas estão sujeitas e 

que inclui desestabilizações periódicas, como o mostra o próprio mapa 

geológico/geomorfológico.  

Já no lado sul diversas alternativas foram propostas, sendo que, na dependência da 

selecionada, efeitos diferentes sobre o meio natural (e diferentes consequências desses 

procedimentos) poderão ser esperados. Assim:  

• alternativa 2: passa a oeste do morro, em nada o afetando;  

• alternativa 3: passa a leste do morro, buscando minimizar cortes, mas, mesmo 

assim, afetando o morro, sendo, consequentemente,  de se esperar problemas em 

termos de estabilidade, que eventualmente poderiam afetar a praia de Caieiras; 

• alternativa 4: corta esse mesmo morro em túnel o que significa que apenas as 

embocaduras deverão afetá-lo externamente  

 

No que concerne à alternativa 4 (com túnel), as observações efetuadas “in loco” 

mostraram uma delgada, ou mesmo inexistente camada de solo nas duas extremidades do 

proposto túnel bem como no flanco leste do morro, o que sugere que, em princípio, ela não 

deva ser muito espessa ao longo da cobertura do mesmo. Assim sendo, e uma vez que a 

cobertura rochosa sobre o mesmo é, de “per si”, já delgada (no entorno de 25 m na melhor 

das hipóteses), a presença de uma espessura maior de solo adelgaçaria ainda mais a 

cobertura rochosa sobre o túnel, o que, aliado à grande densidade de “defeitos” (juntas, 

diaclases e falhas) expectáveis poderá exigir um revestimento não apenas nas extremidades, 

mas por extensões maiores e, eventualmente, ao longo de toda a extensão.  
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No caso da Alternativa 2, mister se faz, o exame da possibilidade de que a partir da 

estaca 96, a ponte pode ser substituída por um enrocamento, o que pode resultar em 

economia de custos, na dependência do posicionamento da fonte desse material. 

No restante do traçado, isto é, a partir da travessia do morro acima aludido (± a partir 

da estaca 115), todas as alternativas se parecem e o grande obstáculo a ser enfrentado é 

constituido pelo grande corte entre os dois morros que se seguem (aproximadamente entre 

as estacas 122 e 139) onde rampas muito fortes são encontradas. Um estudo preliminar de 

melhoria nessas rampas, efetuado para o presente EVTEA, considerou, como premissa, um 

aprofundamento do corte (na estaca 120+18), de 4,9 m em relação ao terreno natural e de 

cerca de 4,1 m em relação ao greide atual. Considerando-se, por outro lado, o resultado da 

sondagem SPT-03, realizada no local, não menos do que 4,75 m de espessura de solo ali 

ocorrem, o que significa que esse aprofundamento, teoricamente, deverá ser executado em 

solo. Por outro lado, o furo SPT-03 e as observações “in loco”, mostram que o NA, nessa 

região, se situa muito próximo da superfície (a presença de água aflorante nas laterais do 

corte e ao nível do pavimento é perfeitamente perceptível), o que exigirá a implementação de 

um sistema de drenagem sub-horizontal denso para manter a estabilidade do corte utilizando 

taludes usuamente adotados para esses materiais. Considerando-se, também, a inclinação 

das encostas naturais no local, os taludes de corte com inclinação de 1v:1h, segmentos de 

alturas de 8 m e banquetas com larguras de 3 m adotados, resultariam em cortes bastante 

elevados e com off-sets significativamente afastados do pé. Este fato levaria a um volume 

considerável de movimentação de terra e a um custo que precisaria ser melhor aquilatado, 

vis-a-vis às vantagens e desvantagens que traria. Como vantagens podem ser citadas a 

melhoria da segurança, visibilidade, desempenho e redução do custo operacional dos 

veículos e como desvantagens, a necessidade de um grande desmatamento (visto que as 

encostas são constituídas por mata atlântica em estágio de recuperação). Mesmo a 

substituição dos taludes de corte por uma estrutura de contenção semelhante à existente no 

local, significaria executar-se uma solução mais cara e, usualmente, mais problemática, ainda 

que apresente a vantagem de menor desmatamento.  

Da análise destas considerações optou-se pela não mudança de greide 

(aprofundamento do corte na estaca 130). 

Algumas  informações obtidas no local, deram conta de que em janeiro de 2003, a 

região foi afetada por desestabilizações de encostas que chegaram a afetar a estrutura 

existente, entre as estacas 117 e 123, com rompimento de alguns cabos de proteção e a 

presença de cabos aparentemente adicionais, bem como de uma deficiência nos 

procedimentos de manutenção: muitos cubos de proteção estão faltando, o que expõe os 

cabos à corrosão e sem estruturas de drenagem como seria desejável. 
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De qualquer maneira, com a implantação da nova geometria, indica-se a demolição 

dessa estrutura. 

FInalmente, no que tange à travessia propriamente dita, isto é, à implantação da ponte, 

seria de imaginar-se, em função do resultado da sondagem SPT-01, das observações 

efetuadas  em outros locais próximos, em ambas as extremidades, bem como da dinâmica 

agressiva das águas nesse segmento, que seu fundo fosse rochoso e que, 

consequentemente, as fundações assentarão sobre rochas gnáissico / migmatíticas. 

Entretanto, as sondagens SBP, descritas no item a seguir, a seguir, mostram uma realidade 

diferente: uma espessura elevada de material alterado (e ou depositado) que forçou a 

utilização de fundações em “estacas de grandes diâmetros”., conforme item específico de 

Obras de Arte Eseciais. 

5.2.4 Sondagens SBP (SUB BOTTOM PROFILER) 

 Introdução 

A realização destes serviços tem objetivo levantamentos geofísicos para implantação 

de ponte sobre a baia de Guaratuba. Para tal, foram realizadas 18 seções sísmicas, sendo 14 

seções feitas perpendicularmente ao traçado com espaçamento aproximado de 50m entre si, 

e 4 seções paralelamente ao traçado. O somatório ficou em 5.196,64m. 

O levantamento foi realizado através de ecobatímetro acoplado a GPS. Através das 

mesmas seções do SBP, com captação de profundidades ao longo das seções abrangendo 

toda a área. A partir da nuvem de pontos geradas no levantamento foram gerados as curvas 

isóbatas e os perfis desejados. A atividade consiste na obtenção das coordenadas de um 

ponto fornecidas pelo GPS, em tempo real, e a profundidade deste ponto fornecida pelo 

ecobatímetro. 

 Metodologia 

Atualmente, as ferramentas geofísicas mais importantes para o estudo do fundo de 

lâminas d’água se baseiam na propagação de ondas acústicas. Os principais métodos de 

investigação do fundo e sub-fundo que utilizam a propagação de ondas acústicas são a 

sísmica, a sonografia e a batimetria. Estes sistemas de aquisição funcionam segundo o 

mesmo princípio: a emissão, transmissão e reflexão de ondas acústicas entre dois ou mais 

meios físicos de propriedades elásticas distintas (coluna d'água, camadas sedimentares, etc.). 

Para tanto, podem ser utilizadas as técnicas da sonografia e da sísmica de alta resolução, ou 

ainda a conjugação de ambas as técnicas.  

Os levantamentos sísmicos (SBP - Sub-Bottom Profiler) fornecem dados sobre a 

disposição estrutural das camadas sedimentares abaixo do fundo do “corpo d’água”. Através 
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de um registro sísmico é possível avaliar parâmetros como espessura de camadas, mergulho, 

presença de falhamentos, ocorrências de acumulações rasas de gás e/ou deslizamentos.  

A grande vantagem desses métodos está na alta taxa de aquisição de dados em um 

curto período de tempo. Os dados, após serem devidamente processados, fornecem valiosas 

informações sobre a área investigada, permitindo assim que o número e localização de 

amostras sejam determinados do modo mais eficiente, reduzindo os custos finais do projeto. 

Por esta razão, a sísmica de reflexão vem sendo amplamente utilizada na exploração de 

recursos minerais e obras de engenharia em águas rasas. 

A técnica SBP utiliza um “peixe” emissor e receptor de ondas acústicas de alta 

freqüência (2 – 16 KHz), conforme figura 01,  que se desloca continuamente cobrindo uma 

faixa do assoalho subaquático. Para estes levantamentos os equipamentos são montados em 

um barco-survey, com dimensões adequadas para que possa navegar no mar, em rios ou 

lagos de grandes dimensões. O limite de penetração do sinal sísmico é função das 

características da fonte geradora de ondas (freqüência/energia) e do tipo de material 

subjacente. 

Após ser captado na superfície, por hidrofones, o sinal sísmico é amplificado, filtrado 

e processado, gerando finalmente um registro sísmico, mostrando o relevo do fundo, a coluna 

d’água, bem como os estratos sedimentares inconsolidados e o relevo do topo rochoso. 

Conhecida a velocidade de propagação da onda mecânica nos diversos meios físicos, obtêm-

se as diversas profundidades e/ou espessuras dos materiais de interesse. 

Após a construção da planta de localização das seções sísmicas da área pesquisada, 

os registros sísmicos são interpretados e correlacionados com dados geológicos existentes. 

Os resultados finais podem ser apresentados na forma de uma planta de caracterização 

litológica, mapas de isovalores (batimetria, isópacas e topo rochoso) e também na forma de 

seções geológicas. 

Para realizar o registro da disposição das camadas sedimentares abaixo do fundo de 

corpos d’água, é utilizado um Sub-Bottom Profiler Geo-Star SB-216S, de fabricação da 

EdgeTech, com as seguintes características: 

Modelo SB – 216S 
Freqüência 2 – 16 KHz 

Precisão Vertical 6 cm / 2-15 kHz 
8 cm / 2-12 kHz 
10 cm / 2-10 kHz 

Profundidade de Operação 1 – 3 metros abaixo no nível d’água 
Profundidade máxima de investigação 300 metros 

Velocidade de Operação 3-4 nós 
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                         “Peixe” emissor e receptor de ondas acústicas 

  Dados Fornecidos 

Para entendimento e planejamento das seções SBP, foram utilizadas as alternativas 

definidas (02, 03 e 04), e programadas 18 seções para estudo da área, sendo 3 seções o 

mais próximo dos traçados propostos. 

Como ponto de apoio foram utilizados, os Marco Topográficos como referência, MC-

07 e MC-06, já apresentados. 

 Resultados Obtidos  

Com base nos registros das seções sísmicas, provenientes dos levantamentos 

executados com o SBP, foi possível identificar duas unidades sísmicas (camadas) bem 

marcantes, representativa nos levantamentos, conforme resultado abaixo (Volume II – 

Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas, página 44): 

• A profundidade das seções SBP foi fixada para 100m a partir do nível da água. 

• Superficialmente verificam-se refletores correspondentes a lâmina d’água, na 

ordem de 1 a 8 metros (próximo as margens) e a 35 metros ao centro do 

levantamento; 

•  A Camada 01 é composta a partir do fundo da baía até o topo do primeiro refletor 

marcantes, com geometria regular contínua, na faixa de 3 a 15 metros nas 

extremidades e podendo chegar em alguns ponto a 34 metros aproximadamente, 

em exemplo disso encontramos na Seção SBP 00; 

• A Camada 02 apresenta alguns refletores mais suaves, podendo ser associados 

ao tipo de material da camada. A espessura varia de 7 a 30 metros.  

• A Camada 03 não foi identificada e delimitada em planta, devido a não penetração 

do sinal na integra. Porém em algumas seções é possível sua visualização logo 

abaixo da camada 02 até o fim da seção. 
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• Em algumas seções apresentou perda do sinal, pode se dar devido ao 

rastreamento de interferências externas, fato que explica a descontinuidade 

(vertical) e falta de linearidade do fundo marinho ao final da seção. Exemplo:  

 

 Documentação Fotográfica 

 

Local do levantamento geofísico – SBP (16/04/2019) 

PERDA 
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 Local do levantamento geofísico – SBP (26/04/2016) 

 

 

Antena (peixe) acoplada a embarcação.  

 Localização e Seções 

As seções com os resultados obtidos destas sondagenes geofísicas, conforme 

alternativas estudadas, estão apresentadas no Volume Anexo I – Pranchas. 
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5.3 HIDROLOGIA/DRENAGEM 

Para a elaboração dos estudo de viabilidade foram utilizadas as Instruções de serviço 

IS-203 e IS-210, que atendem as exigências para o estudo. 

5.3.1 Características Gerais da Região 

A área de implantação da ponte está localizada no município de Guaratuba, na 

planície costeira paranaense e possui clima tipo Cfa da classificação de Köppen: 

mesotérmico, úmido e com verão quente. 

Com base nos dados obtidos da estação Paranaguá, operada pela ANA, código 

2548010, latitude: -25.31º, longitude: -48.31º, referente ao período 1961-2002, a temperatura 

média anual, na região, é de 21,9ºC. Possui temperatura anual média do mês mais quente 

acima de 22ºC, apresentando geadas pouco frequentes, com chuvas concentradas no verão, 

sem possuir uma estação seca bem definida. No outono a média é de 22,8°C e, no inverno, 

de 18,3°C, sendo o mês mais frio o de julho com 17,9ºC. Na primavera a média fica próxima 

da média anual marcando 21°C e, no verão, em 25,3°C, sendo janeiro o mês mais quente, 

com 25,9°C de média. Conforme Figura 5.3.1 apresenta o gráfico com as temperaturas, 

mínimas, médias e máximas do posto de Paranaguá. E o Quadro 5.3.1 com as temperaturas 

médias das estações do ano em Paranaguá. 

Figura 5.3.1 - Temperatura Média Mensal de Paranaguá (°C) 

 
Fonte: Dados da ANA (2015) 

Quadro 5.3.1 - Temperatura Média das estações do ano em Paranaguá (°C) 

Estações do Ano Temperatura Média 

Outono 22,8 
Inverno 18,3 

Primavera 21,0 

Verão 25,3 

Fonte: Dados da ANA (2015) 
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O período com maior intensidade pluviométrica, corresponde aos meses de janeiro, 

fevereiro e março, sendo que os dois primeiros (no verão), apresentam média de 273 mm. O 

período com menor média pluviométrica é o de inverno, principalmente o mês de junho, 

quando ela se situa em torno de 93 mm, conforme dados da estação Ipanema apresentada 

na Figura 5.3.2, estação com as seguintes coordenadas de localização: latitude: -25.40º, 

longitude: -48.27º, operada pela ÁGUASPARANÁ, referentes ao período 1972-2012. 

Em relação ao número de dias com chuvas por mês, verifica-se que janeiro é o que 

apresenta maior número: média de 14 dias de chuva. O período com menor número de dias, 

é o de inverno (junho, julho e agosto), quando a média é de 7 dias em cada mês. 

Figura 5.3.2 - Precipitação total média mensal (mm) 

 
Fonte: Dados ÁGUASPARANÁ (2015) 

A média anual da umidade relativa do ar, na estação de Paranaguá, operada pelo 

INMET, código 83844, latitude: -25.53º, longitude: -48.51º, corresponde a 81,6% conforme 

representado na Figura 5.3.3. Esta mesma estação fornece a média de insolação estável no 

outono, inverno e verão, porém ao fim do inverno e durante a primavera sofre uma ligeira 

queda conforme Figura 5.3.4. Isso se explica pelo fato de os meses de inverno apresentarem 

menor duração do dia e estação seca. 

Figura 5.3.3 - Umidade relativa do ar média compensada de Paranaguá (%) 
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Fonte: Dados da Rede do INMET (2015) 

Figura 5.3.4 – Insolação total de Paranaguá (horas) 

 
Fonte: Dados da Rede do INMET (2015) 

A diferença térmica entre as superfícies terrestre e aquática no litoral ocasiona dois 

tipos de brisas: a marítima, com ventos soprando do mar para a terra (durante o dia a 

superfície terrestre aquece mais rapidamente que a aquática) e a terrestre, com o vento 

soprando da terra para o mar, que ocorre durante a noite quando a terra esfria mais rápido 

que o mar, invertendo o gradiente de pressão. 

A estação meteorológica de Pontal do Sul, PORTOBRÁS, apresenta dados de ventos 

disponíveis no período que vai de setembro de 1982 a dezembro de 1986 conforme Quadro 

5.3.2. A partir de 1996 a estação passou para o Centro de Estudos do Mar, na mesma 

localidade. 

Quadro 5.3.2 - Direção, frequência e velocidade dos ventos 

0-14 > 4 > 6 > 8 > 10 dez/14
N 6,8 1,2 0,6 0,4 - -
NNE 5,2 1,4 0,7 0,1 0,2 -
NE 5,4 4,2 3,5 2 1,2 -
ENE 7,8 12,3 14,5 12,3 5,2 2
E 9,5 15,9 17,4 11,5 2,9 -
ESE 7,9 12,3 8,2 3,2 1,9 -
SE 6,9 9,9 7,4 6,1 5 6
SSE 7,7 11,9 14,1 19,6 24,2 25,5
S 9,3 15 20,4 31 57 49
SSW 6,3 8,7 9,1 10,5 8,6 15,7
SW 4,6 4,2 2,6 2,2 0,5 -
WSW 4,4 1 0,3 0,1 - -
WSW 5,9 0,4 0,2 0,1 0,2 -
WNW 5,3 0,6 0,4 0,3 1 -
NW 3,8 0,6 0,3 0,2 0,2 2
NNW 3,2 0,6 0,3 0,7 1,7 -

Direção 
dos 
ventos

Frequência dos ventos para faixa de velocidade (%)
Velocidade (m/s)

 

Fonte: PORTOBRAS (1988 apud ANGULO, 1993) 
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5.3.2 Relações Intensidade-Duração-Recorrência 

Para a determinação das relações Intensidade-Duração-Recorrência, 

representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-

se a metodologia exposta pelo Eng.º Jaime Taborga Torrico em “Práticas Hidrológicas”, 

tomando-se por base os dados pluviométricos do posto de Guaratuba/PR, operado pela ANA, 

no período de 1974 a 2015.  

O Eng.º Jaime Taborga Torrico, levando em consideração os postos pluviométricos 

utilizados pelo Eng.º Otto Pfafstteter, construiu um Mapa de isozonas relacionando as alturas 

de precipitação anual de 24 horas para cada um dos postos citados. Para um tempo de 

recorrência de um ano, o Eng.º Taborga Torrico determinou a relação 24 horas/dia, visando a 

correlação das precipitações nas estações pluviométricas com as isozonas deduzidas nas 

estações pluviográficas. 

Estão apresentados a seguir os elementos do posto escolhido: 

• Quadro de Características (Quadro 5.3.3); 

• Curvas de Intensidade-Duração-Recorrência; 

• Curvas de Precipitação-Duração-Recorrência. 
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Quadro 5.3.3 – Quadro de Caracteristicas – Posto de Guaratuba/PR 

 

POSTO: Guaratuba Guaratuba/PR CÓD. 02548053

PERÍODO: 1974 - 2015

P = mm 47,88 mm

53,61 log t + 73,10 73,14 log t + 73,10

63,39 log t + 86,74 88,22 log t + 86,74

68,84 log t + 94,37 96,78 log t + 94,37

75,36 log t + 103,58 107,55 log t + 103,58

83,87 log t + 115,72 122,15 log t + 115,72

95,86 log t + 127,49 136,84 log t + 127,49

RECORRÊNCIA 1 DIA 24 HORAS 1 HORA

233,53 86,74

h

I (mm / h) P (mm) I (mm / h)

86,74 208,50 8,69

I (mm / h) P (mm)

P(mm)= P(mm)=

h 1 h 24

P(mm)=

316,36 13,1831,64 316,36

94,37 227,94

127,49

103,58

127,49

318,43

9,50

115,72

255,29 94,37

282,27 103,58 252,03 10,50

115,72 284,31 11,85

100 ANOS

50 ANOS 31,84

23,35

P (mm)

25 ANOS

10 ANOS

15 ANOS 25,53

25 ANOS 28,23

100 ANOS

0,1

P(mm)=

50 ANOS P(mm)= P(mm)=

10 ANOS P(mm)= P(mm)=

15 ANOS P(mm)= P(mm)=

127,5

103,6

EQUAÇÕES DE CHUVA

TEMPO DE RECORRÊNCIA
INTERVALO DE TEMPO

0,1 h < t < 1,0 h 1,0 h < t < 24,0 h

31,8

100 ANOS 287,6 316,4

284,3 115,7

25 ANOS 229,1 252,0 28,2

227,9 94,4

INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO - ISOZONA "D"

TEMPO DE

n = 36 118,22 n-1  =

PRECIPITAÇÃO (mm)

10 ANOS 189,5 208,5 23,4

25,5207,215 ANOS

6 MINUTOS

2015 134,61982 167,4 1991 153,6

90,1

85,8 2014

95,7

139,5

309,6

105,8

2003 94,8

2004 2013

1985

1986

1987

2000

86,4

99,6

2012

128,1

65,8

95,62001

2002

1988

172,8

79,5

133,6

212,4

95,6

2011

2010

112,4

2009

88,9

172,3

1976

1975

1974 65,1

66,2

106,4

FONTE: Agência Nacional de Águas - ANA

PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DIÁRIAS

P (mm)ANO P (mm) ANO P (mm) ANO P (mm) ANO

1983 93,1 2007

1984

1992

2008199999,0

1978

1977

1981 1990 90,3

19891980 157,0

119,6

1979 139,6

84,4

137,3

67,82005

2006 110,3

19,49 194,95 73,10 73,10 174,06 7,255 ANOS

TEMPO DE 
RECORRÊNCIA

5 ANOS P(mm)= P(mm)=

5 ANOS 158,2 174,1 73,1 19,5

P 1dia = P + K .        n-1

86,7

31,6

258,550 ANOS

σ

σ
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Figura 5.3.5 – Curvas de Intensidade – Posto de Guaratuba/PR 

 

Figura 5.3.6 – Curvas de Precipitação – Posto de Guaratuba/PR 

 

5.3.3 Períodos de Recorrência 

Os períodos de recorrência recomendados pelo DNIT para as obras de drenagem 

são os seguintes, conforme apresentado no Quadro 5.3.4: 
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Quadro 5.3.4 – Períodos de recorrência 
Tipo Período 

Obras de drenagem superficial 10 anos 

Bueiros tubulares operando como canal 15 anos 

Bueiros tubulares operando como orifício 25 anos 

Fonte: Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários(IS- 203) - Estudos 
hidrológicos, DNIT, 2006. 

5.3.4 Rede Hidrografica Básica 

Estão sendo apresentados, na sequencia, a rede hidrográfica básica, bem como a 

localização do posto pluviométrico utilizados para o estudo. 
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5.3.5 Tempo de Concentração 

Para a determinação do tempo de concentração foi utilizada a fórmula deduzida pelo 

DNOS, para as condições brasileiras sendo: 

, sendo: 

tc = tempo de concentração, em minutos; 

A = área da bacia, em hectares (1 km² = 100 ha); 

L = comprimento do talvegue principal, em m; 

i = declividade média do talvegue principal, em %; 

K= coeficiente adimensional, função das características da bacia, utilizou-se k = 2, 

terreno areno-argiloso, coberto de vegetação intensa, elevada absorção. (Fonte: Manual de 

Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem, 2005, DNIT, pg 85) 

5.3.6 Vazão de Contribuição 

As vazões de contribuição foram determinadas através do Método Racional, utilizado 

para bacias de contribuição (áreas inferiores a 10 km²), pela seguinte expressão: 

Qc = ��	�	�	�	� 6� 	. �  , sendo:

Qc = vazão de contribuição, em m³/s 

A = área da bacia, em ha; 

C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

I = intensidade de precipitação, em mm/min. 

D = coeficiente de dispersão, corrige as distorções decorrentes da aplicação do 

Método Racional em bacias hidrográficas com área entre 4,00 km² e 10,00 km². Foi calculado 

pela expressão: 

1,0AD −= , sendo A = área da bacia em km². 

Os coeficientes de escoamento superficial utilizados no trecho em estudo são 

apresentados no Quadro 5.3.5 a seguir. 

Quadro 5.3.5 – Coeficientes de escoamento 
Descrição das Áreas das Bacias Coef. de Escoamento 
Solo Arenoso com declividades > 7% 0,20 
Encostas íngremes 0,50 
Áreas com pavimento asfáltico 0,90 

Fonte: Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem, DNIT, 2005 (p128-129) 
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5.3.7 Dimensionamento Hidráulico 

No dimensionamento hidráulico foram analisadas as condições de escoamento de 

obras novas em todas as situações. À época do projeto deverá ser avaliada a suficiência 

hidráulica de obras existentes, além da análise das suas condições atuais de conservação e 

necessidade de prolongamento em função da nova geometria imposta pela nova rodovia.  

Todas as obras a serem aproveitadas deverão ser limpas.  As obras foram dimensionadas 

estabelecendo-se que devem operar como canal para um tempo de recorrência de 15 anos 

(tubulares) e 25 anos (celulares). A seguir os quadros de dimensionamento efetuados para as 

3 alternativas escolhidas: 
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15 25 50 T=15 T=25 T=50 C.H/D H

anos anos anos anos anos anos (m) (m)

1 7 2,36 246 74 30,08 4,98 2,74 3,18 3,49 0,50 1,00 0,54 0,63 0,69 1 Ø 0,80 0,25 -0,20

2 12 2,15 246 74 30,11 4,85 2,75 3,18 3,49 0,50 1,00 0,49 0,57 0,63 1 Ø 0,80 0,21 -0,23

3 17 5,24 405 75 18,51 8,50 2,47 3,21 3,49 0,50 1,00 1,08 1,40 1,52 1 Ø 1,00 0,41 -0,09

4 22 9,39 420 117 27,86 8,66 2,46 3,21 3,49 0,50 1,00 1,93 2,51 2,73 1 Ø 1,20 0,53 0,03

5 40 4,92 262 117 44,58 5,38 2,70 3,19 3,49 0,50 1,00 1,11 1,31 1,43 1 Ø 1,00 0,36 -0,14

6
Acesso 

Cabaraquara
1,65 264 103 39,03 4,09 2,81 3,18 3,49 0,50 1,00 0,39 0,44 0,48 1 Ø 0,80 0,12 -0,30

7 103 1,98 105 65 61,90 1,49 3,07 3,15 3,50 0,50 1,00 0,51 0,52 0,58 1 Ø 0,80 0,17 -0,26

8 112 10,80 574 111 19,34 5,56 2,69 3,19 3,49 0,50 1,00 2,42 2,87 3,14 1 Ø 1,20 0,69 0,23

9 113 4,10 351 106 30,18 3,15 2,90 3,17 3,49 0,50 1,00 0,99 1,08 1,19 1 Ø 1,00 0,24 -0,26

10 120 3,58 373 95 25,47 3,28 2,89 3,17 3,49 0,50 1,00 0,86 0,95 1,04 1 Ø 0,80 0,57 0,06

11 121 3,37 262 112 42,71 2,44 2,97 3,16 3,50 0,50 1,00 0,83 0,89 0,98 1 Ø 0,80 0,50 0,00

12 145 5,55 395 133 33,65 3,39 2,88 3,17 3,49 0,50 1,00 1,33 1,47 1,62 1 Ø 1,00 0,45 -0,05

13 Alça 6,30 454 112 24,67 4,10 2,81 3,18 3,49 0,50 1,00 1,48 1,67 1,83 1 Ø 1,00 0,58 0,08

14 118 6,45 440 101 22,97 4,22 2,80 3,18 3,49 0,50 1,00 1,51 1,71 1,88 1 Ø 1,00 0,61 0,11

NA

Ha CH      H=h

    D D/2

RODOVIA: PR-412

Alternativa 2 

BUEIRO

D
VAZÃO (m3/s) OBRA 

PROJETADA

VER. HIDRÁUL. 
OBRA PROJ.

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE BUEIROS

OAC
N°

LOCALIZAÇÃO 
(Estaca)

ÁREA 
(ha)

L
(m)

ΔH
(m)

i
(%)

Tc
(min)

I (mm/min)
C
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15 25 50 T=15 T=25 T=50 C.H/D H

anos anos anos anos anos anos (m) (m)

1 7 2,36 246 74 30,08 4,98 2,74 3,18 3,49 0,50 1,00 0,54 0,63 0,69 1 Ø 0,80 0,25 -0,20

2 12 2,15 246 74 30,11 4,85 2,75 3,18 3,49 0,50 1,00 0,49 0,57 0,63 1 Ø 0,80 0,21 -0,23

3 17 5,24 405 75 18,51 8,50 2,47 3,21 3,49 0,50 1,00 1,08 1,40 1,52 1 Ø 1,00 0,41 -0,09

4 22 9,39 420 117 27,86 8,66 2,46 3,21 3,49 0,50 1,00 1,93 2,51 2,73 1 Ø 1,20 0,53 0,03

5 40 4,92 262 117 44,58 5,38 2,70 3,19 3,49 0,50 1,00 1,11 1,31 1,43 1 Ø 1,00 0,36 -0,14

6
Acesso 

Cabaraquara
1,65 264 103 39,03 4,09 2,81 3,18 3,49 0,50 1,00 0,39 0,44 0,48 1 Ø 0,80 0,12 -0,30

7
Acesso
Caieiras

2,32 158 50 31,55 4,46 2,78 3,18 3,49 0,50 1,00 0,54 0,61 0,68 1 Ø 0,80 0,24 -0,21

8 112 10,80 574 111 19,34 5,56 2,69 3,19 3,49 0,50 1,00 2,42 2,87 3,14 1 Ø 1,20 0,69 0,23

9 113 4,10 351 106 30,18 3,15 2,90 3,17 3,49 0,50 1,00 0,99 1,08 1,19 1 Ø 1,00 0,24 -0,26

10 120 3,58 373 95 25,47 3,28 2,89 3,17 3,49 0,50 1,00 0,86 0,95 1,04 1 Ø 0,80 0,57 0,06

11 121 3,37 262 112 42,71 2,44 2,97 3,16 3,50 0,50 1,00 0,83 0,89 0,98 1 Ø 0,80 0,50 0,00

12 145 5,55 395 133 33,65 3,39 2,88 3,17 3,49 0,50 1,00 1,33 1,47 1,62 1 Ø 1,00 0,45 -0,05

13 Alça 6,30 454 112 24,67 4,10 2,81 3,18 3,49 0,50 1,00 1,48 1,67 1,83 1 Ø 1,00 0,58 0,08

14 118 6,45 440 101 22,97 4,22 2,80 3,18 3,49 0,50 1,00 1,51 1,71 1,88 1 Ø 1,00 0,61 0,11

NA

Ha CH      H=h

 D D/2

RODOVIA: PR-412

Alternativa 3 

BUEIRO

D
VAZÃO (m3/s) OBRA 

PROJETADA

VER. HIDRÁUL. 
OBRA PROJ.

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE BUEIROS

OAC
N°

LOCALIZAÇÃO 
(Estaca)

ÁREA 
(ha)

L
(m)

ΔH
(m)

i
(%)

Tc
(min)

I (mm/min)
C
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15 25 50 T=15 T=25 T=50 C.H/D H

anos anos anos anos anos anos (m) (m)

1 7 2,36 246 74 30,08 4,98 2,74 3,18 3,49 0,50 1,00 0,54 0,63 0,69 1 Ø 0,80 0,25 -0,20

2 12 2,15 246 74 30,11 4,85 2,75 3,18 3,49 0,50 1,00 0,49 0,57 0,63 1 Ø 0,80 0,21 -0,23

3 17 5,24 405 75 18,51 8,50 2,47 3,21 3,49 0,50 1,00 1,08 1,40 1,52 1 Ø 1,00 0,41 -0,09

4 22 9,39 420 117 27,86 8,66 2,46 3,21 3,49 0,50 1,00 1,93 2,51 2,73 1 Ø 1,20 0,53 0,03

5 40 4,92 262 117 44,58 5,38 2,70 3,19 3,49 0,50 1,00 1,11 1,31 1,43 1 Ø 1,00 0,36 -0,14

6
Acesso 

Cabaraquara
1,65 264 103 39,03 4,09 2,81 3,18 3,49 0,50 1,00 0,39 0,44 0,48 1 Ø 0,80 0,12 -0,30

7
Acesso 
Caieiras

2,32 158 50 31,55 4,46 2,78 3,18 3,49 0,50 1,00 0,54 0,61 0,68 1 Ø 0,80 0,24 -0,21

8 112 10,80 574 111 19,34 5,56 2,69 3,19 3,49 0,50 1,00 2,42 2,87 3,14 1 Ø 1,20 0,69 0,23

9 113 4,10 351 106 30,18 3,15 2,90 3,17 3,49 0,50 1,00 0,99 1,08 1,19 1 Ø 1,00 0,24 -0,26

10 120 3,58 373 95 25,47 3,28 2,89 3,17 3,49 0,50 1,00 0,86 0,95 1,04 1 Ø 0,80 0,57 0,06

11 121 3,37 262 112 42,71 2,44 2,97 3,16 3,50 0,50 1,00 0,83 0,89 0,98 1 Ø 0,80 0,50 0,00

12 145 5,55 395 133 33,65 3,39 2,88 3,17 3,49 0,50 1,00 1,33 1,47 1,62 1 Ø 1,00 0,45 -0,05

13 Alça 6,30 454 112 24,67 4,10 2,81 3,18 3,49 0,50 1,00 1,48 1,67 1,83 1 Ø 1,00 0,58 0,08

14 118 6,45 440 101 22,97 4,22 2,80 3,18 3,49 0,50 1,00 1,51 1,71 1,88 1 Ø 1,00 0,61 0,11

NA

Ha CH      H=h

    D D/2

RODOVIA: PR-412

Alternativa 3 4

BUEIRO

D
VAZÃO (m3/s) OBRA 

PROJETADA

VER. HIDRÁUL. 
OBRA PROJ.

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE BUEIROS

OAC
N°

LOCALIZAÇÃO 
(Estaca)

ÁREA 
(ha)

L
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i
(%)

Tc
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5.3.8 Drenagem Superficial e Profunda 

Os dispositivos de drenagem superficial foram dimensionados pela expressão de 

Manning aliada à Equação da Continuidade, de forma a estabelecer a descarga máxima 

admissível. Todos os dispositivos de drenagem seguiram as indicações constantes do Álbum 

de Projetos Tipo de Drenagem do DER/PR. 

5.3.9 Canais Monobloco em Concreto Polímero 

Para a área do Posto de Pedágio foi prevista a necessidade de implantação de 

dispositivos que facilitem o escoamento das águas superficiais. Como se trata de local onde 

a declividade longitudinal e transversal das pistas são baixas, procurou-se um sistema 

adequado que atendesse às necessidades do local. Com base no exposto, previu-se a 

utilização de canais monobloco em concreto polímero, fabricado pela empresa ACO – 

Soluções em Drenagem.  Este mesmo sistema de drenagem já foi implantado pela Prefeitura 

de Matinhos/PR, em outras vias, com alto rendimento.   

As seguintes características principais, para implantação deste sistema, foram 

consideradas: 

• Ideal para aplicação em locais com baixa ou nenhuma declividade, com 

instalação rápida e menores alturas de escavação, com baixa interferência com 

redes de infraestrutura  

• Alta capacidade de absorção da grelha, impedindo áreas de alagamento; 

• São canais em concreto polímero de alta resistência, não afetado pela corrosão, 

inclusive em ambientes salinos; 

• Trata-se de sistema de drenagem monilítico, sem partes móveis, garantindo 

máxima segurança (grelha integrada ao canal impede que ela seja removida); 

• São canais com seção transversal em “V”, que aumentam a velocidade de fluxo 

da água e promove a autolimpeza, disponíveis em vários tamanhos; 

• Possuam linha de acessórios completa (caixas de limpeza, elementos de acesso, 

tampas, etc) com conexão macho e fêmea para uma instalação simples e rápida 

e espaço para junta de dilatação, quando necessário, e; 

• São canal sem partes móveis impedindo a produção de ruídos na passagem de 

veículos. 

Os canais monoblocos deverão ser envoltos em concreto para o travamento.  

Nas saídas próximas ou adjacentes ao canal foram instalados elementos de saída 

(ES), que possuem um dispositivo acoplado a parte inferior da peça, ao qual deve ser 
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instalado um Tê de PVC com bolsas seguido de tubo PVC DN 150. Nos locais em que a saída 

se encontra distante do canal foi prevista a instalação das Caixas de Limpeza (CL), que 

possuem saída lateral conectada a um tubo de PVC DN 200. 

5.3.10 Estimativa de Quantidades  

Para cada uma das alternativas foram feitas estimativas de quantidades e 

consequente custo do sistema de drenagem para subsidiar a avaliação do custo da obra. 

5.4 GEOMETRIA/TERRAPLENAGEM 

5.4.1 Considerações Gerais 

O projeto geométrico foi desenvolvido com base no modelo digital do terreno, gerado 

a partir do levantamento topográfico efetuado, nas definições da contratante e nas normas e 

procedimentos de projeto: 

• Manual de Projeto de Interseções, edição de 2005, do DNIT; 

• Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, edição de 1999, do DNIT; 

• Instruções de projeto (IS-207/DNIT) e normas técnicas do DER/PR. 

As alternativas estudadas possuem caracteristicas básicas de geometria e altimetria 

como rodovia classe II, velocidade de projeto de 60 km/h, sendo o lado norte uma região 

plana, enquanto o lado sul possui característica de região ondulada. 

Atualmente, a rodovia PR-412, possui pista simples com largura de 3,60 m por faixa 

e acostamentos com largura variáveis. O traçado contemplou seções transversais com 3 

faixas de 3,60 m largura adicionais como faixa de segurança e passeio/ciclovia. 

Particular importância tem o segmento onde deverá ser implanta a ponte para a 

travessia da baía de Guaratuba.; a ser implantada com 3 faixas, foi concebida para atender a 

necessidade, em épocas de pico (feriados e verão), com possível alteração de sentido, e 

contratempos eventuais ocorridos sobre a obra (acidentes).  

Esta solução com 3 faixas foi resultado de consenso alcançado nas discussões entre 

a contratada e a fiscalização. Destaca-se que o TR considerava a obra com 2 faixas de 

tráfego, porém, considerou-se: 

• Por questão de demanda, em épocas de pico (feriados e verão), a seção 

transversal com três faixas facilita o fluxo dos usuários, inclusive prevendo 

possível alteração de sentido, conforme a demanda 

• Por questão de segurança também facilita eventuais contratempos ocorridos 

sobre a obra (acidentes), proporcionando acesso rápido aos veículos de auxílio 

da concessionária (guincho, ambulância, equipes de apoio, etc). 
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Importante comentar que as alternativas serão detalhadas em até 1 km a partir do 

início e do final da ponte. A continuação da rodovia, dentro do perímetro urbano de Guaratuba, 

não faz parte deste contrato. Destaca-se, porém, a necessidade de reavaliação, por parte do 

DER/PR, da pavimentação das vias urbanas a serem utilizadas para acesso à ponte, bem 

como o pavimento atual da PR-412, entre Garuva e Guaratuba, e de duas obras de arte 

especiais, localizadas no km 13 (ponte sobre o Rio Saí-Guaçu) e no km 29,5 (ponte sobre o 

Rio da Praia). Tratam-se de antigas obras, provavelmente dimensionadas com classe inferior 

a atualmente em vigor. A ponte do Rio da Praia já apresenta defeito no meio da obra, nas 

trilhas de roda externas e a laje encontra-se, aparentemente, deformada. 

 Também deverá ser estudada a Adequação da Capacidade (duplicação) da PR-412, 

entre Matinhos (Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira) e a futura praça de pedágio. 

Foram estudados os principais conflitos sobre as alternativas estudadas, levando-se 

em conta os volumes de corte, contenções, interferência com os moradores 

(desapropriações), redes existentes a serem remanejadas, supressão vegetal, etc. Tivemos 

acesso a estudos efetuados que consideram traçados semelhantes, porém, tratam-se de 

projetos arquitetônicos não consolidados em nenhum órgão. 

Para desenvolvimento do traçado foi efetuado contato com a CPP – Capitania dos 

Portos de Paranaguá, com a presença do Comandante Kascharowski, Chefe do 

Departamento de Segurança de Tráfego Aquaviário e do Tenente Renato, além de 

representante do DER/PR e do coordenador dos estudos de viabilidade em execução, em 

reunião datada de 25/07/2018. Na ocasião nos forneceram os manuais para o 

desenvolvimento do gabarito de navegação e que, só quando da execução dos projetos 

básicos e executivos, estes deverão ser encaminhados para a análise da Marinha no Rio de 

Janeiro. 

Também foi consultada a Prefeitura Municipal de Guaratuba sobre eventuais 

empreendimentos na área a ser utilizada para implantação da ponte e acessos e possibilidade 

de interesse por parte desta na utilização do material em 3ª categoria destinado a bota-fora 

(escavação do túnel). Em resposta a estes questionamentos a Prefeitura de Guaratuba acatou 

a sugestão de aproveitamento do material escavado que será utilizado para pavimentações 

locais. Para tanto, a Prefeitura indicou 2 locais, próximos ao final do traçado estudado junto 

ao Centro de Convenções de Guaratuba para depósito deste material (bota-espera). Também 

informou que se encontra em andamento um projeto para implantação de um loteamento 

próximo ao local onde será implantada a Praça de Pedágio. Verificou-se que foi deixada uma 

faixa lateral a este loteamento (margeando a rodovia) e que a entrada deste loteamento se 
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dará através de via local, portanto, sem interferência com a faixa destinada a rodovia e 

acessos. 

5.4.2 Alternativas Selecionadas 

 Alternativa 2 

Esta alternativa, assim como as alternativas 3 e 4, tem seu início na localidade de 

Prainha, na PR 412, lado norte do município de Guaratuba-PR, e seu término no cruzamento 

das ruas Alois Cicatka e Nossa Senhora de Lourdes, onde inicia a rua Antonio Rocha, lado 

sul do município de Guaratuba-PR, numa extensão total aproximada de 3,0 km. Ver página 

11 do Volume de Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas. 

O estudo de traçado no lado norte de Guaratuba (Prainha) desenvolve-se sobre o 

leito atual da rodovia PR 412, numa extensão de 930,0m, com o início da ponte localizado na 

estaca 46+10,0. Até este ponto apresenta 3 faixas de tráfego de 3,60m de largura cada, faixas 

de segurança de 1,0m, barreiras de segurança, e ruas laterais com largura total de 7,0m cada, 

que ligam a localidade de Cabaraquara, além de ciclovia/passeio com 3,0m de largura, no 

lado direito da rua lateral sentido norte - sul. 

As ruas laterais foram implantadas para acesso à localidade de Cabaraquara 

(município de Guaratuba) com isenção do pagamento de pedágio, que será cobrado somente 

para usuários da travessia da ponte sobre o canal de Guaratuba. 

Foi prevista a implantação de Praça de Pedágio, apenas no lado norte (Prainha), com 

6 cabines de cobrança, sendo 2 cabines reversíveis, para um melhor atendimento ao usuário, 

dependendo do horário de pico de veículos, com mudança de sentido de tráfego na faixa 

central da rodovia e um retorno em nível em local adequado. 

A ponte sobre o canal de Guaratuba tem seu início na estaca 46+10,0 e seu término 

na estaca 105+10,0, numa extensão de 1.180,0m, estando o seu final próximo às instalações 

de manutenção do ferryboat. A ponte apresenta 3 faixas de tráfego com 3,60m de largura 

cada, faixas de segurança de 1,0m, barreiras de segurança de 0,40m, além de 

ciclovia/passeio, no lado direito sentido norte – sul, com largura de 3,30m, incluída a grade de 

proteção externa. Para alternativa de ponte estaiada esta largura deve ser acrescida de 2,30 

m (lado esquerdo) e de 1,10 m (lado direito). Largura total útil de 16,90m e total, considerando 

as passarelas de serviço de 20,30m. Ver página 22 do Volume de Memória Justificativa – 

Tomo II – Pranchas. 

A altimetria no início da ponte possui rampa de 5% (cinco por cento), em razão da 

necessidade de altura livre do acesso, ligando a localidade de Cabaraquara a Matinhos. Na 
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sequencia uma curva vertical com 230m de desenvolvimento, para então seguir em uma 

rampa menos acentuada, -2%, até o final da ponte  

Em sua geometria na parte final da ponte, foi projetada uma curva acentuada à 

esquerda, para contorno do morro ao lado da praia de Caieiras, seguindo o projeto, paralelo 

ao mesmo.  

Após a ponte, no lado sul do município de Guaratuba, foi projetada uma interseção 

do tipo rotatória alongada em nível, com acessos laterais para a praia de Caieiras, lado 

esquerdo, e no lado direito, acesso à Av. Eng. Airton Cornelsen que além de ligar o 

atracadouro do ferryboat, liga a região conhecida como Cidade Velha de Guaratuba. 

Após o término da rotatória, no trecho comum de todas as alternativas, o projeto tem 

seu retorno para a PR-412 existente, com rampa acentuada, maior que 11%, seguindo com 

rampa de descida de -10,5% até o entrocamento das ruas Alois Cicatka com a rua Nossa Sra. 

de Lourdes, início da rua Antonio Rocha. Foi estudada a possibilidade de rebaixo no corte 

para melhorar as condições geométricas (rampas acentuadas) e de visibilidade da PR-412, 

porém, os estudos geotécnicos e as observações “in situ”, efetuada por técnicos da empresa, 

apontaram pela não implantação deste rebaixo, dada a inclinação das encostas naturais no 

local. Os taludes de corte (1v:1h) e implantação de banquetas, resultariam em cortes bastante 

elevados e com off-sets significativamente afastados do pé, com um volume considerável de 

movimentação de terra e considerável desmatamento, como já dito nos Estudos Geotécnicos.  

 Alternativa 3 

Assim como na alternativa 2 e 4, o estudo de traçado da alternativa 3 no lado norte 

de Guaratuba (Prainha), desenvolve-se sobre o leito atual da rodovia PR 412, numa extensão 

de 930,0m, com o início da ponte localizado na estaca 46+10,0. Até este ponto apresenta 3 

faixas de tráfego de 3,60m de largura cada, faixas de segurança de 1,0m, barreiras de 

segurança, e ruas laterais com largura total de 7,0m cada, que ligam a localidade de 

Cabaraquara, além de ciclovia/passeio com 3,0m de largura, no lado direito da rua lateral 

sentido norte - sul. Ver página 12 do Volume de Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas. 

As ruas laterais foram implantadas para acesso à localidade de Cabaraquara 

(município de Guaratuba) com isenção do pagamento de pedágio, que será cobrado somente 

para usuários da travessia da ponte sobre o canal de Guaratuba. 

Foi prevista a implantação de Praça de Pedágio, apenas no lado norte (Prainha), com 

6 cabines de cobrança, sendo 2 cabines reversíveis, para um melhor atendimento ao usuário, 

dependendo do horário de pico de veículos, com mudança de sentido de tráfego na faixa 

central da rodovia e um retorno em nível em local adequado. 
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Nesta alternativa a ponte sobre o canal de Guaratuba tem seu início na estaca 

46+10,0, lado norte, e seu término na estaca 96+10,0, lado sul, numa extensão de 1.000,0m. 

O final da obra está situado depois da rua Saturnino Neves, que faz a ligação do centro de 

Guaratuba com a praia de Caieiras. A ponte apresenta 3 faixas de tráfego com 3,60m de 

largura cada, faixas de segurança de 1,0m, barreiras de segurança de 0,40m, além de 

ciclovia/passeio, no lado direito sentido norte – sul, com largura de 3,30m, incluída a grade de 

proteção externa. Para alternativa de ponte estaiada esta largura deve ser acrescida de 2,30 

m (lado esquerdo) e de 1,10 m (lado direito). Largura total útil de 16,90m e total, considerando 

as passarelas de serviço de 20,30m. Ver página 22 do Volume de Memória Justificativa – 

Tomo II – Pranchas. 

A altimetria no início da ponte possui rampa de 5% (cinco por cento), em razão da 

necessidade de altura livre do acesso, ligando a localidade de Cabaraquara a Matinhos. Na 

sequencia apresenta curva vertical com 210m de desenvolvimento, para então seguir em uma 

rampa menos acentuada, 0,39%, até o final da obra.  

Em sua geometria o projeto da ponte possui 2 curvas suaves, com raios 750, tanto 

em seu início como também próximo de seu final, onde cruza o acesso à praia de Caieiras. 

 Logo após o término da ponte, no lado sul, na Av. Gen. Agostinho Pereira Filho foi 

projetada uma interseção em curva, tipo rotatória alongada em nível, com acesso laterais para 

a praia de Caieiras, como também o acesso à Av. Eng. Airton Cornelsen que além de ligar o 

atracadouro do ferryboat, liga a região conhecida como Cidade Velha de Guaratuba. 

Vale lembrar que para a execução da alternativa 3, na passagem com a praia de 

Caieiras, serão necessárias desapropriações com edificações, há muito tempo estabelecidos 

no local, projetos de ruas laterais para a ligação com a mesma, com a execução de muros de 

contenção, relocação de linha de transmissão de energia e de postes, além de grande volume 

de escavação em material de 3ª categoria (rocha), causando assim um impacto negativo 

relativamente grande, com esta comunidade. 

 Alternativa 4 

Assim como nas alternativas 2 e 3, o estudo de traçado da alternativa 4 no lado norte 

de Guaratuba (Prainha), desenvolve-se sobre o leito atual da rodovia PR 412, numa extensão 

de 930,0m, com o início da ponte localizado na estaca 46+10,0. Ver página 13 do Volume de 

Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas. 

A praça de Pedágio também foi concebida da mesma forma que as alternativas 

anteriores, no lado norte (Prainha), com 6 cabines de cobrança, sendo 2 cabines reversíveis, 

para um melhor atendimento ao usuário, dependendo do horário de pico de veículos, com 
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mudança de sentido de tráfego na faixa central da rodovia e um retorno em nível em local 

adequado. 

A ponte sobre o canal tem seu início na estaca 46+10,0, lado norte, e seu término na 

estaca 87+00, lado sul, no início do morro lateral a praia de Caieiras,numa extensão de 

810,0m. Em seu final tem início a entrada em túnel (87+10,0) numa extensão de 260,00 m, 

estando o seu final  próximo às instalações de manutenção do ferryboat. A ponte apresenta 3 

faixas de tráfego com 3,60m de largura cada, faixas de segurança de 1,0m, barreiras de 

segurança de 0,40m, além de ciclovia/passeio, no lado direito sentido norte – sul, com largura 

de 3,30m, incluída a grade de proteção externa. Para alternativa de ponte estaiada esta 

largura deve ser acrescida de 2,30 m (lado esquerdo) e de 1,10 m (lado direito). Largura total 

útil de 16,90m e total, considerando as passarelas de serviço de 20,30m. Ver página 22 do 

Volume de Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas 

O túnel mantém 3 faixas de tráfego com 3,60 m de largura cada, faixas de segurança 

de 1,0 m, barreiras de segurança com 0,40 m, além de ciclovia/passeio, no lado direito sentido 

norte – sul com 3,0 m de largura. Totalizando 16,20 m de largura útil, mais 2,00 m para folga 

de drenagem, totalizando 18,20 m de largura total. 

A altimetria no início da ponte possui rampa de 5% (cinco por cento), em razão da 

necessidade de altura livre do acesso, ligando a localidade de Cabaraquara à Matinhos. Na 

sequencia uma curva vertical com 210m de desenvolvimento, para então seguir em uma 

rampa menos acentuada, -2,1%, seguindo até o final do túnel.  

Após o túnel, no lado sul do município de Guaratuba, foi projetada uma interseção 

do tipo rotatória alongada em nível, com acessos laterais para a praia de Caieiras, lado 

esquerdo, e no lado direito, acesso à Av. Eng. Airton Cornelsen que além de ligar o 

atracadouro do ferryboat, liga a região conhecida como Cidade Velha de Guaratuba. 

 Alternativa Selecionada 

Como já citado anteriormente e de análise efetuada destas alternativas é possível 

concluir que: 

� A alternativa 1, embora possua um traçado praticamente retilíneo, e ponte com 880 

m, foi descartada em função do grande volume de escavação em rocha (material 

de 3ª categoria) tanto na chegada em Guaratuba (sul), como na execução do novo 

acesso à Praia de Caieiras.  

� A alternativa 5 apresenta elevada extensão de ponte, além de interferir com as 

instalações de embarque atuais do ferryboat, do lado norte reduzindo 

significativamente a sua capacidade operacional. Também no lado sul esta 
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alternativa prossegue por vias urbanas existentes em área da cidade de Guaratuba 

que se deveria preservar (setor histórico), região não preparada para receber 

fluxos de tráfego relativamente elevados. Observar que o custo de construção da 

ponte com grande extensão terá, certamente, um peso expressivo na análise 

financeira e econômica. 

Conforme estudos efetuados e análises discutidas com o DER/PR, foi decidido que 

três alternativas, alternativa 2, alterantiva 3 e alternativa 4 serão levadas a um maior nível de 

detalhamento para tornar a decisão de escolha mais objetiva. Sendo assim, foram levantadas 

as quantidades destas três alternativas, e para a escolha final da alternativa será apresentado 

os estudos complementares no decorrer do relatório. 

No Volume 2 – Memória Justificativa - Tomo II – Pranchas são apresentadas as 

pranchas das 3 alternativas estudada e ainda mostra o mapa geral com o traçado das 5 

alternativas. E ainda há a seção de apresentação das seções transversais tipo. 

5.4.3 Estimativa de Quantidades 

Para cada uma das alternativas foram feitas estimativas de quantidades e 

consequente custo de terraplenagem para subsidiar o custo da obra. As quantidades foram 

retiradas através dos volumes com as seções transversais. As seções da Alternativa 4 

selecionada estão apresentadas no Volume II – Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas, 

páginas 46 a 67. A seguir o comparativo de quanidades das três alternativas. 

Alternativa 2 

 

Alternativa 3 

 

Alternativa 4 

TERRAPLENAGEM Unid Quantidade

Compactação de aterros 95% PN (A) m3 4.917,00

Compactação de aterros 100% PN (A) m3 10.059,00

Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 44.360,00

Escavação, carga e transporte de mat. 1a. cat. 4000-5000m m3
47.670,00

Escavação, carga e transporte de mat. 3a. cat. 4000-5000m m3 72.899,00

Transp. Mat. c/caminhão basc. DMT 10001 a 15000 (Botafora) tkm 110.721,00

Espalhamento e conformação de bota-fora m3 103.156,00

TERRAPLENAGEM Unid Quantidade

Compactação de aterros 95% PN (A) m3 15.822,00

Compactação de aterros 100% PN (A) m3 16.016,00

Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 59.755,00

Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m m3
66.416,00

Escavação, carga e transporte de mat. 3a. cat. 4000-5000m m3 166.910,00

Transp. Mat. c/caminhão basc. DMT 10001 a 15000 (Botafora) tkm 205.483,00

Espalhamento e conformação de bota-fora m3 197.769,00
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5.4.4 Alternativa Escolhida 

A alternativa escolhida foi a alternativa 4, a justificativa para sua escolha está 

apresentada no item 2.3 – Alternativa Selecionada e também no Item 9 Seleção de Alternativa 

deste mesmo Volume. 

5.5 GABARITO DE NAVEGAÇÃO SOB A PONTE 

5.5.1 Fontes 

O gabarito foi estabelecido, para as finalidades deste EVTEA, seguindo-se 

orientações fornecidas pelo Relatório 121/2014 - Canais de Acesso a Áreas Portuárias – 

Diretrizes para Projeto, da The World Association for Waterborne Infrastructure – PIANC 

Report, item 3.1.5 – Métodos de Projeto Conceitual para Canais Retilíneos, que apresenta 

diretrizes e recomendações para a fixação das dimensões vertical e horizontal de canais de 

acesso a portos, uni e bidirecionais. No caso presente trata-se de um canal unidirecional. 

Deve ser observado que o canal sobre a ponte não fornece acesso a área portuária, 

por não haver, presentemente, área portuária na Baía de Guaratuba. Ele dará acesso a áreas 

internas da baía, a marinas (cais ou doca à beira-mar provido de instalações para guarda e 

manutenção de embarcações de lazer e esporte náutico). 

Embora se possa utilizar o método do projeto conceitual para se alcançar com mais 

rapidez um projeto inicial de canal, a condução de uma avaliação mais detalhada é geralmente 

necessária. A abordagem básica envolve o uso de modelos computacionais cujo tipo, 

propósito e metodologia bem como o seu uso são discutidos no PIANC Report. 2014. Assim 

ao tratar do projeto da ponte estes métodos devem ser consultados. 

5.5.2 Largura 

A largura total do fundo W é dada por: 

 
� WBM = largura da faixa básica de manobras; 

� ∑Wi = larguras adicionais para compensar os efeitos de ventos, correntes, etc., 

TERRAPLENAGEM Unid Quantidade

Compactação de aterros 95% PN (A) m3 5.112,00

Compactação de aterros 100% PN (A) m3 10.516,00

Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 50.881,00

Escavação, carga e transporte de mat. 1a. cat. 4000-5000m m3
47.441,00

Escavação, carga e transporte de mat. 3a. cat. 4000-5000m m3 79.927,00

Escavação, carga e transporte de mat. 3a. cat. 4000-5000m m3 53.360,00

Transp. Mat. c/caminhão basc. DMT 10001 a 15000 (Botafora) tkm 162.369,00

Espalhamento e conformação de bota-fora m3 163.752,00
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� WBR, WBG = folga entre o navio e as margens dos lados verde e vermelho do 

canal; 

Na Figura 5.5.1, relativa a um canal bidirecional, estão indicadas a faixa de manobras 

WM, que corresponde à soma da largura da faixa básica de manobras e da largura ∑Wi.  As 

distâncias às margens, WBR, WBG constituem larguras de segurança adicional que afastam 

a faixa de manobras de áreas de menor profundidade. 

Figura 5.5.1 – Faixas de Manobras 

 
� WBM = largura da faixa básica de manobras. 

A largura da faixa básica de manobras foi fixada em B = 38 m, que corresponde à 

maior largura de embarcação (Figura 5.5.2) que opera no transporte de veículos e passageiros 

na baía, de 30 m, uma balsa, e a do rebocador, que opera em conjunto com a balsa, cuja 

largura é de 8 m. Assim, B = 38 m. 

Influi ainda sobre a largura da faixa a condição de manobrabilidade da embarcação, 

boa 1,3B, regular 1,5B e ruim 1,8B. Tomado 1,5B. 

Observar que a NORMAM 11/DPC – Normas da Autoridade Marítima para Obras, 

Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais sob, sobre e às Margens das Águas sob Juridisção 

Nacional, 2017, recomenda elaboração de “Estudo sobre a navegação local considerando as 

embarcações das principais empresas de navegação que operam na área, suas dimensões e 

principais características, bem como as dimensões e composições de comboios. Deverá 

indicar, também, as perspectivas de desenvolvimento da navegação na área”. Uma única 

empresa opera na área, a que realiza, por concessão do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado do Paraná, o transporte de veículos e passageiros entre os municípios 

de Matinhos e Guaratuba. Quanto a perspectivas, a tendência é de que, com a ponte, a 

empresa concessionária deixe de operar. 

� ∑Wi = larguras adicionais para compensar os efeitos de ventos, correntes, etc., 
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Os acréscimos de largura da faixa básica devido à velocidade da embarcação, de 

ventos transversais, de correntes marítimas prevalecentes, transversais e longitudinais, e da 

qualidade dos auxílios à navegação correspondem em geral a condições médias, como 

regular em ruim, regular, bom. Deve-se consultar a Tabela 3.5: Larguras adicionais W para 

seções retilíneas do canal fornecidas pelo Relatório 121/2014 - Canais de Acesso a Áreas 

Portuárias – Diretrizes para Projeto, da The World Association for Waterborne Infrastructure – 

PIANC Report. 

Figura 5.5.2 – Dimensões características de navios 

 

− Velocidade da embarcação 

Velocidade moderada (15 km/h < v < 22 km/h), em alta, moderada, baixa a qual não aumenta 

a largura da faixa básica.  

− Vento transversal prevalecente 

Velocidade do vento moderada (28 km/h < v < 61 km/h), em leve, moderada, forte e 

velocidade da embarcação também moderada, acréscimo de 40%, 0,4B. 

− Corrente transversal prevalecente 

Velocidade da corrente tomada como fraca (0,4 km/h <v < 0,6 km/h), em desprezível, 

fraca, moderada, forte e velocidade da embarcação moderada, acréscimo de 20%, 0,2B. 

− Corrente longitudinal prevalecente 

Velocidade da corrente moderada (2,8 km/h <v < 5,6 km/h), em fraca, moderada, 

forte e velocidade da embarcação moderada, acréscimo de 10%, 0,1B. 

− Auxílios à navegação 

Considerada qualidade boa (em excelente, bom, regular), acréscimo de 20%, 0,2B. 

Os demais fatores tabelados não exercem, no presente caso, influência sobre a 

largura da faixa. 

− Altura das ondas de través e de alheta 

− Superfície do fundo 
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− Profundidade da hidrovia 

Nestas condições a largura da faixa do canal é de 2,4B = 2,4 x 38 = 91,2 m. Fixada 

largura de 90 m, vão livre mínimo da ponte sobre o canal.    

5.5.3 Altura 

A Figura 5.3.3 mostra as dimensões lineares que interessam ao problema. ADC 

representa a folga sobre o calado aéreo e Hst a altura da embarcação desde a linha de 

flutuação. A folga é calculada pela fórmula. 

ADC = 0,05 Hst ≥ 2,0 m 

Para a folga ser de 2 m a altura da embarcação, Hst, teria de ser de 40 m. Como se 

trata, no presente caso, de embarcações com menos de 40 m de altura (ferryboat), a folga a 

considerar é de 2 m.  

Os estudos efetuados apontam aproximadamente 3,0 m como cota da maré máxima 

(sigízia), 12,0 m como a altura a partir da linha de flutuação da embarcação mais alta, no caso 

ferryboat utilizado na travessia Matinhos - Guaratuba, com autorização para efetuar a 

travessia da baía. Resulta uma altura livre mínima de 2,0 m + 12,0 m = 14,0 m. Observar que 

a linha de flutuação considerada é a indicada nos desenhos dos ferryboats recebidos do 

DER/PR.  

Observar também que o gabarito de navegação é, portanto, um retângulo de 90 m 

de largura por 14 m de altura, dimensões mínimas. A altura será na maior parte do tempo 

superior a 14 m porque na maior parte do tempo as cotas de maré alta são menores que a 

cota de sigizia. 

A cota mínima do greide da ponte, sobre o canal e navegação, será, portanto, 17,0 

m + 3,0 m = 20,0 m onde 3,0 m representa a espessura ou altura estimada do tabuleiro da 

ponte.  

Cabem aqui as observações anteriores relativas à não existência de área portuária 

na Baía de Guaratuba e ao fato de que as embarcações que realizam a travessia podem 

deixar de operar com a entrada em operação da ponte. Caso não se considerasse as 

embarcações atuais da travessia as dimensões do gabarto de navegaão poderiam ser 

reduzidas. 
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Figura 5.5.3 – Altura de navios 

 

Para desenvolvimento do traçado foi efetuado contato com a CPP – Capitania dos 

Portos de Paranaguá, com a presença do Comandante Kascharowski, Chefe do 

Departamento de Segurança de Tráfego Aquaviário e do Tenente Renato, além de 

representante do DER/PR e do coordenador dos estudos de viabilidade em execução, em 

reunião datada de 25/07/2018. Na ocasião nos forneceram os manuais para o 

desenvolvimento do gabarito de navegação e que, só quando da execução dos projetos 

básicos e executivos, estes deverão ser encaminhados para a análise da Marinha no Rio de 

Janeiro. 

5.6 PAVIMENTAÇÃO 

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido com base nas normas, instruções e 

especificações do DNIT e do DER/PR considerando a geometria das alternativas estudadas, 

substanciado pelo projeto de duplicação realizado na Avenida Juscelino Kubitschek de 

Oliveira na cidade de Matinhos, que integra a continuação da ponte da travessia de 

Guaratuba. O estudo compreende o trecho de pavimento flexível e pavimento rígido. O 

pavimento rígido se aloca no trecho da praça de pedágio até o final do túnel. 

5.6.1 Subleito do Pavimento 

Para o projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira o resultado 

do estudo geotécnico determinou o Índice de Suporte do Subleito, ISCp = 5,75%. Porém, para 

o subleito, foi considerado uma camada final de terraplenagem com material importado 

(saibro). Este material, saibro, foi amostrado e ensaiado, atingindo ISC=32%, expansão igual 

a 0% e Índice de Grupo igual a zero. Uma vez que o método de dimensionamento limita o 

valor do ISC do subleito (nesse caso, o terrapleno), será adotado o valor máximo, ISCp = 

20,00%.  

Hkt 

T 

Hst 

Hst = Hkt - T 
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5.6.2 Número N 

O número N (número equivalente N de operações do eixo simples padrão - 8,2 tf) 

encontrado no estudo de tráfego apresentado anteriormente a 1,99 x 107, para um horizonte 

de projeto de 10 anos. 

5.6.3 Dimensionamento pelo método do DNER 

Para o dimensionamento do pavimento flexível foram utilizadas as inequações, bem 

como conceitos descritos no Método de Projetos de Pavimentos Flexíveis, do DNER: 

RKR + BKB ≥ H20      (1) 

RKR + BKB + h20Ks ≥ Hn      (2) 

RKR + BKB + h20Ks + hnKRef ≥ Hn      (3) 

 Onde: 

H20, a espessura de camada granular sobre a sub-base com CBR = 20%; 

Hn, a espessura de camada granular sobre o reforço com CBR = n; 

Hm, a espessura de camada granular sobre o subleito com CBR = m. 

KR, KB, KS e KRef representam os coeficientes de Equivalência Estrutural do revestimento, da 

base, sub-base e reforço do subleito, respectivamente, conforme quadro a seguir: 

CAMADA TIPO DE MATERIAL K 

Revestimento KR 

Concreto Asfáltico (CA) 2,0 
Pré-Misturado a Quente (PMQ) 1,7 
Pré-Misturado a Frio (PMF) 1,4 
Tratamentos Superficiais 1,2 

Base / Sub-Base 
KB 

Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), Base 
reciclada com adição de agregado e cimento 1,7 

Solo Estabilizado Granulometricamente, mistura de 
solos, Brita Graduada, macadames 1,0 

Sub-Base Ks Brita 4-A 0,85 
Reforço do 

Subleito Moledo 0,77 

Coeficientes de equivalência estrutural 

A Publicação IPR-667/1981, do Eng. Murillo Lopes de Souza recomenda, em caso 

de N > 107, substituir H20 por 1,2 x H20 na inequação (1). 

De acordo com o método de dimensionamento do DNER, os tipos e espessuras 

mínimas recomendadas para o revestimento betuminoso (R), em função do número 

equivalente N de operações do eixo simples padrão (8,2 tf), calculado para um período de 

projeto (P) igual a 10 anos, estão apresentadas a seguir: 
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NÚMERO “N” TIPO DE REVESTIMENTO 
ESPESSURA 

(cm) 

N ≤ 106 Tratamentos Superficiais (TSS, TSD ou TST) 2,0 a 3,0 
106 < N ≤ 5x106 Concreto Asfáltico (CA) 5,0 
5x106 < N ≤ 107 Concreto Asfáltico (CA) 7,5 
107 < N ≤ 5x107 Concreto Asfáltico (CA) 10,0 

Espessura mínima de revestimento betuminoso 

 Materiais e Espessuras para as Camadas de Base, Sub-Base e Reforço 

do Subleito 

Deve-se, primeiramente, determinar a espessura da camada betuminosa para então 

encontrar as espessuras das demais camadas (base, sub-base e reforço do subleito), 

levando-se em consideração os materiais disponíveis para cada uma delas, seus coeficientes 

de equivalência estrutural (K) e sua capacidade de suporte, traduzidos pelos respectivos 

valores de CBR. 

 Parâmetros Básicos Adotados 

Tráfego:  Tráfego: N = 1,99x107 solicitações do eixo simples 
padrão de 8,2tf;  

Subleito: 20% 

Camada de Sub-base: Não será executada 

Camada de Base: Granular (BGS), ISC ≥ 80%, espessura (h20) e 
coeficiente estrutural KS = 1,00; 

Revestimento: CA, espessura (R). 

 Cálculo das Espessuras das Camadas do Pavimento 

As espessuras necessárias, em termos de material granular, foram determinadas 

através da equação abaixo, modelagem matemática do ábaco de dimensionamento do DNER, 

para N = 1,99x107 e adotando seus respectivos índices de suporte. 

Ht = 77,67 x N0,0482 x CBR-0,598 

Aplicando as inequações do método, obtém-se: 

RUA 
N 

(USACE) 
CBR 
(%) 

Método do Eng. Murilo Lopes 
de Souza 

Ht  H20 Hn Hm 

PAVIMENTO 1,99E+07 20,0 29,11 29,11 - - 
 

RUA 
CBUQ (cm) Base (cm) 
Min. Adot. Calc. Adot. 

PAVIMENTO 10,00 10,00 14,93 15,00 

 Resumo do Dimensionamento 

Revestimento em Concreto Asfáltico (CA):   10,0 cm 
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Base de Brita Graduada Simples (BGS):   15,0 cm 

5.6.4 Taxas Adotadas 

As taxas referentes ao revestimento de CA deverão ser determinadas no projeto 

assim como também no local da obra, antes do início de cada etapa, respeitando as normas 

vigentes. Para fins deste estudo foi utilizada uma taxa de CAP 50/70 de 5,5%, para a camada 

de binder, para a camada de rolamento com CAP-50/70 com polímero elastomérico de 5,9%.  

Para a imprimação foi utilizada a taxa de aplicação de 1,2 l/m² e para a pintura de 

ligação e cura foi utilizada a taxa de e 0,5 l/m² de RR-1C. 

5.6.5 Dimensionamento do Pavimento Rígido 

O Pavimento rígido deve ser inicialmente implantado da praça de pedágio ao final do 

trecho do túnel. Por isso foi realizado o dimensionamento para o pavimento rígido. 

O método utilizado para o dimensionamento de pavimentos rígidos foi o Método da 

Portland Cement Association (PCA) de 1984. Este método é apresentado no Manual de 

Pavimentos Rígidos do DNIT (2005). 

A via central foi dimensionada em função do: 

▪ Carregamento de tráfego previsto; 

▪ Revestimento em concreto de Cimento Portland; 

▪ Base de Concreto Compactado a Rolo (CCR); 

▪ Subleito com CBR de 20%. 

Na sequência serão apresentados os critérios de projeto, resultados do 

dimensionamento da placa de concreto simples com barras de transferência e os 

procedimentos de cálculo preconizados pelo método de dimensionamento. 

(a) Coeficiente de recalque do subleito 

Para fins de dimensionamento, a determinação de k foi feita por meio da relação 

adotada pela ABCP, entre o Índice de Suporte Califórnia (CBR ou ISC) e o coeficiente de 

recalque (k). Assim sendo, para o estudo em questão temos que para o CBR característico, o 

coeficiente de recalque do subleito (kSL) é de 63 MPa/m. Levando-se em consideração a 

contribuição estrutural da camada de Sub-base (15 cm), obtém-se um coeficiente aumentado 

do recalque imediatamente abaixo da placa. Este coeficiente é denominado de coeficiente de 

recalque no topo do sistema (ksist) e tem o valor de 223 MPa/m. 

(b) Cálculo da espessura da placa 

▪ CBRSL ..................................................................................................... 20% 

▪ Sub-base de CCR................................................................................ 15 cm 
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▪ Coeficiente de recalque do sistema ........................................... 223 MPa/m 

▪ Espessuras estudadas para as placas.........................................19 a 20 cm 

▪ Junta transversal a cada 5,00 m – Barra de Transferência Aço CA-25 com Ø=32 

mm a cada 30 cm e comprimento de 50 cm; 

▪ Junta longitudinal – Barra de Ligação Aço CA-50 com Ø=10,0 mm a cada 50 cm e 

comprimento de 80 cm; 

▪ Placa de Concreto Simples – Concreto fctMk = 4,50 MPa; 

▪ Placas regulares – Com fibras de polipropileno (executadas com pavimentadora) 

▪ Placas Irregulares – Com fibras de polipropileno (executadas com régua vibratória) 

▪ Pistas principais com acostamento de concreto. 

O cálculo da espessura da placa iniciou com 19 cm. Porém como o dimensionamento 

não atendia ao tráfego de projeto, foi feita verificação para a espessura de 20 cm a qual 

atendendo às condições de dimensionamento. Os quadros a seguir, apresentam o 

dimensionamento. 

ESPESSURA PARA ANÁLISE 19 cm

POSSUI JUNTAS COM BT (X) SIM (  ) NÃO

ACOSTAMENTO EM CONCRETO (X) SIM (  ) NÃO

VIDA ÚTIL DO PAVIMENTO 20 anos

REPETIÇÕES 
ADMISSÍVEIS

CONSUMO DE 
FADIGA (%)

REPETIÇÕES 
ADMISSÍVEIS

CONSUMO DE 
FADIGA (%)

≤06 6 6,60 1.395.159 Ilimitado - Ilimitado -
06 - 07 7 7,70 6.663.112 Ilimitado - Ilimitado -
09 - 10 10 11,00 3.404.921 Ilimitado - 8.500.000 40,06%

≤17 17 18,70 514.103 Ilimitado - 35.000.000 1,47%
17 - 18 18 19,80 3.824.543 Ilimitado - 15.000.000 25,50%
18 - 19 19 20,90 1.296.225 Ilimitado - 7.000.000 18,52%

≤24 24 26,40 207.338 Ilimitado - 80.000.000 0,26%
25 - 26 26 28,60 1.725.045 Ilimitado - 10.000.000 17,25%
27 - 28 28 30,80 319.211 Ilimitado - 3.500.000 9,12%

TOTAL 0,00% TOTAL 112,17%

EIXOS TANDEM TRIPLO

TENSÃO EQUIVALENTE FATOR DE FADIGA FATOR DE EROSÃO
0,98 0,22 2,54

EIXOS TANDEM DUPLO

TENSÃO EQUIVALENTE FATOR DE FADIGA FATOR DE EROSÃO
1,27 0,28 2,5

EIXOS SIMPLES

TENSÃO EQUIVALENTE FATOR DE FADIGA FATOR DE EROSÃO
1,50 0,33 2,44

EROSÃO

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO

ESTUDO DE VIABILIDADE DA PONTE DE GUARATUBA - TÚNEL E PRAÇA DE PEDÁGIO

RESISTÊNCIA DO CONC. À TRAÇÃO NA FLEXÃO (MPa)

4,5

FATOR DE SEGURANÇA DE CARGAS (FSC)

1,1

CARGAS EIXO CARGAS CARGAS x FSC
REPETIÇÕES 
ESTIMADAS

FADIGA
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ESPESSURA PARA ANÁLISE 20 cm

POSSUI JUNTAS COM BT (X) SIM (  ) NÃO

ACOSTAMENTO EM CONCRETO (X) SIM (  ) NÃO

VIDA ÚTIL DO PAVIMENTO 20 anos

REPETIÇÕES 
ADMISSÍVEIS

CONSUMO DE 
FADIGA (%)

REPETIÇÕES 
ADMISSÍVEIS

CONSUMO DE 
FADIGA (%)

≤06 6 6,60 1.395.159 Ilimitado - Ilimitado -
06 - 07 7 7,70 6.663.112 Ilimitado - Ilimitado -
09 - 10 10 11,00 3.404.921 Ilimitado - 25.000.000 13,62%

≤17 17 18,70 514.103 Ilimitado - Ilimitado -
17 - 18 18 19,80 3.824.543 Ilimitado - Ilimitado -
18 - 19 19 20,90 1.296.225 Ilimitado - 17.000.000 7,62%

≤24 24 26,40 207.338 Ilimitado - Ilimitado -
25 - 26 26 28,60 1.725.045 Ilimitado - 25.000.000 6,90%
27 - 28 28 30,80 319.211 Ilimitado - 8.350.000 3,82%

TOTAL 0,00% TOTAL 31,97%

EIXOS TANDEM TRIPLO

TENSÃO EQUIVALENTE FATOR DE FADIGA FATOR DE EROSÃO
0,91 0,20 2,50

EIXOS TANDEM DUPLO

TENSÃO EQUIVALENTE FATOR DE FADIGA FATOR DE EROSÃO
1,19 0,26 2,45

EIXOS SIMPLES

TENSÃO EQUIVALENTE FATOR DE FADIGA FATOR DE EROSÃO
1,40 0,31 2,38

EROSÃO

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO

ESTUDO DE VIABILIDADE DA PONTE DE GUARATUBA

RESISTÊNCIA DO CONC. À TRAÇÃO NA FLEXÃO (MPa)

4,5

FATOR DE SEGURANÇA DE CARGAS (FSC)

1,1

CARGAS EIXO CARGAS CARGAS x FSC
REPETIÇÕES 
ESTIMADAS

FADIGA

 

5.6.6 Fontes de Materiais / Seções Transversais-tipo de Pavimentação  

A seguir apresenta-se o quadro de fontes de materiais previsto para a obra. 

As seções transversais-tipo de pavimentação estão apresentadas no Volume 2 – 

Tomo II - Memória Justificativa – Pranchas na página 25 e 26. 
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5.7 SINALIZAÇÃO 

O Projeto de Sinalização foi desenvolvido a partir das normas e especificações 

das Resoluções 108/2005 (Vertical - Regulamentação), 243/2007 (Vertical - Advertência), 

486/2014 (Vertical – Indicação) e 236/2007 (Horizontal) do Conselho Nacional de Trânsito, 

amparado pelo Código de Trânsito Brasileiro, através da lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 e consiste na representação gráfica linear do trecho, com os vários elementos 

empregados para regulamentar e disciplinar o trânsito. A implantação do sistema completo 

de sinalização foi baseada no Projeto Geométrico, em planta e perfil. 

Para o projeto de sinalização está prevista a velocidade regulamentada de 40 

km/h para a rodovia, com possibilidade de parada total nas interseções e conversões. 

5.7.1 Sinalização Vertical 

A sinalização vertical resultou na aplicação de placas e painéis em pontos laterais 

à rodovia. A codificação das placas apresentadas no projeto seguiu o regulamento do 

Código de Trânsito Brasileiro, conforme Anexo II, Sinalização. 

 Placas de Regulamentação 

As placas de regulamentação têm por finalidade informar sobre as limitações, 

proibições ou restrições, regulamentando o uso da rodovia. 

• Placa Circular: fundo branco revestido com película refletiva com orla e diagonal 

vermelha refletivas com inscrições ou símbolos pretos não refletivos. 

• Placa Octogonal: fundo vermelho revestido com película refletiva com borda 

interna e letras de cor branca revestida com película refletiva. 

 Placas de Advertência 

As placas de advertência têm função de chamar a atenção dos condutores de 

veículos para a existência e natureza de perigo na via ou adjacente a ela. 

• Placa Quadrada: fundo amarelo refletivo com tarja e símbolos pretos não 

refletivos. 

 Placas Indicativas 

Estas placas têm a finalidade de indicar as direções e distâncias das localidades 

que se quer atingir. 

• Placa Retangular: fundo verde e/ou azul pintado com esmalte sintético ou 

similar, com símbolos, tarja e letras brancas revestido com película refletiva com 

esferas inclusas. 
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 Material das Placas 

• Chapas: as chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser 

planas, do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou 

espessura de 1,5 mm, bitola #16. Devem atender integralmente a NBR 11904 - 

Placas de aço para sinalização viária. 

• Reflexibilidade: subdividida em placas refletivas. 

• Película Refletiva: a reflexão do fundo, setas e letreiros indicativos será feita 

mediante aplicação de películas refletivas, grau técnico (GT), com coloração 

invariável, tanto de dia como à noite. Deve atender integralmente a NBR 14644 

- Sinalização Vertical Viária - Películas. 

• Postes de Sustentação: serão metálicos com medida de 4 metros e as placas, 

com lado horizontal maior que 1,0 m de comprimento, deverão ter 2 (dois) 

postes de sustentação.  

5.7.2 Sinalização Horizontal 

A sinalização horizontal constitui-se na pintura de linhas, setas e dizeres sobre o 

pavimento. Tem a função de regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da rodovia a 

forma mais eficiente e segura de operação sobre a rodovia. 

 Pintura Branca 

A cor branca deverá ser utilizada nas faixas que delimitam a pista de rolamento e 

servirá para regulamentar movimentos sobre a pista, tais como, símbolos, legendas e 

outros. Foi adotada a largura de 0,10m, tanto para linhas contínuas (bordo e canalização) 

quanto para as linhas tracejadas (separação de fluxo e continuidade). 

 Pintura Amarela 

A cor amarela deverá ser utilizada no eixo da rodovia em faixas contínuas ou 

descontínuas, regularizando os fluxos de sentidos opostos. Foi adotada a largura de 0,10m 

tanto para as linhas do eixo quanto para as linhas de canalização. 

 Pintura Vermelha 

A cor vermelha é utilizada na demarcação das linhas longitudinais da ciclovia 

compartilhada. 

 Tinta 

A tinta deverá ser termoplástica aplicada por aspersão (Hot-sprays) atendendo as 

especificações da norma NBR 13159. É utilizada na demarcação das linhas longitudinais. 
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A tinta termoplástica aplicada por extrusão deverá atender as especificações da 

norma NBR 13132. É utilizada na demarcação de faixas transversais e inscrições no 

pavimento. 

 Duração 

Para um bom desempenho da sinalização horizontal, a qualidade da tinta deve 

enquadrar-se dentro dos padrões exigidos para uma duração mínima de três anos. 

5.7.3 Sinalização Por Condução Ótica 

A sinalização por condução ótica é constituída por dispositivos auxiliares à 

sinalização, constituídos de materiais de composição, formas, cores e refletividade 

diversas, aplicados ao pavimento da rodovia ou adjacentes à mesma. Têm a função de 

incrementar a visibilidade da sinalização e circurculação. 

 Tachas e Tachões 

Além da função delineadora, especialmente à noite ou em trechos sujeitos a 

neblina e chuvas intensas, as tachas e os tachões são muito importantes na função de 

canalização devido a sua forma e dimensões, implicando num desconforto acentuado no 

caso de sua transposição. 

As tachas unidirecionais brancas foram utilizadas nas linhas de bordo. Nestas 

quando em tangente a cada 16,0 m, quando em curvas a cada 8,0 m e antes de OAE a 

cada 4,0 m.  

Os tachões bidirecionais amarelos foram utilizados na separação de faixas de 

sentido opostos de tráfego com cadência de 4,0 m. 

5.7.4 Sinalização de Obras 

Num trecho em obras, todas as operações de construção serão programadas, 

para que a manutenção do trânsito seja efetuada sem interferência com os serviços em 

andamento e não prejudique o movimento normal. Assim sendo, as áreas afetadas exigem 

sinalização específica, com cuidados criteriosos de implantação e manutenção. 

A utilização de sinais não incluídos no mesmo deverá ser submetida previamente 

à fiscalização e à aprovação da autoridade de trânsito.  

A sinalização para obras divide-se em vertical, horizontal, dispositivos de 

canalização e dispositivos de segurança. Terão fundo laranja com orla e legenda pretas. 

Ressalta-se, ainda, que a segurança e o controle do trânsito em trechos da rodovia 

em obras são de inteira responsabilidade do empreiteiro contratado para a execução dos 

serviços. 
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5.7.5 Estimativa de Quantidades 

Para cada uma das alternativas foram feitas estimativas de quantidades e 

consequente custo de sinalização para subsidiar a avaliação do custo da obra. 

5.8 PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES 

O Projeto de Paisagismo e Obras Complementares tem por objetivo tornar 

visualmente coerente e organizada a percepção dos elementos que compreendem o 

espaço, e que constituem o conjunto do meio ambiente antropizado e natural. 

Posteriormente ao projeto geométrico, e em conjunto com os demais projetos 

executivos, foi feita a definição dos passeios, vegetação de canteiros, rebaixamento de 

passeios para pedestres e ciclovia, promovendo a segurança, conforto e acessibilidade 

aos usuários. Os itens subsequentes apresentam as especificidades, conceitos e critérios 

adotados no projeto. 

5.8.1 Passeios e Ciclovia 

A calçada é a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 

destinada a circulação de veículos e, quando possível, ainda destinada à implantação de 

mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins. Já o passeio é a parte da calçada, livre de 

interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de 

ciclistas. 

A NBR 9050/2015 determina que calçadas, passeios e vias exclusivas de 

pedestres devem incorporar faixa livre com largura mínima recomendável de 1,5 m, sendo 

o mínimo admissível de 1,2 m. As principais condicionantes da dimensão dos passeios 

são: a geometria proposta e o alinhamento predial e/ou limites de terreno e divisas. 

A declividade longitudinal deve acompanhar a inclinação da via e a transversal 

não pode ser superior a 3,0%, com caimento para a pista, para minimizar o esforço para 

os pedestres em cadeiras de rodas e ainda prover a drenagem do passeio. 

O projeto prevê a implantação de ciclovia compartilhada, com circulação de 

bicicletas e circulação de pedestres, numa largura de 3,0 m, executada em CBUQ com 5,0 

cm de espessura e base de brita graduada de 15,0 cm.  

5.8.2 Rebaixamento de Passeios para Travessia de Pedestres 

As rampas de acessibilidade foram definidas conforme a ABNT determina na NBR 

9050/2015 (ver figura a seguir). 
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Rampa de Acessibilidade 

5.8.3 Sinalização Tátil de Alerta 

Segundo a NBR 16537/2016, a sinalização tátil de alerta deve ser instalada 

perpendicularmente ao sentido de deslocamento nas seguintes situações: 

• Nos rebaixamentos de passeios, em cor contrastante com a do piso; 

 

Piso tátil de alerta 

 

5.8.4 Sinalização tátil direcional 

Ainda segundo a NBR 16537/2016, a sinalização tátil direcional deve: 

• Ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente; 

• Ser instalada no sentido do deslocamento; 

• Ter largura entre 20,0 cm e 60,0 cm; 

• Ser cromo diferenciada em relação ao piso adjacente. 
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Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalização tátil 

direcional seja lisa. A norma exige que “a sinalização tátil direcional deva ser utilizada em 

áreas de circulação na ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o 

caminho a ser percorrido e em espaços amplos”. 

 

Piso tátil direcional 

5.8.5 Revestimento Vegetal 

As áreas hoje descobertas e aquelas que se tornarão descobertas pelas 

operações de construção serão protegidas com vegetação adequada e por processos que 

facilitem o enraizamento e o seu desenvolvimento rápido. Dentro desta ótica, o projeto 

optou por utilizar cobertura vegetal através de enleivamento, para as áreas dos canteiros. 

A execução da proteção vegetal, através de enleivamento, consta basicamente 

das seguintes atividades: 

� Preparo do solo: compreendendo, quando for o caso, o revolvimento do solo, 

nivelamento, drenagem da área, cobertura com terra vegetal, tratamento contra 

pragas, adubação e/ou correção do solo; 

� Produção de leivas: compreendendo a poda, arrancamento, carga, transporte 

e descarga das leivas, com dimensões uniformes; 

� Plantio: as placas são assentadas sobre o solo previamente preparado e 

compactado com soquetes de madeira.  Caso seja necessário, devem ser 

empregadas técnicas de fixação das leivas ao terreno utilizando-se ponteiros 

de madeira.  

� Irrigação: a irrigação é feita com equipamento apropriado para alcançar 

grandes alturas, não se admitindo a adoção de métodos impróprios que possam 

comprometer a estabilidade dos maciços, processando-se à medida que as 
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leivas forem implantadas. A operação de irrigação deve ser repetida, sempre 

que necessário, até a definitiva fixação das leivas ao solo. 

 A espécie vegetal sugerida para o plantio é a grama batatais (nome cientifico: 

Paspalumnotatum) também conhecida como grama Matogrosso, é uma gramínea nativa 

pertencente à família Poaceae, sendo a única dentre as demais que não possui cultivo em 

viveiro. Suas folhas são longas, volumosas e com uma coloração verde claro. Quando não 

podada, podem chegar até 30cm de altura. Sua reprodução pode ocorrer de duas formas: 

por rizomas ou através de sementes, se desenvolve melhor em locais a pleno sol, com 

climas tropicais e baixa umidade relativa do ar. Suas raízes são profundas e densas, o que 

significa possuir alta resistência e poder de contensão em locais com potenciais problemas 

de erosão, seu crescimento é maior no verão. As vantagens e desvantagens da utilização 

da grama batatais está exposta a seguir: 

� Vantagens: é indicada para plantio em taludes e platôs de rodovias pois se 

adapta em solo rico ou solo pobre de nutrientes; é a grama mais resistente ao 

pisoteio; é a que melhor desempenha a função de conter a erosão e, por ser 

nativa, possui baixo custo de aquisição. 

� Desvantagens: possui rápido crescimento das folhas, encarecendo sua 

manutenção; possui alto índice de problemas relacionados a ervas daninhas; 

possui alto índice de quebras, devendo ser manuseada cuidadosamente e 

apresenta dificuldade na mão de obra de plantio, dá mais trabalho. 

5.8.6 Postes 

Foram quantificados os postes que estão interferindo na obra e deverão ser 

relocados. 

5.8.7 Barreiras  

As barreiras rígidas simples de perfil New Jersey foram projetadas, junto aos 

bordos das pistas, em toda a extensão da PR-412 com função especifica para resguardar 

as áreas destinadas aos pedestres e ciclistas. 

Contudo também estão projetadas barreiras rígidas do inicio da praça de pedágio 

ao fim da Obra de Arte Especial, com função especifica de proteção lateral dos veículos 

em situações de desníveis elevados. 

O tipo da barreira a ser implantada será New Jersey simples, com dimensões 

padrão DER/PR. 
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5.8.8 Estimativa de Quantidades 

Para cada uma das alternativas foram feitas estimativas de quantidades e 

consequente custo de paisagismo para subsidiar o custo da obra. 

 

 

INÍCIO FIM

07+10 12+10 1296

12+13 13+14 444

13+15 18+11 1352

CANTEIRO 01 48+00 50+02 735

CANTEIRO 02 50+03 50+11 49

106+12 111+02 1451

111+08 120+10 5924

120+14 127+09 1884

CANTEIRO 01 113+01 113+09 72

CANTEIRO 02 113+16 114+04 44

CANTEIRO 01 116+04 117+00 133

ROTATÓRIA 118+07 119+09 314

ILHA 01 118+04 118+08 16

ILHA 02 117+09 117+19 18

ILHA 03 119+11 119+19 36

CANTEIRO 147+12 149+18 1030

ILHA 01 146+17 147+01 14

14812

PROJETO DE PAISAGISMO - EVTEA GUARATUBA - ALT 02

LOCALIZAÇÃO
ESTACA

ÁREA (m2)

PR-412 X Rua Alois 

Cicatka

INTER 02LG

ACESSO CAIEIRAS

ACESSO BALSA 

GUARATUBA

TOTAL ÁREA ENLEIVAMENTO (m2)

INTER 01LG

ACESSO BALSA 

MATINHOS

QUADRO DE QUANTIDADES - ENLEIVAMENTO

INÍCIO FIM

07+10 12+10 1296

12+13 13+14 444

13+15 18+11 1352

CANTEIRO 01 46+10 50+02 840

CANTEIRO 02 50+03 50+11 49

104+11 108+04 1079

108+10 117+13 5925

117+18 123+02 1564

ACESSO CAIEIRAS CANTEIRO 01 91+18 104+14 3793

CANTEIRO 01 112+18 113+10 125

CANTEIRO 02 113+18 114+13 138

ROTATÓRIA 115+12 116+10 314

ILHA 01 115+12 115+16 16

ILHA 02 115+07 115+10 18

ILHA 03 116+12 116+18 36

CANTEIRO 144+01 146+07 1030

ILHA 01 143+06 143+10 14

18033

ACESSO BALSA 

GUARATUBA

PR-412 X Rua Alois 

Cicatka

TOTAL ÁREA ENLEIVAMENTO (m2)

LG INTER 01

ACESSO BALSA 

MATINHOS

LG INTER 02

PROJETO DE PAISAGISMO - EVTEA GUARATUBA - ALT 03

QUADRO DE QUANTIDADES - ENLEIVAMENTO

LOCALIZAÇÃO
ESTACA

ÁREA (m2)
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5.9 DESAPROPRIAÇÃO 

O Projeto de Desapropriação tem por objetivo subsidiar o DER/PR, responsável 

pela indenização, na desapropriação dos imóveis atingidos pelo projeto, por meio do 

fornecimento dos custos aproximados de cada área. Os valores utilizados foram obtidos 

por meio de pesquisa no site imovelweb na data de 29/01/2020. Abaixo encontra-se a 

metodologia para obtenção dos valores. 

INÍCIO FIM

07+10 12+10 1296

12+13 13+14 444

13+15 18+11 1352

CANTEIRO 01 46+10 50+02 1300

CANTEIRO 02 50+00 50+07 49

104+03 108+16 1453

109+01 118+04 5925

118+08 125+03 1884

CANTEIRO 01 110+14 111+03 72

CANTEIRO 02 111+10 111+17 44

CANTEIRO 01 113+19 114+16 133

ROTATÓRIA 116+05 117+06 314

ILHA 01 116+08 116+13 16

ILHA 02 115+12 116+00 18

ILHA 03 117+07 117+13 36

CANTEIRO 145+06 147+12 1030

ILHA 01 144+11 144+15 14

15380

PROJETO DE PAISAGISMO - EVTEA GUARATUBA - ALT 04

QUADRO DE QUANTIDADES - ENLEIVAMENTO

LOCALIZAÇÃO
ESTACA

ÁREA (m2)

LG INTER 01

ACESSO BALSA 

MATINHOS

TOTAL ÁREA ENLEIVAMENTO (m2)

LG INTER 02

ACESSO CAIEIRAS

ACESSO BALSA 

GUARATUBA

PR-412 X Rua Alois 

Cicatka
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m² R$ R$/m² Bairro

366,00 120.000,00      327,87          centro

350,00 65.000,00        185,71          cohapar

360,00 100.000,00      277,78          coroados

408,00 108.000,00      264,71          brejatuba

230,00 50.000,00        217,39          centro

494,00 350.000,00      708,50          brejatuba

525,00 180.000,00      342,86          brejatuba

490,00 210.000,00      428,57          figueira

600,00 150.000,00      250,00          prainha

480,00 150.000,00      312,50          coroados

455,00 350.000,00      769,23          brejatuba

455,00 340.000,00      747,25          centro

480,00 480.000,00      1.000,00       centro

366,00 67.000,00        183,06          brejatuba

420,00 98.000,00        233,33          coroados

360,00 65.000,00        180,56          brejatuba

Oferta 401,83          R$/m²

Transação 361,65          R$/m²

APP 80,37             R$/m²

Imóveis Urbanos

Média

 

m² R$ R$/m² Bairro

38.400,00 800.000,00 20,83    PR412

301.994,00 350.000,00 1,16      PR412

36.000,00 95.000,00    2,64      Colônia Potreira

8.500,00 120.000,00 14,12    Estrada Itapoã

8.766,00 150.000,00 17,11    Limeira

12.500,00 100.000,00 8,00      Alexandra

30.250,00 180.000,00 5,95      Alexandra

5.200,00 65.000,00    12,50    Matinhos

1.700,00 250.000,00 147,06 Matinhos

5.000,00 150.000,00 30,00    Matinhos

35.000,00 395.000,00 11,29    Colônia Rasgadinho

84.000,00 690.000,00 8,21      Coroados

24.200,00 980.000,00 40,50    Saí mirim

13.704,00 450.000,00 32,84    BR 277 Km 13

8.700,00 600.000,00 68,97    Caiobá

5.200,00 65.000,00    12,50    Matinhos

Oferta 27,10    R$/m²

Transação 24,39    R$/m²

APP 4,88      R$/m²

Imóveis Rurais

Média

 

Para Área de Preservação Permanente (APP) com benfeitoria foi utilizado 20% da 

média encontrada para imóveis urbanos, para as demais áreas de APP foi utilizado o valor 

para imóveis rurais, conforme a Classe de Capacidade de Uso (Classe VIII) – IBAPE/SC 

(2013).  Conforme consulta com o setor de Desapropriação do DER/PR, foi definido que a 

área de Guaratuba que o projeto afeta é toda APP. O lado de Matinhos foi adotado o valor 

da média dos imóveis urbanos menos dez porcento, conforme ABNT 14653/2019. Para as 

benfeitorias foi utilizado os valores de Custo Unitários Básicos de construção (CUB) de 

novembro de 2019, fornecidos pela SINDUSCON/PR. Sendo usados os valores para R-1 

de R$1.471,98/m² padrão baixo e para garagem/cobertura foi adotado um terço do valor, 

R$490,66/m². 

 A delimitação foi realizada a partir do projeto geométrico das alternativas 2, 3 e 

4. Abaixo encontra-se o demonstrativo de valores das áreas delimitadas. As pranchas 

estão apresentadas no Volume II – Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas, páginas 

38,39 e 40. 
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5.9.1 Alternativa 2 

DESAPROPRIAÇÃO 

(m²)
VALOR (m²) VALOR 

REINTEGRAÇÃO 

(m²)

BENFEITORIA 

REGULAR (m²)
VALOR (m²) VALOR

BENFEITORIA 

IRREGULAR 

(m²)

TOTAL

P01 3.647,19 R$ 361,65 R$ 1.319.003,78 - - - - - R$ 1.319.003,78

- 40,91 R$ 1.471,98 R$ 60.218,70 85,39

- - - - 231,62

- - - - 61,01

P03 3.905,23 R$ 361,65 R$ 1.412.323,77 - 37,69 R$ 1.471,98 R$ 55.478,93 12,69 R$ 1.467.802,69

6,91

18,72

10,92

38,67

327,65

231,35

49,6

80,51 R$ 1.471,98 R$ 118.509,11 -

104,84 R$ 1.471,98 R$ 154.322,38 -

376,03 R$ 1.471,98 R$ 553.508,64 -

246,17 R$ 1.471,98 R$ 362.357,32

337,51 R$ 490,66 R$ 165.602,66 -

P07 5.247,07 R$ 4,88 R$ 25.605,70 - - - - - R$ 25.605,70

P08 1.035,05 R$ 4,88 R$ 5.051,04 - - - - - R$ 5.051,04

P09 3.609,11 R$ 4,88 R$ 17.612,46 - - - - - R$ 17.612,46

P10 1.978,72 R$ 4,88 R$ 9.656,15 - - - - - R$ 9.656,15

P11 184,02 R$ 4,88 R$ 898,02 - - - - - R$ 898,02

P12 1.860,81 R$ 4,88 R$ 9.080,75 - - - - - R$ 9.080,75

TOTAL R$ 8.112.487,02

R$ 684.863,35 - R$ 1.676.806,14

R$ 1.471,98 R$ 41.818,95 R$ 741.903,32R$ 700.084,37 559,89 28,41

P06 8.521,75

P05 1.935,81 R$ 361,65

R$ 80,37

DESAPROPRIAÇÃO ALTERNATIVA 2

P04 5.546,44 R$ 361,65 R$ 2.005.866,24 - - - - R$ 2.005.866,24

P02 2.137,38 R$ 361,65 R$ 772.982,02 R$ 833.200,72

 

 

5.9.2 Alternativa 3 

DESAPROPRIAÇÃO 

(m²)
VALOR (m²) VALOR 

REINTEGRAÇÃO 

(m²)

BENFEITORIA 

REGULAR (m²)
VALOR (m²) VALOR

BENFEITORIA 

IRREGULAR 

(m²)

TOTAL

P01 3.647,19 R$ 361,65 R$ 1.319.003,78 - - - - - R$ 1.319.003,78

- 40,91 R$ 1.471,98 R$ 60.218,70 85,39

- - - - 231,62

- - - - 61,01

P03 3.905,23 R$ 361,65 R$ 1.412.323,77 - 37,69 R$ 1.471,98 R$ 55.478,93 12,69 R$ 1.467.802,69

6,91

18,72

10,92

38,67

327,65

231,35

49,6

P06 9.789,24 R$ 4,88 R$ 47.771,49 - - - - - R$ 47.771,49

- 420,12 R$ 1.471,98 R$ 618.408,24 -

- 217,63 R$ 1.471,98 R$ 320.347,01 -

P08 1.035,05 R$ 4,88 R$ 5.051,04 - - - - - R$ 5.051,04

P09 3.427,79 R$ 4,88 R$ 16.727,62 - - - - - R$ 16.727,62

P10 2.452,14 R$ 4,88 R$ 11.966,44 - - - - - R$ 11.966,44

P11 184,02 R$ 4,88 R$ 898,02 - - - - - R$ 898,02

P12 1.860,81 R$ 4,88 R$ 9.080,75 - - - - - R$ 9.080,75

TOTAL R$ 8.646.574,44

R$ 80,37

R$ 2.005.866,24

DESAPROPRIAÇÃO ALTERNATIVA 3

5.546,44 -

R$ 1.339.523,58

R$ 2.005.866,24

R$ 609.107,86

-

1.471,98 R$ 650.926,82

P07 16.666,96 R$ 2.278.278,82

41.818,95559,89

-R$ 361,65

1.684,25P05 28,41R$ 361,65

P04 -

P02 2.137,38 R$ 361,65 R$ 772.982,02 R$ 833.200,72
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5.9.3 Alternativa 4 

DESAPROPRIAÇÃO 

(m²)
VALOR (m²) VALOR 

REINTEGRAÇÃO 

(m²)

BENFEITORIA 

REGULAR (m²)
VALOR (m²) VALOR

BENFEITORIA 

IRREGULAR 

(m²)

TOTAL

P01 3.647,19 R$ 361,65 R$ 1.319.003,78 - - - - - R$ 1.319.003,78

- 40,91 R$ 1.471,98 R$ 60.218,70 85,39

- - - - 231,62

- - - - 61,01

P03 3.905,23 R$ 361,65 R$ 1.412.323,77 - 37,69 R$ 1.471,98 R$ 55.478,93 12,69 R$ 1.467.802,69

6,91

18,72

10,92

38,67

327,65

231,35

49,6

80,51 R$ 1.471,98 R$ 118.509,11 -

104,84 R$ 1.471,98 R$ 154.322,38

376,03 R$ 1.471,98 R$ 553.508,64

246,17 R$ 1.471,98 R$ 362.357,32

337,51 R$ 490,66 R$ 165.602,66

P07 18.716,27 R$ 4,88 R$ 91.335,40 - - - - R$ 91.335,40

P08 1.035,05 R$ 4,88 R$ 5.051,04 - - - - R$ 5.051,04

P09 4.596,10 R$ 4,88 R$ 22.428,97 - - - - - R$ 22.428,97

P10 3.024,89 R$ 4,88 R$ 14.761,46 - - - - - R$ 14.761,46

P11 184,02 R$ 4,88 R$ 898,02 - - - - - R$ 898,02

P12 589,82 R$ 4,88 R$ 2.878,32 - - - - - R$ 2.878,32

P13 1.860,81 R$ 4,88 R$ 9.080,75 - - - - - R$ 9.080,75

TOTAL R$ 8.555.249,53

R$ 1.471,98 R$ 41.818,95 R$ 766.708,85

P06 8.236,43 R$ 80,37 R$ 661.933,18 - R$ 2.016.233,28

P05 2.004,40 R$ 361,65 R$ 724.889,89 559,89 28,41

DESAPROPRIAÇÃO ALTERNATIVA 4

P04 5.546,44 R$ 361,65 R$ 2.005.866,24 - - - - R$ 2.005.866,24

P02 2.137,38 R$ 361,65 R$ 772.982,02 R$ 833.200,72

 

5.10 OCEANOGRAFIA DA BAIA DE GUARATUBA 

 

5.10.1 Introdução 

A Baía de Guaratuba possui uma área de ≈ 50,19 km² e se localiza na porção sul 

da planície costeira do Estado do Paraná, seu eixo principal é orientado no sentido E-W. 

Sua desembocadura é estreita com largura de aproximadamente 500 m e bem delimitada 

por pontais rochosos, segundo Soares et al. (1992) ao norte pelo extremo meridional da 

Serra da Prata e ao sul pelo Morro de Guaratuba. O estuário possui aproximadamente 15 

km de comprimento (MARONE et al., 2005) e profundidade média de 2,5 m e máxima em 

algumas regiões da desembocadura com 27 m, e o tempo de permanência da água é de 

aproximadamente 9,3 dias. (MARONE et al., 2006). 

Segundo a Carta Náutica 1803: Baía de Guaratuba (DHN, 2019) as maiores 

profundidades da desembocadura deste estuário estão localizadas nas coordenadas X 

743933,457 e Y: 7137591,55 (UTM – WGS84 – Zona 22S) com valores de 27 m (figura 

7.9-1). A alternativa 3 passa em locais com profundidades máximas de 22 m. Enquanto 

que a alternativa 4 passa na região mais profunda de 27 m (Figura 5.10-1). Entretanto por 

se tratar de um estuário altamente dinâmico, com vários bancos arenosos na sua 

desembocadura, essas profundidades podem alterar de acordo com as forçantes 

hidrodinâmicas atuantes na região. Os levantamentos batimétricos efetuados apontaram 

profundidades superiores a 30 m no canal. 
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Figura 5.10-1  Batimetria da região da desembocadura da baia de Guaratuba (alternativas 3 e 4) – 
(base de dados DHN – Carta Náutica - 1803)  

 

Zem (2005) a partir da análise da morfologia e da distribuição de sedimentos de 

fundo da Baía de Guaratuba, classificou este estuário no modelo hidrodinâmicofaciológico 

de estuários dominados por maré, descrito por Dalrymple et al. (1992). Segundo Marone 

et al. (2006) a maré é a principal forçante hidrodinâmica na Baía de Guaratuba, sendo 

classificado como um estuário de micromarés (amplitude da onda de maré menor que 2 

m), semidiurno (duas preamares e duas baixa-mares no dia) e com heterogeneidades 

laterais. As possíveis alterações na média de amplitude da onda de maré podem ocorrer 

devido à eventuais marés meteorológicas associadas a ventos fortes e passagem de 

sistemas frontais. A propagação da onda de maré na baía segue um padrão complexo 

(estacionária, mista e progressiva; MARONE et al., 2005). 

Marone et al. (2006) através do Projeto Guaratuba (Fundação Araucária, 

Subvenção # 552) iniciou uma pesquisa completa sobre a hidrodinâmica da área e sua 

bacia de drenagem sob uma estrutura multi-institucional (CEM / UFPR; CEHPAR, 

SUDERHSA, COPEL). Este trabalho apresentou uma descrição inicial da hidrodinâmica da 

área e sua bacia de drenagem com base em um levantamento completo que incluiu 

medidas de escoamento dos principais rios que desaguam na região de cabeceira do 

estuário em estações de nível automatizado, marés e medições das correntes de maré 
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com ADP (Acoustic Doppler Profiler). O levantamento de dados foi realizado durante um 

dia lunar (~25h), que equivale a 2 ciclos de maré, durante a maré de sizígia e no período 

de seca e inverno. Um dos transectos onde foram amostrados os dados, corresponde a 

região de desembocadura do estuário (T1) correspondente a área do empreendimento 

(Figura 5.10-2). 

 

Figura 5.10-2 -Baia de Guaratuba com a localização dos transectos amostrados: (T1) 
desembocadura; (T2) porção mediana; (T3) São João; (T4) CubatãoUBATÃO. FONTE: MARONE 
et al., 2006 

 

A estratificação da coluna d’água é atribuída às características geomorfológicas da 

baía, com a presença de um estreito e profundo canal na desembocadura e profundidades 

menores no interior, além da extensa bacia de drenagem (MARONE et al., 2006). As águas 

podem mudar de bem estratificadas para águas bem misturadas, dependendo 

principalmente de fatores como a maré e a mistura pelos ventos, em diferentes escalas de 

tempo (NOERNBERG et al., 2004). Estes mesmos autores indicam que em situações de 

maré de quadratura e baixa descarga fluvial a estratificação da coluna d’água é 

intensificada, devido a componente baroclínica da força do gradiente de pressão. 

Entretanto, nas situações de maré de sizígia e/ou elevada descarga de água doce, os 

processos de difusão turbulenta se intensificam, resultando em uma coluna d’água menos 

estratificada. 

A Baía de Guaratuba é um sistema mais estratificado que o Complexo Estuarino de 

Paranaguá, localizado adjacente a Guaratuba, apesar de este apresentar uma área 12 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
323 

PARANÁ

DER

vezes maior e densidade de drenagem ligeiramente menor (NOERNBERG et al., 2004; 

MARONE et al., 2006). Neste caso, a Baía de Guaratuba pode ser colocada no grupo de 

sistemas costeiros semi-fechados, onde a principal forçante é a maré, seguida pela 

descarga dos rios. 

As marés de sizígia alcançam uma amplitude máxima de 1,50 m enquanto que os 

períodos de quadratura atingem até 0,65 m, com incremento de até 30% em direção à 

montante do estuário (1,6 m na região mediana e 2,0 m na região da cabeceira da baía), 

podendo ser aumentada em até 0,6 m na ocorrência de ressacas associadas a sistemas 

frontais, podendo a chegar em 3 m de altura (MARONE et al., 2006). Outra característica 

oceanográfica importante da Baía de Guaratuba é a pronunciada assimetria da maré, com 

um ciclo de maré vazante mais curto e intenso que o de maré enchente (MARONE et al., 

2005). As velocidades das correntes de maré vazante na porção mediana e na 

desembocadura da baía chegam, no período de quadratura, a 2,68 m.s-1 e 2,3 m.s-1, 

respectivamente (MARONE et al., 2006).  

O prisma de maré médio no período da maré de sizígia foi de 75.285 x 106 m³, 

enquanto que na quadratura foi de 32.623 x 106 m³. Com esses valores, o fluxo médio 

durante a metade de um ciclo de maré (6,2 horas, período com as maiores intensidades) 

representa uma vazão de cerca de 3,373 m³.s-1 durante a sizígia e cerca de 1,462 m³.s-1 

para a maré de quadratura (MARONE et al., 2006). 

A figura 5.10-3, a seguir, apresenta uma imagem da seção (T1) desembocadura, 

durante o período de vazante na maré de sizígia. Como pode ser visto, fortes correntes 

estão claramente presentes na observação ADP (até 200 cm.s-1) e, também, 

heterogeneidades laterais com enchentes e vazantes ocorrendo em o mesmo estágio de 

maré. É possível observar, na parte inferior desta figura, que as direções atuais estão em 

situação de vazante na maior parte da seção, com direção predominante das correntes 

(cinza escuro – direção de fluxo de Oeste-Leste) enquanto em ambos os lados, 

particularmente no lado direito (Guaratuba), são fortes correntes de enchente (mais de 200 

cm.s-1, branco, direção Leste-Oeste). Marone et al., (2006) encontraram esse 

comportamento em quase todas as seções da amostra. 
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Figura 5.10-3 -Transecto de ADP (T1) Desembocadura – no período de vazante da maré de 
sizígiapara desembocadura na Baia de Guaratuba. Fonte: MARONE et al., 2006. 

 

Na desembocadura da baía, onde ocorrem as maiores profundidades e cuja 

característica principal é a de ser um local do estuário mais afunilado, onde as correntes 

de maré desenvolvem maiores velocidades. Isto está relacionado à passagem de todo o 

volume d’água que entra (prisma de maré) e sai (prisma de maré mais a descarga fluvial) 

do estuário por uma área muito restrita, fazendo com que as correntes de maré (enchente 

e vazante) sofram incrementos nas velocidades nessa região. Como consequência, têm-

se correntes velozes capazes de erodir o fundo estuarino, distribuir os sedimentos e manter 

os canais com grandes profundidades. Desse modo, a intensidade das correntes nestes 

setores impede a deposição de sedimentos finos e transporta parte do sedimento de 

granulometria mais fina para áreas adjacentes. 

Por isso, essa região de desembocadura apresenta uma alta dinâmica de 

sedimentos, juntamente com as forçantes hidrodinâmicas, que podem variar em intervalos 

de tempo pequenos. Assim, os dados amostrados na região em meados dos anos 2000, 

provavelmente não condizem com a realidade. Sendo assim, à época do projeto, estudos 
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complementares devem ser efetuados para confirmação destes dados, embasando 

efetivamente as fundações da obra. 

O regime de ondas no litoral do Paraná foi estabelecido com base nos dados de 

alguns levantamentos distintos. O primeiro refere-se a campanhas realizadas entre agosto 

e dezembro de 1982 (PORTOBRÁS, 1983), quando foi instalado um ondógrafo a 

aproximadamente 13 km a leste do balneário Praia de Leste, e 2,6 km a nordeste da Ilha 

de Currais. 

Esse levantamento de dados identificou duas tendências preferenciais de ondas, 

provenientes das direções N74º e N174º (ENE e SSE/SE, respectivamente), e que as 

ondas mais altas vêm do quadrante de SE. Os azimutes de frentes de ondas observados 

no período (Tabela 5.10-1) têm origem em dois sistemas distintos de geração de ondas: a 

direção de ENE está relacionada ao anticiclone tropical do Atlântico Sul (centro de alta 

pressão), com ondas regulares e de tamanho intermediário, já a direção SSE/SE associada 

à passagem de sistemas meteorológicos e formam “ondas de tempestades” (PORTOBRÁS 

1983). 

 Tabela 5.10-1 - Características dos parâmetros das ondas em 1982 para o litoral do 
Paraná 

Parâmetros Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Altura 
máxima (m) 2,3 3,9 3,2 2,6 3,5 

Altura 
significativa (m) 1,6 2,5 2,0 1,5 2,1 

Período 
médio (s) 16,5 10,7 12,0 9,8 12,0 

Direção - 112° 133° 140° 123° 

Fonte: PORTOBRÁS (1983) 

A caracterização do regime de ondas da região realizada por Marone et al. (1997), 

foi efetuado em um período de calmaria. Os resultados para os tamanhos de ondas nos 

meses de verão foram inferiores a 0,5 m com período de 7 s, podendo atingir até 12 s, com 

direção principal de atuação do quadrante SE. Já para os meses de inverno, foram 

registradas ondas com alturas menores que 0,3 m e períodos de 5 s, sendo que a direção 

principal de propagação foi do quadrante SSE. 

Já Martins (2002), com um ondográfo fundeado na profundidade de 5 a 7 m, 

próximo a zona de arrebentação, em um período de calmaria, indicou para a região do 

balneário Atami, porção norte do município de Pontal do Paraná, que a direção preferencial 

de ondas é dos quadrantes S e SE, com altura significativa de 0,75 m e períodos de 5,9 s. 

No quadrante SE foi registrado uma altura máxima de 1,48 m enquanto que o maior período 
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(7,3 s) foi para o quadrante S. Com uma série longa de dados, num total de 408 dias 

amostrados. 

Nemes e Marone (2013) dividiram a atuação das ondas de acordo com sua 

frequência, sendo que para ondas de alta frequência (vagas) eles determinaram a direção 

preferencial provenientes do quadrante SE com altura significativa de 1 m e período entre 

8 e 9 s (Fugura 5.10-4). No entanto, para ondas de baixa frequência (swell) a direção 

predominante provém do quadrante SSE, a altura significativa entre 1 e 1,25 m com 

períodos de 10 a 11 s. Este mesmos autores, determinaram que o regime de ondas do 

litoral paranaense é mais influenciado pelo posicionamento das pistas de ventos 

(formadores de ondas) do que à passagem de frentes meteorológicas. Relacionam a 

passagem de sistemas frontais como formadores de marés meteorológicas, porém, não 

formadores das ondas de maior energia.  

Os ciclones subtropicais são considerados importantes na formação de ondas de 

alta energia para o hemisfério sul, principalmente no inverno (SHORT, 1999), no entanto 

Nemes e Marone (2013) relacionam as ondas de alta energia para os períodos de 

primavera e outono no litoral paranaense, não obstante, atribui a esses períodos ciclos 

erosivos nas praias oceânicas. A caracterização do clima de ondas e do seu 

comportamento na zona costeira pode auxiliar na compreensão de processos costeiros 

relacionados ao transporte de sedimentos dependente da ação das ondas, como as 

variações na linha de costa e da dinâmica de bancos de areia e barras submersas 

(NOERNBERG, 2001). 

Entretanto, dentro da Baía de Guaratuba, o efeito do clima de ondas oceânicas 

quase não é sentido devido ao amortecimento proporcionado pela presença de barras de 

espraiamento de um delta de maré vazante à jusante da boca da baía (ANGULO, 1992). 

Segundo Bigarella et al. (1970), as ondas procedentes do oceano sofrem intensa refração 

no interior da baía e as ondas geradas no interior do estuário são de pequeno comprimento, 

não possuindo capacidade suficiente para movimentar o material de fundo, sendo as 

correntes de maré que desempenham o papel mais importante nos processos 

sedimentares observados na orla e no fundo da baía. 
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Figura 5.10-4 - Características dos parâmetros de ondas (altura, direção e período) 
para o litoral do Paraná. Fonte: NEMES e MARONE (2013). 

 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
328 

PARANÁ

DER

No dia 16 de janeiro de 2019, ocorreu uma tempestade de verão na região da Baía 

de Guaratuba com registros de ventos fortes de até 90 km.h-1 (Sistema Meteorológico do 

Paraná -SIMEPAR). Segundo este Órgão, a situação desta tempestade foi causada por 

“linha de instabilidade” que se organizou na Região Metropolitana de Curitiba e se deslocou 

rapidamente para o Litoral, causando tempestades bastante intensas e rápidas, uma delas 

em Guaratuba. Os radares do SIMEPAR indicaram, ainda, que a linha de instabilidade se 

distribuiu por 60 quilômetros de comprimento e menos de 5 quilômetros de largura. Além 

disso, as condições da região contribuíram para potencializar o temporal. 

Por se tratar de um evento episódico com duração de no máximo 40 minutos, a 

intensidade não foi suficiente para transferência de momentum nas correntes de maré. 

Ocorreu formação de ondulações na superfície da baía, porém as embarcações que foram 

arrastadas não tiveram o efeito das correntes de maré predominantes, e sim devido ao 

vento forte no local. 

 

5.10.2 Alterações oceanográficas com a implantação das estruturas rígidas 

 

Ambientes de desembocadura estuarina são altamente dinâmicos e complexos, 

devido aos vários parâmetros hidrodinâmicos atuantes (DALRYMPLE et al., 1992; 

PERILLO, 1995). A desembocadura da Baía de Guaratuba é uma área extremamente 

dinâmica, onde a estrutura do delta de maré vazante, identificado por Angulo (1999) tem 

variações frequentes na morfologia dos bancos arenosos (Figura 5.10-5). Angulo (1999) 

aplicou o modelo de delta de maré de Hayes (1980) e encontrou barras de espraiamento 

e barras submersas, lobo terminal, canal principal de vazante e barras de margem de canal, 

indicando uma área com grande deposição e transporte de sedimentos. A variação 

frequente destas barras de espraiamento e lobo terminal interferem no balanço sedimentar 

das áreas costeiras adjacentes, como as praias arenosas do município de Matinhos-PR. 
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FIGURA 5.10-5 – Modelo de delta de maré vazante na desembocadura da baia de 
Guaratuba. (1) Barras de espraiamento e barras submersas; (2) Barra de margem de 
canal; (3) Lobo terminal; (4) Canal proncipal de vazante; (5) Direção inferida de deriva 
litorânea predominante; (6) Outras unidades(ANGULO 1999). 

 

Diversos estudos realizados após a implantação de obras costeiras em estuários 

no Brasil (XIMENES NETO et al., 2018; BASTOS et al., 2002) e no mundo indicam que 

existem alterações na hidrodinâmica, geomorfologia e distribuição sedimentar. 

Com a implementação de uma obra costeira rígida, principalmente na região do 

canal principal de vazante deste estuário, existe grande probabilidade de interferir e alterar 

a hidrodinâmica local. Os fluxos podem ser direcionados devido ao anteparo físico, 

aumentando as velocidades das correntes e causando uma nova condição de energia de 

transporte de sedimentos. Com as velocidade e direções das correntes de maré alteradas, 

a dinâmica sedimentar terá que se adaptar ao novo cenário podendo ocasionar áreas de 

deposição e erosão de sedimentos. 

As últimas medições de velocidade e direção das correntes foram realizadas há 

cerca de 15 anos atrás (MARONE et al., 2006), neste período em um ambiente dinâmico 
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os dados ficam defasados, inviabilizando rodar um modelo matemático com precisão para 

indicar transporte, erosão e deposição de sedimentos com a instalação de uma obra rígida. 

Para conseguir indicar alterações nos padrões das correntes de maré e ondas, 

geomorfologia de fundo, distribuição dos sedimentos e tendências de erosão/deposição 

nas áreas próximas as fundações da obra, será necessário um novo levantamento das 

forçantes hidrodinâmicas da região, por se tratar de um estuário de planície costeira com 

alta taxa de assoreamento e um delta de maré instalado em sua desembocadura. 

Referências: 

ANGULO, R. J. Geologia da planície costeira do Estado do Paraná. São Paulo, 1992. 334f. Tese 

(Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo. 

BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D.; MATOS, D. J.; WERNER, A. A Serra do Mar e a Porção Oriental 

do Estado do Paraná. Curitiba: Secretaria de Estado do Planejamento, Governo do Paraná, 1978. 

248p.  

BIGARELLA, J. J.; SILVA, J. X.; DUARTE, G. M. O desastre de Guaratuba: um estudo de 

Geomorfologia Aplicada. Revista do Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas. n.14. p.5 -16. 

Curitiba, 1970. 

BRASIL, Centro de Hidrografia da Marinha , DHN – Carta Náutica 1803 – Baía de Guaratuba. 

Disponível em: https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav/cartas-raster. 

DALRYMPLE, R. W.; ZAITLIN, B.A.; BOYD, R. Estuarine facies models: Conceitual basis and 

stratigraphic implications. Journal of Sedimentary Petrology, n. 62. 1130 – 1146, 1992. 

MARONE, E.; NOERNBERG, M.; LAUTERT, L.; DOS SANTOS, I.; ANDREOLI.O.; BUBA, H. and 

FILL, H. Hidrodinámica de la bahía de Guaratuba - PR, Brasil. XXV CONGRESO DE CIENCIAS 

DEL MAR DE CHILE Y XI CONGRESO LATINO AMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR. Viña Del 

Mar, Chile. Anais, 2005.p.165, 

MARONE, E.; NOERNBERG, M.A.; SANTOS, I.; LAUTERT, L.F.C.; ANDREOLI, O.; BUBA, H.; FILL, 

H.D. Hydrodynamic of Guaratuba Bay PR, Brazil. Journal of Coastal Research, v. 39, p. 1879-1883, 

2006. 

MARTINS G.J. Dinâmica da zona de arrebentação e suas potenciais consequências no transporte 

de sedimentos na costa adjacente à desembocadura sul do completo estuarino de Paranaguá-Pr. 

Dissertação (Mestrado em Geologia Ambiental) - Setor de ciências da terra, Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba. 2002. 

NEMES, D. D.; MARONE, E. Caracterização das ondas de superfície na plataforma interna 

do litoral do Estado do Paraná, Brasil. Boletim Paranaense de Geociências, vol. 68-69, p.12-25. 

Curitiba. 2013. 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
331 

PARANÁ

DER

PORTOBRAS - EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL. Campanha de medições de ondas em 

Paranaguá – PR, período 21.08.1982 a 21.01.1983. Relatório 1983. Rio de Janeiro: Instituto 

Nacional de Pesquisa Hidrográfica. (INPH), Div. Lev. (DIDELE), 23p. 

SOARES, R. C.; ANGULO, R. J.; LESSA, G. C. Roteiro da Excursão ao Litoral do Estado do Paraná: 

Morfodinâmica de Ambientes Atuais, Evolução da Planície durante o Quaternário e Problemas de 

Erosão Costeira. Curitiba: VI Congresso da Associação Brasileira do Quaternário e Reunião sobre 

o Quaternário da América do Sul, pp. 127, (Publicação especial n. 02),1997. 

ZEM, R.; MARONE, E.; PATCHINEELAM, S. M. Síntesis comparativa de métodos de análisis 

granulométrico de sedimentos. XXV CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR DE CHILE Y XI 

CONGRESO LATINO AMERICANO DE CIENCIAS DEL MAR DE CHILE, VIÑA DEL MAR, Chile. 

Anais, 2005. p.211. 

ZEM, R. DINÂMICA SEDIMENTAR DA BAÍA DE GUARATUBA. Monografia. Universidade Federal 

do Paraná, 2005 

  



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
332 

PARANÁ

DER

5.11 ESTUDOS OPERACIONAIS  

5.11.1 Generalidades 

A operação da Concessão da ponte de Guaratuba garantirá um padrão 

operacional de qualidade, que se traduz em oferecer aos usuários uma soma de serviços 

que evidenciem o alto grau de segurança, agilidade, regularidade, continuidade, etc., 

buscando sempre conforto fluidez e segurança  requerendo, portanto, qualidade total na 

prestação dos serviços aos usuários e Poder Concedente. 

É fundamental que a Concessionária tenha estruturado um sistema de controle de 

tráfego que possibilite gerenciar todo o desempenho do complexo da ponte e acessos, bem 

como, intervir em situações críticas equacionando os problemas operacionais com 

agilidade e segurança para seu usuário. 

O conjunto de atividades que compõem a operação rodoviária é desenvolvido de 

forma integrada, sendo controladas e acionadas de forma centralizada, através de uma 

unidade denominada Centro de Controle de Operações - CCO, cujo objetivo é receber e 

analisar informações sobre o sistema do complexo da ponte, acionando os instrumentos 

ou ações necessários para superar conflitos, ou situações indesejáveis ao ambiente da 

ponte, cumprindo um cicio continuo de comunicação. 

A seguir são apresentados os conceitos, parâmetros e critérios que caracterizam 

cada serviço contemplado na Operação Rodoviária. 

5.11.2 Praça de Pedágio 

A praça de pedágio será implantada para efetuar a cobrança de tarifa e controle 

de tráfego de veículos, durante 24 horas por dia e 7 dias na semana, com controle 

financeiro e contábil do numerário arrecadado. Será executada com toda a infraestrutura 

básica (sinalização, iluminação e etc.) a fim de oferecer condições adequadas de conforto 

e segurança ao usuário, de modo a evitar acidentes na entrada e saída das praças de 

pedágios. 

A primeira definição a realizar-se para poder determinar o número de cabines de 

cobrança em cada praça se refere à tecnologia da cobrança a implantar. Os sistemas de 

arrecadação do pedágio adotado contemplarão duas modalidades, conforme definidos 

pelo PER: 

• Cobrança Automática – sistema sem parada de veículos; 

• Cobrança Manual – sistema com parada de veículos. 

Serão adotados os seguintes parâmetros para o dimensionamento da praça de 

pedágio: 
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• uma pista livre por sentido; 

• sobre a base da evolução da praça de pedágio determina-se o volume médio 
anual de veículos para cada ano de exploração; 

• este tráfego médio anual será multiplicado pelo fator mês pico; 

• determinado o tráfego médio diário na praça de pedágio, será aplicado ao 
mesmo uma porcentagem de hora pico que levará em não somente os picos 
horários, mas também o diferente comportamento de cada dia da semana e o 
diferente comportamento direcional do tráfego; 

• para a determinação da capacidade horária de uma cabine, serão utilizadas 
como base as exigências do PER a respeito de tempo máximo, ou seja, um 
usuário não poderá permanecer na fila por mais de 10 minutos e as filas não 
poderão ultrapassar 400 m de extensão em 95% do tempo. 

• com base nas exigências do PER será considerado um índice de produtividade 
de 240 veículos/h para pista automática e 120 veículos/h para pista manual.  

A seguir um lay out, com modulação e dimensões, ainda preliminares, da seção-

tipo da praça de pedágio. 
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Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5

MISTA
Arrecadador 

Reversível

Arrecadador 

Reversível
MISTA

80 80 325 200 325 80 80 325 200 325 80 80

1050 1050

Modulação ( Pista extra larga 2x, ilha 5x, pista cobrança mista 2x, cobrança manual 2x)

Área cobertura 28,5m x 12m -  342 m²

Pista Pavimento Rígido - 36,2m x 90m -3.258 m²

MODULAÇÃO PISTAS - PRAÇA DE PEDÁGIO - GUARATUBA

Pista 1 Pista 6

AVI AVI

660 40 40 40 660
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5.11.3 Centro Operacional da Concessionária – COC 

O Centro Operacional da Concessionária - COC será localizado junto ao Centro 

de Controle de Operações - CCO, visando garantir a efetividade, eficácia e eficiência de 

seus serviços e reduzindo custos operacionais. 

Neste modelo se integra no COC o Centro de Controle Operacional – CCO que 

se incumbirá da coordenação geral das atividades operacionais, ao longo de todo o 

complexo da ponte e acessos. 

5.11.4 Centro de Controle de Operações – CCO 

O Centro de Controle de Operações - CCO compreende, basicamente, as 

atividades de comunicação operacional com o público usuário e com todos os 

componentes do sistema, a saber: 

• Inspeção de trânsito (sinalização de emergência); 

• Acionamento de atendimento pré-hospitalar (primeiros socorros/remoção); 

• Atendimento mecânico (resgate/guincho); 

• Atendimento de incidentes (limpeza da pista); e 

• Apoio à fiscalização policial de trânsito - PRE (quando requerida). 

 

Caracterizam-se pelo atendimento rotineiro as situações de emergência e 

operacionais requerendo, portanto, funcionamento permanente, em regime de prontidão e 

com capacidade de disponibilizar os meios necessários à solução dos problemas 

comunicados, com a minimização do tempo de atendimento, considerando o tempo 

decorrido entre a constatação do fato gerador e a confirmação do acionamento do meio 

necessário ou solicitado. 

O CCO será disposto de todas as instalações e equipamentos necessários e 

adequados para o procedimento das informações coletadas. Exercerá o monitoramento 

rotineiro do tráfego do complexo da ponte e a coordenação das ações dos sistemas de 

atendimento aos usuários, Polícia Rodoviária Estadual, Policia Civil, Policia Militar, Corpo 

de Bombeiros e órgãos de Meio Ambiente. Também será responsável pela coordenação 

de todos os eventos extraordinários que envolvem operações especiais de qualquer 

natureza no complexo da ponte e acessos. 

A partir do CCO será possível realizar as seguintes operações: 

• Gerar e enviar aos PMV’s mensagens de tráfego, em função dos dados 
recebidos e das condições de tráfego da ponte; 
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• Gerar relatórios estatísticos dos dados oriundos do sistema de monitoramento 
da ponte; 

• Monitorar com câmaras de TV toda a extensão da ponte e acessos; 

• Gerar relatório estatístico das ocorrências de tráfego inserido no banco de 
dados; 

• Gerenciar a operação de tráfego do controle das ocorrências abertas, em 
andamento e encerradas, bem como da distribuição das viaturas empenhadas 
nas ocorrências; 

• Monitorar através de telemetria as funções básicas e operacionais dos 
equipamentos de tráfego; 

• Estabelecer a comunicação com o usuário através dos telefones de 
emergência; 

• Estabelecer comunicação via telefonia fixa com prédios administrativos, 
operacionais e fiscalização. 

O CCO será operado por pessoal qualificado e irá dispor de banco de dados 

operacionais, destinado a alimentar o sistema de informações com o Poder Concedente, 

adequado as necessidades operacionais do sistema viário incluindo os sistemas de 

atendimento aos usuários, pedágios, fiscalização e conservação, permitindo ao Poder 

Concedente acompanhar informações inerentes ao Sistema CCO. 

Terá um sistema de Telemetria, que atenderá as funcionalidades básicas e 

operacionais destes equipamentos. 

Será mantido estoque regulador de componentes para garantir 100% (cem por 

cento) de funcionamento destes equipamentos. Quando a fiscalização detectar 

equipamento com falha irá determinar o prazo, em conjunto com representantes da 

Concessionária, para o restabelecimento do equipamento. 

5.11.5 Sistema de Controle de Tráfego 

O sistema de controle de trafego da ponte e acessos consiste no conjunto de 

funções operacionais destinadas a proporcionar segurança e conforto ao usuário. 

Tem como objetivo básico manter os níveis de segurança e de capacidade de 

projeto da ponte e acessos com os seguintes parâmetros: 

• Devolução rápida a via dos veículos parados no acostamento; 

• Desobstrução imediata das pistas de rolamento; 

• Prestação de primeiros socorros a vítima de acidentes e seu transporte aos 
hospitais conveniados. 

Essas atividades incluem as operações especiais necessárias a atender a 

situações de pico, de desvios de tráfego para a execução de obras, de esquemas de 

emergência, de incêndios na faixa de domínio, de adversidades climáticas como chuva e 
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neblina, assim como, a todas as atividades de coordenação operacional envolvendo outras 

entidades no complexo da ponte. Essas operações serão programadas para implantações 

em ocasiões especificas de modo a não prejudicar o desempenho do tráfego do complexo 

da ponte e acessos. 

A) Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista 

a. Sistema de sensoriamento 

A Concessionária irá implantar e manter o Sistema de Sensoriamento de Tráfego, 

de tal forma a monitorar todas as faixas de rolamento para o acompanhamento da evolução 

quantitativa e qualitativa do fluxo de veículos na ponte e acessos sob concessão. 

Na travessia e acessos serão coletados dados de volume e velocidade a cada 15 

minutos, durante todas as horas do dia, de modo que as informações sejam auditadas em 

qualquer momento possível do ano e do dia. 

As informações inerentes ao sistema de sensoriamento de tráfego estarão 

disponibilizadas ao Poder Concedente. 

Serão atendidos a funcionalidade básica e operacionais através do sistema de 

telemetria destes equipamentos.  

A análise de tráfego será realizada por meio de loops indutivos, cuja inter-relação 

de dados fornecerá as seguintes informações: 

• Contagem veicular; 

• Velocidade dos veículos; 

• Classificação dos veículos; 

• Determinação do intervalo de tempo entre veículos; 

• Determinação do comprimento dos veículos; 

• Densidade de tráfego por intervalo de tempo; 

O sistema de gerenciamento de tráfego deverá possuir interface com outros 

sistemas de monitoração, ao sistema de comunicações e o de assistência ao usuário. 

b. Sistema de detecção de altura 

A Concessionária implantará anterior à Praça de Pedágio (sentido sul) e outro no 

(sentido norte) extremo sul da concessão, nos acessos à ponte, detectores de altura de 

veículos. A função deste serviço será a detecção de eventual ultrapassagem dos limites de 

altura determinados para a travessia, efetuando o registro de problemas e o acionamento 

de equipe para as providências necessárias. 
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c. Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos 

Os Painéis de Mensagens Variáveis – PMV’s fixos serão localizados em pontos 

estratégicos da travessia e acessos, devendo ser acionados e controlados pelo CCO. Sua 

localização será proposta pela Concessionária, apresentado ao Poder Concedente para 

aceitação. 

As mensagens serão programadas pelo CCO e exibidas pelos PMV’s de forma 

intermitente, com informações sobre ocorrências ou informes de interesse dos usuários. 

Essas mensagens serão selecionadas pelo CCO, com base nas informações recebidas 

através do circuito de TV, monitores automáticos, telefonia de emergência, inspeção de 

tráfego, ou informações externas, podendo ser do tipo: 

• Permanentes, identificadas com as mensagens básicas para as situações 
normais de operação (educativas, serviços, regulamentares); 

• Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas, fundamentadas 
na experiência operacional, sendo de acionamento rápido (neblina, acidentes, 
velocidade permitida, proibições, condições da travessia, interdições de 
faixas); 

• Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com 
necessidade de alguma aferição (por exemplo, acidente na pista a 400 m); 

• Programáveis, identificadas com as mensagens não repetitivas, utilizadas 
apenas uma vez, referentes a eventos não rotineiros, podendo ser 
programadas antecipadamente ou no momento do evento. 

A função essencial dos PMV’s Fixos será oferecer ao usuário em tráfego 

informação instantânea e atualizada sobre as condições de operação do sistema. Seu 

regime de operação será permanente, de modo a não comprometer o padrão de segurança 

do trecho. Sob esse enfoque, a avaliação de desempenho será baseada no registro diário 

do tempo de funcionamento de cada painel. 

Serão utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED – Light Emitting Diod, 

dispostos na forma de matrizes gráficas, montados sobre estrutura de alumínio resistente 

o ambiente agressivo. 

Os painéis terão as seguintes características técnicas: 

• Área: no mínimo, 12,6 m’; 

• Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, e cluster dos símbolos nas 
cores verde, vermelha, amarela (âmbar) não ofuscante, sob qualquer condição 
climática, durante o dia ou à noite. 

Os painéis serão instalados em pontos estratégicos do complexo ponte e acessos, 

em estruturas de pórticos ou outras estruturas de sustentação de sinalização aérea, 

localizadas a distância regulamentar do bordo do acostamento, visando atender ao fluxo 
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de maior interesse, e de forma a permitir, com conforto e segurança, a opção de saída da 

ligação rodoviária em casos de interrupção do tráfego por algum motivo. 

Os painéis serão instalados em estruturas de treliça metálica, em perfis de 

alumínio, chumbadas em sapatas de concreto. 

d. Sistema de Inspeção de Tráfego 

A Concessionária disponibilizará uma frota de veículos de inspeção de tráfego, 

tipo utilitário, para percorrer de forma rotineira toda a extensão do complexo ponte e 

acessos. A função deste serviço será, principalmente, a detecção de quaisquer tipos de 

ocorrências, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos 

adicionais de apoio e de sinalização em situações de emergência, para orientação do 

tráfego. Além disso, as equipes de inspeção de tráfego, sempre que necessário, prestará 

apoio às equipes de atendimento de emergência. 

Prevê-se, entre outros, a detecção de acidentes, veículos avariados, veículos sem 

combustível, congestionamentos, defeitos na pista, falhas na iluminação pública, etc., 

enfim, ocorrências que possam prejudicar as condições de fluidez, segurança e conforto 

dos usuários e seus veículos.  

As equipes responsáveis por estes serviços estarão locadas na Base Operacional 

e Conservação – BOC, e irão trabalhar uniformizadas. As atividades relativas aos serviços 

de inspeção de tráfego estarão referenciadas às seguintes diretrizes setoriais: 

• Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalização, de pavimento, de 
equipamentos eletroeletrônicos, de segurança, etc.; 

• Prestar pronto atendimento aos usuários da ligação rodoviária, orientando-os 
quanto a situações operacionais críticas; 

• Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a máxima 
urgência; 

• Propiciar ao usuário condições de segurança e de conforto, especialmente em 
situações de emergência; 

• Efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação. 

Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção prestará auxílio básico 

no local e acionará os serviços necessários, utilizando os meios de comunicação 

disponíveis. Para este fim, os veículos estarão equipados, no mínimo, com dispositivos 

luminosos de advertência, aparelho de iluminação emergencial, radiocomunicador, 

dispositivos de sinalização, vassoura, rodo de madeira, cabo de aço com engate, lanterna 

manual e caixa de ferramentas básicas. Os critérios de utilização e posicionamento dos 
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sinais e dispositivos obedecerão ao Manual de Sinalização de Obras, Serviços e 

Emergências do DNIT.  

A sinalização temporária de emergência, implantada de imediato, terá o objetivo 

de: 

• Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições 
adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante, frente às 
mudanças impostas; 

• Minimizar os transtornos no fluxo normal de tráfego, decorrentes de situações 
inesperadas. 

São consideradas situações de emergência os acidentes em geral 

(atropelamentos, abalroamentos, colisões, choques, capotagens, engavetamentos, 

tombamentos, etc.), panes em veículos sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, 

atendimentos aos usuários, e serviços emergenciais de conservação. 

A inspeção de tráfego obedecerá a uma escala pré-estabelecida e ser acionada, 

também, em situações de emergência. A escala será definida para que todos os pontos da 

ligação rodoviária sejam visitados com regularidade pelas equipes de inspeção, composta 

por inspetor e auxiliar de pista, em condições normais de operação, será contínua e sem 

interrupções, durante as 24 horas do dia, em todos os dias da semana. 

As viaturas irão percorrer o trecho concedido com velocidade de cerca de 80% da 

velocidade máxima da ligação rodoviária. Somente no caso de atendimento a uma 

ocorrência, com a necessidade de paralisação de uma das viaturas, essa velocidade 

poderá ser ultrapassada pelas demais, que adequará à situação, com a inclusão, se 

necessário, de uma nova viatura/equipe de inspeção ao sistema, de forma a manter a 

frequência de inspeção estabelecida. 

e. Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV 

Com o objetivo de fornecer continuamente informações sobre as condições de 

tráfego na rodovia será instalado um sistema de Circuito Fechado de TV, de modo a 

monitorar a ligação rodoviária. Serão monitoradas, no mínimo, a Praça de Pedágio 

(independentemente do sistema de câmeras das pistas e cabines, de objetivo distinto), 

túnel, principais interseções, além de outros locais estrategicamente definidos pela 

Concessionária, aprovados pelo Poder Concedente.  

O sistema que centraliza as imagens das várias câmeras instaladas ao longo do 

complexo ponte e acessos, no Centro de Controle Operacional, possuirá sistema de 

gravação de imagens, a critério do operador do CCO ou automaticamente. 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
343 

PARANÁ

DER

O sistema irá dispor de câmeras de CFTV instaladas em pontos estratégicos ao 

longo do complexo ponte e acessos e terá as seguintes características: 

• Câmeras serão de alta definição, inclusive à noite, móveis; 

• Comandos de visualização de 360º na horizontal, 90º na vertical; 

• Zoom mínimo de 16 vezes. 

Essas câmeras funcionam 24h por dia, possuem zoom e sensibilidade suficiente 

para funcionar noite e dia, e são dotadas de sistema de detecção de incidentes básicos 

tais como congestionamento, veículo parado, na contramão, etc. Possuem interface para 

conexão à rede de Fibra Ótica e enviam as imagens em Tempo Real para o CCO. 

Este sistema será instalado também em todas as praças de pedágio (uma para 

cada sentido na área de aproximação de veículos). 

As informações inerentes ao Sistema de Sensoriamento de Trafego por CFTV 

estarão disponibilizados ao Poder Concedente. 

Será oferecido sistema de telemetria, atendendo as funcionalidades básicas e 

operacionais deste equipamento. 

5.11.6 Sistema de Telecomunicações 

Os sistemas de telecomunicações, para suportar o sistema operacional do 

complexo ponte e acessos serão projetados para atender aos serviços de atendimento 

emergencial, de informações, de assistência ao usuário e de guarda e vigilância 

patrimonial. Abrangerá todo o complexo ponte e acessos e deverá integrar os diversos 

serviços de forma flexível, modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e 

longo prazo. Seu projeto deverá estabelecer a fibra ótica como principal meio de 

transmissão entre as instalações fixas do sistema operacional. 

a. Procedimentos Executivos 

Os sistemas de telecomunicações atenderão à rede de telefonia de emergência, 

bem como solicitações de dados e informações de modo geral, e servir como base e meio 

de integração dos sistemas de controle que serão implantados, sendo projetados de forma 

que possam servir à interconexão de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, 

dados e vídeo. 

Os diversos serviços do sistema operacional irão utilizar recursos de telefonia, 

vídeo e dados, devendo ser adotada tecnologia cuja implantação, desde a fase dos 

trabalhos de implantação, elimine a possibilidade de obsolescência em fases futuras, de 

modo a prever uma total compatibilidade ao longo da concessão. 
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Assim, desde os primeiros meses de operação, qualquer dos sistemas ou 

equipamentos implantados, total ou parcialmente, será inteiramente compatível com os 

sistemas definitivos. Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e 

equipamentos serão especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões 

e modificações futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a respectiva 

reprogramação operacional dos sistemas. 

O principal meio de transmissão entre as instalações fixas do sistema operacional, 

inclusive do Poder Concedente na Concessão, será a fibra ótica, a ser implantada pela 

Concessionária.  

Com base na estruturação dos sistemas de telecomunicações, a seleção dos 

meios de transmissão mais adequados para a interconexão dos vários pontos levará em 

consideração: 

• Meios a serem implantados, no caso o sistema de cabo de fibras óticas próprio 
a ser implantado pela Concessionária; 

• Distribuição geográfica dos pontos a serem interconectados; 

• Adequação a cada trecho, em função das distâncias envolvidas, capacidade 
de canalização e prazo de implantação; 

• Modularidade; 

• Topologia das redes; 

• Segurança de informações e confiabilidade; 

• Disponibilidade de radiofrequências. 

Os sistemas de telecomunicações serão dimensionados para atender aos 

sistemas que serão implantados, abrangendo os seguintes serviços: 

• Dados para painéis de mensagens variáveis – PMV’s; 

• Coleta de dados de detectores de tráfego e sensores diversos; 

• Coleta de imagens de TV; 

• Praça de Pedágio; 

• Sistemas de informações; 

• Comunicação com viaturas. 

Tratando-se de sistemas modulares, suportarão novos sistemas ou aumentar o 

número dos sistemas implantados, sempre analisando a capacidade de transmissão 

oferecida ou implantada. 
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b. Radiocomunicação 

O sistema de radiocomunicação assegurará agilidade operacional, devido à 

rapidez e flexibilidade nos contatos. Será constituído por estações fixa em um ponto da 

ligação rodoviária, móveis (viaturas) e portáteis (individuais), que operarão em frequência 

a ser definida pelo projeto técnico da rede. Este projeto permitirá que as estações móveis 

dos veículos de atendimento e apoio operacional possam se comunicar entre si, com o 

CCO e com a base operacional e conservação. 

A obtenção de frequências de operação e licença de operação do serviço de rádio 

móvel será requerida pela Concessionária logo no início do período da Concessão, com a 

elaboração imediata do projeto técnico e protocolo junto à ANATEL. Essa providência visa 

possibilitar que o sistema esteja em funcionamento quando do início da cobrança de 

pedágio. 

As unidades móveis serão instaladas em todos os veículos da Concessionária. 

Serão instaladas estação fixa na Praça de Pedágio, no CCO, no COC, no BOC. 

A rede utilizará repetidoras com antenas omnidirecionais. As antenas serão 

colocadas, de preferência, na faixa de domínio ao longo da Ligação Rodoviária, de forma 

a facilitar o acesso e a manutenção. A repetidora estará localizada em posição tal que 

realize toda a cobertura do complexo ponte e acessos. 

O sistema permitirá ao Poder Concedente coletar informações inerentes ao 

sistema de radiofonia. O Sistema executará telemetria das funções básicas e operacionais 

destes equipamentos. 

Serão mantidos estoques de peças necessárias para manutenção, em quantidade 

suficientes para garantir o desempenho e funcionamento destes equipamentos, conforme 

os requisitos contratuais. 

c. Telefonia operacional 

Uma rede de telefonia comutada privada atenderá à comunicação operacional 

entre o CCO e a Praça de Pedágio e outros locais da Concessionária. 

A central será interligada à rede pública, objetivando estender-se o serviço para 

telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuários, pela utilização 

de sistema 0800. 

5.11.7 Sistemas de Atendimento ao Usuário 

O Sistema de Atendimento aos Usuários engloba os serviços de:  
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• Primeiros Socorros e Atendimento Médico a Acidentados,  

• Socorro Mecânico e Guincho,  

• Apreensão de Animais e  

• Caminhão Pipa. 

Estes serviços têm índices mínimos de qualidade definidos pelo órgão concedente 

que será considerado no planejamento da operação. 

Envolve a definição dos recursos humanos e materiais, do seu local de 

estacionamento e das suas prioridades de atendimento. 

a. Sistemas de Atendimento Emergencial 

Compreendem os serviços de atendimento médico e socorro mecânico de 

emergência e de Combate a Incêndios, implantadas pela Concessionária, que irá dotá-las 

de infraestrutura básica para seus ocupantes, e de meios de comunicação para contato 

com as viaturas e órgãos envolvidos com a operação do complexo ponte e acessos (CCO, 

PRE, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de proteção e segurança para as equipes 

ali alocadas, para a realização dos serviços emergenciais (coletes refletivos, luvas, 

extintores de incêndio, cones, cavaletes, etc.). 

b. Base Operacional e Conservação 

A Base Operacional e Conservação terá, durante 24 horas por dia, inclusive 

sábados, domingos e feriados, um responsável presente no local, que receberá as 

orientações do CCO e transmiti-las às equipes ali locadas, além de receber reclamações 

e sugestões dos usuários, registradas em livro próprio. Dessa forma, a Base também irá 

dispor de pequena instalação de atendimento aos usuários. 

c. Atendimento Médico de Emergência 

A implantação do serviço de atendimento médico envolverá a participação de 

equipes móveis de atendimento, devidamente uniformizadas, atuando durante 24 horas, 

contendo, no mínimo: 

- Ambulância de resgate – tipo C: 2 técnicos em emergências médicas, 

especializados em resgate e salvamento, ambos habilitados a dirigir o veículo; 

Os serviços de atendimento médico, nos moldes definidos para socorro e resgate 

a usuários vítimas de acidentes serão prestados diretamente pela Concessionária. O 

objetivo será intensificar a proteção desses serviços, proporcionando padrões 

correspondentes aos parâmetros internacionais de resgate e socorro em rodovias. 
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O serviço inclui o atendimento de urgência em ambulâncias de suporte avançado 

bem como o transporte ao hospital ou pronto socorro mais próximo, que possua convênio 

com o SUS. 

As atividades relativas aos serviços de atendimento médico de emergência irão 

permanentemente buscar: 

• Minimizar o tempo de chamada da Base Operacional e Conservação e do 
Centro de Controle de Operações; 

• Minimizar o tempo de chegada da ambulância de suporte avançado ao local 
dos acidentes; 

• Prestar socorro médico de estabilização aos acidentados, no menor tempo 
possível; 

• Dar o encaminhamento adequado aos acidentados, no menor tempo possível; 

• Retornar à Base Operacional no menor tempo possível. 

Para a prestação do serviço adequado de atendimento médico, serão alocados 

veículos equipados com mapa de localização dos hospitais e demais dispositivos, bem 

como pessoal selecionado e habilitado aos serviços propostos, além da garantia de 

disponibilidade de recursos específicos, conforme discriminado nos pontos a seguir. 

d. Ambulância de Resgate 

O serviço de resgate irá dispor de caminhões especiais, equipados com modernos 

aparelhos para salvamento, com condições de retirar rapidamente acidentados das 

ferragens, bem como controlar pequenos incêndios e limpar a pista de combustível e 

lubrificante derramados. Estes serviços irão, no mínimo, ser montados em caminhões com 

CMT de 6 t, carroceria em duralumínio, e estarão equipados com equipamentos 

hidráulicos, motosserra com sabre e corrente, e conjunto motosserra e cortador a disco, 

além de equipamentos auxiliares como extintores, correntes, faróis auxiliares, ferramentas, 

máscara contra gases, e com capacidade de atendimento de um paciente. 

e. Atendimento Mecânico de Emergência 

O serviço de atendimento mecânico consistirá na disponibilização de guinchos 

leves e pesados, com equipes treinadas em regime de prontidão na Base Operacional. 

Os serviços de atendimento mecânico serão prestados pela Concessionária 

através da constituição de equipes com pessoal treinado para atender rapidamente a 

veículos de usuários que apresentarem falhas. As atividades das equipes da 

Concessionária ficarão limitadas a eventual troca de pneus ou ao reboque do veículo para 

um local seguro próximo, na ligação rodoviária, que pode ser um posto de serviço, oficina 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                      EVTEA – Ponte de Guaratuba 
348 

PARANÁ

DER

mecânica ou recuo seguro para os passageiros em relação a faixa de rolamento da PR-

412. 

Na Base Operacional estarão de prontidão os utilitários com guincho leve e 

guincho pesado. As especificações gerais dos veículos estão descritas a seguir. 

• Guincho leve: veículo utilitário com guincho leve, do tipo caminhonete de 
serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar veículos leves; 

• Guincho pesado: veículo com guincho para veículos pesados, com 
capacidade para até 56 t. 

Os veículos de socorro mecânico serão equipados com todas as ferramentas, 

materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos 

serviços. 

As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, atuarão sob regime 

de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Serão 

formadas por socorrista com habilitação de motorista e pora operador de guincho. 

f. Combate a Incêndios 

Os serviços de combate a incêndios consistirão na disponibilização de carros pipa 

com equipes treinadas, em regime de prontidão na Base Operacional e Conservação. Os 

serviços serão prestados pela Concessionária através da constituição de equipes com 

pessoal treinado para atender rapidamente às situações de emergência transmitidas pelo 

CCO.  

A especificação geral do veículo para combate a incêndios é: 

• Carro pipa: caminhão com tanque com capacidade de, no mínimo 15.000 l, 

equipado com bomba e mangueira para lançamento; 

O veículo será equipado com todas as ferramentas, materiais auxiliares, materiais 

de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos serviços. No caso dos carros 

pipa, suas equipes somente darão apoio às equipes do Corpo de Bombeiros, que serão 

acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incêndios até sua chegada. 

g. Sistema de Informações aos Usuários 

A Concessionária irá produzir e editar Boletim periódico, permanentemente 

atualizado, a ser disponibilizados gratuitamente aos usuários, especialmente na Praça de 

Pedágio, divulgando os aspectos importantes da concessão, valores das tarifas de 

pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas, notícias sobre o 
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progresso das obras e os serviços em implantação, além de matérias sobre assuntos 

diversos ligados à ligação rodoviária. 

Com enfoque jornalístico, essa publicação fornecerá informação de todas as 

formas de comunicação dos usuários com a Concessionária e com o Poder Concedente, 

além de oferecer espaço para a manifestação dos usuários, podendo conter publicidade, 

tratada como receita acessória. O Boletim será disponibilizado em local visível e acessível 

em cada cabine de Praça de Pedágio. Além disso, sempre que necessário, serão 

distribuídos folhetos, explicando aos usuários os trabalhos em andamento, eventuais 

bloqueios ou interdições e, principalmente, situações que afetem o conforto ou a segurança 

dos usuários.  

h. Sistema de Reclamações e Sugestões 

Estes serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como 

objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em relação às 

reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários, consistindo das 

seguintes atividades: 

• Recebimento rotineiro de reclamações e sugestões dos usuários; 

• Avaliação das reclamações pela Concessionária; 

• Encaminhamento de propostas de intervenção nas áreas pertinentes da 
Concessionária; 

• Emissão de respostas e comunicações em geral aos usuários e ao Poder 

Concedente. 

A Concessionária receberá as reclamações e sugestões por vários canais de 

comunicação, que serão colocados à disposição dos usuários a partir do início da 

concessão, incluindo: 

• Cartas, e-mails ou fax, entregues diretamente à Concessionária: divulgação 
do endereço por meio de distribuição de folhetos; 

• Cartas, e-mails, fax ou outros registros, entregues diretamente ao Poder 
Concedente, posteriormente encaminhadas à Concessionária; 

• Livros de registro de reclamações e sugestões, a serem colocados à 
disposição dos usuários na Base Operacional; 

• Site, redes sociais e 

• Serviço telefônico 0800. 

Os livros de registro estarão disponíveis, permanentemente, para atender aos 

usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, na Base Operacional e 

Conservação (interação dos usuários com a ponte). As reclamações e sugestões dos 
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usuários serão registradas, analisadas e monitoradas, informando posteriormente ao 

usuário quanto às providências tomadas. 

5.11.8 Obras de Arte Especiais 

 Escopo dos Serviços 

A conservação, atividade rotineira e que dispensa apoio técnico para a execução 

dos serviços, terá como objetivo, a preservação da qualidade e características das obras-

de-arte especiais – OAE’s, incluindo ponte e túnel (alternativa 4) e deverá abranger os 

seguintes serviços principais: 

• limpeza da superfície; 

• roçada e capina dos encontros; 

• pintura de barreiras; 

• limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem; 

• limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação e junto aos aparelhos 
de apoio; 

• remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento; 

• substituição eventual de juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados; 

• pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem; 

• pequenas recomposições em taludes de encontro; 

• pequenas recomposições no pavimento; 

A Concessionária deverá, ainda, efetuar, o mais prontamente possível, a 

recomposição de barreiras e outros elementos, em caso de acidentes ou outra situação 

emergencial, em que se caracterize ameaça à segurança dos usuários ou da população 

lindeira. De qualquer forma, imediatamente após a constatação desta condição, a equipe 

de conservação deverá providenciar, por meio de solução provisória, isolar o local e 

minimizar o risco de acidentes. 

Visando facilitar os trabalhos da equipe de Monitoração, quando estas forem 

inspecionar as partes sob as obras-de-arte especiais, a equipe de conservação deverá 

manter os acessos a estas áreas em perfeitas condições, através da limpeza periódica dos 

taludes dos aterros das cabeceiras e da área sob a obra. A equipe de conservação deverá, 

também, verificar a presença e providenciar a retirada de colméias de abelhas e vespeiros, 

comuns na parte inferior de tabuleiros. 

 Procedimentos Executivos 

A freqüência com que esses serviços deverão ser realizados deverá ser 

estabelecida pelas inspeções rotineiras, tendo sempre em vista a oferta de serviços de 
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elevado padrão de qualidade aos usuários. Desta forma, as inspeções, realizadas de forma 

sistemática e contínua, alimentarão o programa de conservação, definindo a necessidade 

de ações preventivas e corretivas, como pequenos reparos, limpeza, pintura, etc. 

Os serviços de conservação das OAE’s deverão ser executados de modo a não 

afetar a segurança e a fluidez do tráfego, evitando-se dias e horários de maior fluxo de 

veículos em circulação. 

 Parâmetros de Desempenho 

O programa de inspeções das condições das OAE’s deverá avaliar suas 

condições de serviço, visando a programação de ações de conservação preventivas e 

corretivas. 

Deverão ser cumpridos os seguintes limites: 

• Permanência de junta de dilatação danificada: prazo máximo de 7 dias; 

• Permanência de aparelho de apoio danificado ou com deformação excessiva: 
prazo máximo de 7 dias; 

• Permanência de vegetação nas juntas de dilatação ou junto aos aparelhos de 
apoio: prazo máximo de 7 dias; 

• Permanência de áreas deterioradas, com vestígio de oxidação ou com pintura 
danificada nas barreiras: prazo máximo de 7 dias; 

• Permanência de dispositivo de drenagem obstruído: prazo máximo de 72 
horas; 

• Permanência de áreas danificadas nas barreiras, por acidentes ou outra 
situação em que se caracterize, a critério da fiscalização, ameaça à segurança 
dos usuários ou da população lindeira: prazo máximo de 24 horas; 

• Limpeza da superfície: no mínimo, 1 vez a cada 2 anos; 

• Limpeza dos dispositivos de drenagem: no mínimo, 2 vezes ao ano; 

• Pintura das barreiras: no mínimo, 1 vez a cada 2 anos; 

Em nenhuma situação, após serviços de conservação, a pista será liberada ao 

tráfego sem a sinalização adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que 

provisória ou de obras. 

 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação das OAE’s deverão ter início imediato, a partir da 

conclusão da fase de Trabalhos de Implantação e deverão se estender até o final da 

concessão. 
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5.11.9 Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes 

 Escopo dos Serviços 

Os dispositivos de drenagem são constituídos de materiais de diversos tipos, cuja 

vida útil varia não só pela sua natureza como também pela sua condição de exposição. 

Alguns, devido às características próprias, estarão sujeitos, além das intervenções 

rotineiras e preventivas, a intervenções emergenciais, em alguns casos de maior 

intensidade, principalmente durante o período chuvoso. 

Dentre as principais atividades de conservação do sistema de drenagem e das 

obras-de-arte correntes – OAC’s, destacam-se as seguintes operações: 

• limpeza e enchimento de juntas; 

• selagem de trincas; 

• limpeza de sarjetas e meios-fios; 

• limpeza manual de valetas; 

• limpeza de bueiros; 

• recomposição de obras de drenagem superficial; 

• recomposição de bueiros. 

 Procedimentos Executivos 

A conservação dos dispositivos de drenagem e OAC’s, deverá garantir boas 

condições de captação, escoamento e destinação das águas, para manter as 

características de aderência das pistas, preservar as estruturas e oferecer conforto e 

segurança aos usuários. Para estas operações, deverão ser obedecidas as especificações 

e o Manual de Conservação do DER - PR e/ou do DNIT. 

Nas inspeções de rotina das condições físicas dos dispositivos de drenagem e 

OAC’s, deverão estar contempladas atividades de verificação do estado de operação dos 

mesmos, incluindo sarjetas, valetas, canaletas, escadas, descidas d’água, meio-fios, 

caixas de passagem, bocas de lobo, drenos de superfície e profundos, bueiros e galerias, 

etc, através de avaliação direta sobre suas reais condições de funcionamento, inclusive a 

presença de locais específicos de alagamento observados no sistema viário. 

A limpeza rotineira dos dispositivos de drenagem deverá ser, no mínimo, mensal, 

efetuada manual ou mecanicamente. Nos períodos de maior intensidade das chuvas, a 

inspeção deverá ser diária, com imediata desobstrução, reparo ou restauração dos 

dispositivos, no caso de constatação de problemas que prejudiquem seu funcionamento 

pleno. 
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São detalhadas, a seguir, as principais operações para manutenção da drenagem 

e obras-de-arte correntes: 

• Limpeza e enchimento de juntas: consistirá em limpar as juntas, calafetando-
as com material apropriado que permita sua livre dilatação, evitando a 
penetração de água e de materiais estranhos; 

• Selagem de trincas: consistirá no enchimento de trincas e fissuras no 
revestimento dos dispositivos, com argamassa ou concreto cimento; 

• Limpeza de sarjetas e meio-fios: consistirá na desobstrução do caminho a ser 
percorrido pela água incidente sobre sarjetas e meio-fios, que deverá ser 
dirigida para um adequado escoamento; 

• Limpeza manual de valetas: consistirá na remoção do entulho e sedimentos 
existentes, devendo, no caso de valetas não revestidas, ser evitada a total 
remoção da vegetação, mas apenas a que impeça o fluxo da água; 

• Limpeza de bueiros: consistirá na desobstrução dos canais das bocas de 
entrada e de saída, até o limite da faixa de domínio, além da remoção de 
qualquer material sedimentar acumulado em seu interior; 

• Recomposição de obras de drenagem superficial: consistirá na recomposição 
dos trechos danificados, mantendo a sua forma e declividades originais; 

• Recomposição de bueiros: consistirá no reparo ou reconstrução de pequenos 
trechos danificados. 

 Parâmetros de Desempenho 

O programa de inspeções das condições do sistema de drenagem e OAC’s deverá 

avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações de conservação 

preventivas e corretivas. 

Deverão ser cumpridos os seguintes limites: 

• Permanência de dispositivo de drenagem ou OAC obstruído ou com 
problemas que prejudiquem seu funcionamento pleno: prazo máximo de 72 
horas; 

• Permanência de dispositivo de drenagem ou OAC com problemas, sem 
prejuízo de seu funcionamento pleno: prazo máximo de 7 dias. 

• Limpeza geral do sistema de drenagem e OAC’s da plataforma: no mínimo, 4 
vezes ao ano; 

• Limpeza geral do sistema de drenagem e OAC’s fora da plataforma; no 
mínimo, 1 vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas; 

• Limpeza geral de drenos: no mínimo, 1 vez ao ano, antecedendo a temporada 
de chuvas; 

• Limpeza geral de bueiros e galerias: no mínimo, 1 vez ao ano. 
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 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação do sistema de drenagem e OAC’s deverão ter início 

imediato, a partir da conclusão da fase de Trabalhos de Implantação e deverão se estender 

até o final da concessão. 

5.11.10 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

 Escopo dos Serviços 

Os aterros e cortes deverão ser permanentemente vistoriados pela equipe de 

inspeção de conservação, de modo a prevenir, impedir a evolução ou corrigir processos 

erosivos que possam afetar, direta ou indiretamente, a estrutura física ou a operação da 

Concessão. 

As equipes de inspeção deverão receber treinamento e instruções para observar 

e registrar, rotineiramente, a situação do solo na faixa de domínio da Concessão e na área 

de influência dos aterros, especialmente nos pontos de captação, escoamento e 

destinação das águas. 

Esta rotina de inspeção da situação do solo deverá estar associada a rotinas de 

inspeção dos dispositivos de drenagem e do revestimento vegetal. 

A constante inspeção e a conservação das obras de contenção é de fundamental 

importância, tendo em vista a relevância destes elementos com relação à segurança do 

terrapleno e do corpo estradal. As inspeções sistemáticas e regulares das estruturas de 

contenção deverão definir as atividades rotineiras de conservação, alertando 

sistematicamente quanto aos locais e situações que deverão merecer atenção da equipe 

de conservação. As atividades pertinentes à conservação destas estruturas deverão 

contemplar a limpeza de seus dispositivos de drenagem, permitindo o fluxo normal da água 

de percolação, evitando seu acúmulo nos maciços junto às obras, bem como a remoção 

de vegetação e outros detritos. 

Apesar dos serviços de maior monta estarem previstos para execução como 

Manutenção, pequenos reparos e recomposição de concreto danificado, a reposição 

localizada de armaduras oxidadas, a proteção ou substituição de capacetes de proteção 

de tirantes trincados e o reparo ou substituição parcial ou total de gaiolas (gabiões), se 

necessários, deverão ser executados pela equipe de conservação. 

 Procedimentos Executivos 

A limpeza e a desobstrução dos drenos das obras de contenção deverão ser feitas 

de forma a permitir o livre caminho preferencial da água, cuidando principalmente das 
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saídas e utilizando procedimentos manuais. Também a remoção de vegetação e de outros 

elementos nocivos (terra, lixo, materiais orgânicos, etc) deverá utilizar ferramentas 

manuais. 

A equipe responsável pelos serviços de inspeção e controle de erosões deverá 

observar permanentemente os locais críticos e avaliar a possibilidade de deslizamentos. 

As atividades de conservação compreenderão a recomposição de erosão em cortes e 

aterros, a remoção de deslizamentos, e a limpeza dos dispositivos de drenagem, inspeção 

e reparos das estruturas de contenção da Concessão. 

 Parâmetros de Desempenho 

Os padrões dos serviços de conservação dos terraplenos e estruturas de 

contenção deverão respeitar os seguintes limites: 

• Remoção de material proveniente de deslizamento em corte e limpeza da 
plataforma: no máximo, 6 horas; 

• Recomposição de erosão em corte ou aterro: no máximo, 72 horas, exceto 
quando necessário o retaludamento, programado como serviço de 
Manutenção; 

• Limpeza dos dispositivos de drenagem das estruturas de contenção: no 
mínimo, 2 vezes ao ano; 

• Execução de reparos nas estruturas de contenção: prazo máximo de 7 dias. 

 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação dos terraplenos e estruturas de contenção deverão 

ter início imediato, a partir da conclusão da fase de Trabalhos de Implantação e deverão 

se estender até o final da concessão. 

5.11.11 Pavimento 

 Escopo dos Serviços 

A conservação do pavimento de pistas, acostamentos e faixas de segurança da 

Concessão, inclusive túneis, acessos, trevos, entroncamentos e retornos, compreenderá o 

conjunto de operações rotineiras e periódicas destinadas a manter e preservar boas 

condições de serviço do pavimento, garantindo aos usuários adequadas condições de 

limpeza, conforto e segurança à circulação dos veículos. 

Além das ações de limpeza, a conservação deverá se limitar, basicamente, a 

reparos na superfície do pavimento betuminoso. Apenas eventualmente, reparos mais 

profundos deverão ser realizados em áreas muito específicas e localizadas. Os serviços 

de conservação deverão ser sempre consistentes com o programa de manutenção, em 

termos de técnicas, materiais e procedimentos. 
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A eficácia dos trabalhos de conservação deverá estar intimamente relacionada 

com a qualidade do programa de inspeções visuais permanentes das superfícies do 

pavimento, que detectará pontos críticos, que poderão vir a se constituir um defeito, 

exigindo intervenções preventivas, ou defeitos já constituídos, requerendo intervenções 

corretivas. Este programa deverá indicar a melhor solução de procedimento a ser aplicada 

a cada caso, e ditará a necessidade da intervenção imediata dos trabalhos da equipe de 

conservação. 

Tão logo sejam identificados defeitos, a equipe de conservação deverá ser 

mobilizada para os reparos necessários. No caso dos pavimentos flexíveis, trincas, panelas 

e depressões, abaulamentos ou deformações plásticas em pontos localizados, entre 

outros, deverão ser prontamente sanados. Quanto à conservação dos pavimentos de 

concreto, deverão ser corrigidas deficiências no sistema superficial de drenagem e 

recalques de aterros, e, permanentemente, realizadas operações de selagem de juntas e 

reparos localizados nas placas. 

Se necessário, de modo a manter o pavimento em condições adequadas, as 

operações de conservação deverão contemplar, ainda: 

• remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas 
localizadas; 

• fresagem de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas 
localizadas; 

• reparos, em áreas localizadas; 

• selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. 

As atividades de conservação do pavimento compreenderão, ainda, a varredura 

das pistas, acostamentos e faixas de segurança, com a retirada de elementos indesejáveis, 

tais como areia, pedras, fragmentos de pneus, animais acidentados, vegetação, detritos 

orgânicos e quaisquer outros prejudiciais à segurança dos usuários, inclusive os detritos 

lançados por veículos ou pela população lindeira. 

 Procedimentos Executivos 

O objetivo da limpeza será manter a Concessão, seus acessos, túnel, trevos, 

entroncamentos e retornos, Praça de Pedágio, e demais instalações livres de quaisquer 

elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escória, além de cargas 

derramadas ou caídas de 

veículos. Deverá haver dois tipos de limpeza: rotineira ou emergencial. A limpeza 

rotineira consistirá nos serviços de varredura das pistas e de limpeza e desobstrução dos 

dispositivos de drenagem das pistas. A limpeza emergencial será acionada pela operação 
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da Concessão sempre que se verificar sua necessidade imediata, especialmente quando 

houver cargas caídas ou derramadas na pista ou problemas de acidentes de veículos. 

Neste último caso, uma equipe deverá ser disponibilizada prontamente, e suas 

ações deverão ser planejadas para a máxima eficácia de atendimento. Seus componentes 

deverão receber equipamento individual e treinamento técnico adequados para execução 

destes serviços, que levem em consideração os vários tipos de carga, inclusive perigosas, 

compostas por substâncias agressivas ao pavimento ou às estruturas, ou que necessitem 

a utilização de equipamentos especiais para seu manuseio e remoção. Sempre que 

necessário, as pistas deverão ser lavadas. Cuidados especiais deverão ser tomados de 

forma a preservar as condições ambientais do local e a segurança dos operários, dos 

usuários e da população lindeira. 

A varredura das pistas e acostamentos deverá ser mecanizada, com assoprador, 

com periodicidade definida pelas inspeções realizadas, porém, no mínimo, quinzenal, ou 

acionadas pela operação da Concessão, quando detectada sua necessidade emergencial. 

O serviço rotineiro deverá ser executado sempre fora dos horários de maior fluxo, e deverá 

usar sistema de sinalização próprio. A remoção de animais acidentados, dependendo do 

porte do animal, poderá ser feita por processo manual ou mecânico. 

Os serviços de conservação dos pavimentos flexíveis deverão incluir: 

• tapa-buracos e remendos localizados; 

• remendos profundos; 

• selagem de trincas. 

Deverá ser prevista também, a ocorrência de defeitos causados pela ação de 

grandes intempéries, tais como enchentes e trombas d’água, que poderão ocasionar 

acidentes como quedas de barreiras e deslizamentos. Nestes casos, os serviços de 

emergência para reparar imediatamente os defeitos causados por esses acidentes, 

restabelecendo o mais rapidamente possível as condições de funcionalidade da via, 

abrangerão: 

• correção de afundamentos e grandes depressões; 

• remoção de barreiras; 

• recomposição da plataforma. 

Entretanto, a restauração definitiva desses locais deverá ser tratada como serviço 

de Manutenção, pois dependerá, certamente, da elaboração de projetos específicos, 

envolvendo trabalhos que demandarão um maior controle de qualidade e uma 

programação executiva detalhada, exigindo maiores prazos para sua conclusão. 
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A tarefa de tapa-buracos consistirá em reparar degradações localizadas (panelas, 

depressões secundárias, etc) no revestimento, evitando maior dano ao pavimento, além 

de se obter uma superfície de rolamento segura e confortável. Esta operação deverá ser 

feita de forma criteriosa, de tal maneira que o ponto recuperado se incorpore sem 

sobressaltos ao revestimento existente, já que o objetivo da conservação será garantir os 

níveis de serventia exigidos para o pavimento. 

O remendo profundo, em pontos localizados, consistirá na remoção de toda a 

estrutura do pavimento, incluindo a base ou sub-base defeituosa, substituindo o material 

de suporte deficiente por outro, de suporte adequado. O serviço de selagem de trincas e 

fissuras no revestimento flexível consistirá no enchimento das mesmas com material 

asfáltico e agregado fino, ou outra composição que se mostre eficiente no intuito de impedir 

a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento. 

A conservação dos pavimentos rígidos deverá priorizar a correção de defeitos 

construtivos, tais como deficiências no sistema de drenagem e recalques de aterros, além 

da selagem de juntas e dos reparos rotineiros e localizados nas placas de concreto. No 

que se refere aos problemas de drenagem e aos recalques, os serviços de conservação 

deverão atuar imediatamente após sua identificação, evitando, deste modo, um 

comprometimento maior do pavimento. 

Relativamente aos reparos em placas trincadas ou desgastadas, em que se 

caracterize a necessidade de imediata intervenção de modo a preservar a segurança dos 

usuários, deverá ser efetuada injeção de nata de cimento sob as mesmas, além de outras 

medidas eventualmente necessárias, reservando-se os trabalhos de maior amplitude e que 

podem ser programados, para os serviços de Manutenção. 

A prática de execução para a correção dos defeitos nos pavimentos flexível e 

rígido deverá obedecer às prescrições dos Manuais de Conservação do DNIT. Quaisquer 

procedimentos que não se encontrem ali especificados deverão ser previamente 

submetidos ao DER - PR, que deverá se pronunciar por sua não objeção, sem que esta 

implique em qualquer responsabilidade a respeito, assumida solitariamente pela 

Concessionária quanto a possível insucesso. 

 Parâmetros de Desempenho 

O programa de inspeções das condições do pavimento da Concessão deverá ser 

sistemático e contínuo, de modo a avaliar suas condições de serviço, visando a 

programação de ações de conservação preventivas e corretivas. Estas inspeções deverão 
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ter programação regular, e deve ser intensificada em períodos chuvosos, de modo a reduzir 

o tempo de permanência de possíveis defeitos. 

Deverão ser cumpridos os seguintes limites: 

• Permanência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, 
nas pistas, acostamentos e faixas de segurança, com dimensões ou em 
condições que representem risco à segurança do tráfego: prazo máximo de 3 
horas; 

• Permanência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, 
nas pistas, acostamentos e faixas de segurança, nas demais situações: prazo 
máximo de 12 horas; 

• Limpeza das pistas, acostamentos e faixas de segurança: no mínimo, 1 vez 
por semana; 

• Remoção de lixo e entulho: no mínimo, 4 vezes por mês; 

• Sepultamento de animais mortos removidos das pistas: prazo máximo de 24 
horas; 

• Remoção de cargas caídas ou derramadas na pista: tempo máximo 
compatível com a magnitude da ocorrência e a natureza da carga, 
demonstrado em relatório individual a ser apresentado em cada situação; 

• Permanência de panelas, depressões, abaulamentos ou deformações 
plásticas no pavimento flexível: prazo máximo de 12 horas, em tempo seco, 
ou de 24 horas, no caso de tempo chuvoso; 

• Ausência de selagem em juntas e trincas do pavimento rígido: prazo máximo 
de 7 dias; 

• Permanência de placas de pavimento rígido com panelas, buracos ou, ainda, 
bordos quebrados em que se caracterize, a critério da EMUSA, problema de 
segurança dos usuários: prazo máximo de 12 horas, em tempo seco, ou de 24 
horas, no caso de tempo chuvoso. 

 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação dos pavimentos de pistas, acostamentos e faixas de 

segurança da Concessão, inclusive de acessos, trevos, entroncamentos e retornos, 

deverão ter início imediato, a partir da conclusão da fase de Implantação e deverão se 

estender até o final da concessão. 

5.11.12 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

 Escopo dos Serviços 

O canteiro central e a faixa de domínio da Concessão, por possuírem uma 

variedade de tipos de proteção vegetal, gramas, arbustos e árvores de pequeno e médio 

porte, exigirão trabalhos regulares de conservação, envolvendo operações que se 

caracterizam como atividades rotineiras das equipes, no que se refere a áreas verdes. A 
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conservação do canteiro central e da faixa de domínio compreenderá, basicamente, as 

seguintes atividades: 

• poda manual ou mecanizada; 

• roçada; 

• capina manual; 

• recomposição de cobertura vegetal; 

• despraguejamento manual de gramados; 

• conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros): 

• corte e remoção de árvores; 

• conservação de árvores e arbustos; 

• limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais orgânicos; 

• conservação das cercas delimitadoras da faixa de domínio; 

• preservação da faixa de domínio com relação a novas ocupações irregulares. 

 Procedimentos Executivos 

Os serviços de limpeza do canteiro central e da faixa de domínio deverão ser 

rotineiros e, eventualmente, acionados pela operação da Concessão, quando detectada 

sua necessidade emergencial. 

Os serviços de poda manual ou mecanizada do revestimento vegetal devem ser 

executados em toda a extensão da Concessão, numa largura mínima de 4 metros em 

relação ao bordo da pista. No bordo interno das curvas, a poda deverá ter largura suficiente 

para assegurar adequada visibilidade aos usuários. 

A roçada consistirá no corte da vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio 

e no canteiro central, quando houver, com a finalidade de torná-las livres de vegetação 

daninha, dando-lhes melhor aspecto, facilitar a drenagem, evitar o fogo ou, ainda, 

assegurar a adequada visibilidade da sinalização. Esta tarefa poderá ser feita manual ou 

mecanicamente. 

Nos acessos, trevos e entroncamentos, os serviços de roçada e poda manual e 

mecanizada devem ser executados em toda a área gramada e, no mínimo, até 10 metros 

de seus entornos. Também nas edificações e áreas operacionais e de suporte, os serviços 

de roçada e poda manual e mecanizada devem ser executados até, no mínimo, 10 metros 

de seus entornos. 

A capina manual consistirá na erradicação da vegetação em locais onde seu 

crescimento não seja desejável, objetivando evitar sua expansão nos acostamentos e 
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facilitar a drenagem, devendo, no entanto, ser criteriosamente utilizada, para evitar 

condições que facilitem a erosão. 

O material resultante da capina, poda ou roçada do revestimento vegetal deve ser 

recolhido para local predeterminado, que não afete o sistema de drenagem da Concessão, 

nem lhe cause mau aspecto. 

O despraguejamento manual de gramados consiste na eliminação de pragas e 

ervas daninhas em áreas gramadas. Este serviço deve ser executado em áreas nobres da 

faixa de domínio, tais como instalações operacionais (Praça de Pedágio, Postos de 

Policiamento, etc), trevos, monumentos, áreas de descanso e paisagísticas. 

A conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros) consiste na 

erradicação de toda a vegetação, por meio de capina manual, presente em uma largura 

mínima de 2 metros em toda a extensão das cercas delimitadoras da faixa de domínio. 

O corte e remoção de árvores na faixa de domínio deverá ser realizado quando 

aquelas afetarem a visibilidade dos usuários, representarem perigo à segurança de tráfego, 

estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos, etc, ou que estejam mortas ou, ainda, 

afetadas por doença. 

A conservação de árvores e arbustos consiste nos tratos agrícolas às árvores e 

arbustos que devam ser mantidos, visando à preservação da flora e do paisagismo. Inclui 

os serviços de poda, capina e adubação, podendo também ser incluído o plantio ou 

replantio em pequenas quantidades anuais, desde que não se constituam impedimentos à 

visibilidade da sinalização e sejam protegidas por defensas. 

Nos locais do canteiro central onde for constatada vegetação rala, deverá ser 

realizado o replantio, com mudas da mesma espécie ou mesmo de outras, desde que 

comprovada a adaptação destas últimas às condições locais. A cobertura vegetal das 

áreas externas às pistas de rolamento contidas na faixa de domínio da Concessão deverá 

ser mantida de acordo com suas funções estéticas e de preservação ambiental, incluindo 

proteção de taludes contra erosões e delimitação de espaços visuais complementares à 

sinalização. No entanto, cuidados especiais deverão ser tomados de modo a evitar que 

arbustos com uma função específica na Concessão se desenvolvam de forma a prejudicar 

as condições de segurança oferecidas aos usuários. 

A utilização de equipamentos nos serviços de paisagismo deverá estar 

condicionada à garantia de segurança dos usuários da Concessão, principalmente no que 

se refere a manobras e lançamento ou recolhimento de elementos e materiais. 
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As cercas de vedação da faixa de domínio deverão oferecer durabilidade e 

confiabilidade na função de definir o território da Concessão, preservar o patrimônio 

público, prevenir situações que possam afetar o padrão de segurança na operação e evitar 

a passagem de animais. A respeito, a Concessionária deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

o verificação permanente de seu correto posicionamento, com relação à 

largura da faixa de domínio, através de exame da documentação existente 

e por coleta de informações, com as relocações necessárias; 

o identificação dos segmentos em mau estado, verificando as condições dos 

mourões e alinhamento, o estado dos fios de arame e dos esticadores e a 

condição do esticamento, efetuando os reparos necessários ou 

substituição; 

o identificação de segmentos faltantes, com imediata implantação de nova 

cerca nestes locais; especial atenção deve ser dada nestes casos, 

verificando-se a possível existência de acesso não autorizado. 

A Concessionária deverá verificar permanentemente a preservação da faixa de 

domínio quanto a possíveis tentativas de sua ocupação irregular, tanto com relação à 

construção de moradias e pontos comerciais quanto à implantação de equipamentos, 

torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros tipos. Da mesma forma, deverá ser 

permanentemente verificada a possível abertura de acessos não autorizados. Em qualquer 

caso, deverá a Concessionária, além de comunicar, prontamente, o fato à Guarda 

Municipal, PRE e DER, notificar o autor da ação irregular e tomar todas as demais medidas 

necessárias a evitá-la. 

A Concessionária deverá, ainda, em suas inspeções rotineiras, observar a 

possível ocupação irregular nas áreas não edificantes da Concessão, comunicando, 

prontamente, qualquer irregularidade ao DER - PR. 

Os acessos autorizados também deverão ser permanentemente vistoriados de 

modo a verificar suas condições de conservação. Caso necessário, a Concessionária 

executará os serviços necessários ao restabelecimento das condições mínimas 

requeridas, especialmente quando se configurem situações de risco à segurança dos 

usuários, ressarcindo-se posteriormente junto ao responsável. 

 Parâmetros de Desempenho 

Deverão ser cumpridos os seguintes limites: 
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• Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, Praça 
de Pedágio) com comprimento superior a 10 cm; 

• Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos 
demais locais da faixa de domínio; 

• Remoção de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo 
à segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos, etc, 
ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença: prazo máximo de 24 
horas; 

• Remoção da massa verde, produto dos serviços de capina, poda ou roçada 
do revestimento vegetal da faixa de domínio para local previamente 
determinado: prazo máximo de 48 horas; 

• Reparos, substituição ou implantação de cercas em locais com problemas: 
prazo máximo de 24 horas; 

• Comunicação à Guarda Municipal, PRE e DER - PR e notificação do autor, no 
caso de ocupação irregular da faixa e domínio ou acesso não autorizado: 
prazo máximo de 48 horas; 

• Execução de roçada: no mínimo, 4 vezes ao ano; 

• Execução de capina manual: no mínimo, 4 vezes ao ano; 

• Recomposição de cobertura vegetal: no mínimo, 1 vez ao ano; 

• Despraguejamento manual de gramados: no mínimo, 2 vezes ao ano; 

• conservação de aceiros: no mínimo 1 vez ao ano; 

• conservação de árvores e arbustos: no mínimo, 1 vez ao ano. 

 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação do canteiro central e da faixa de domínio da deverão 

ter início imediato, a partir da conclusão da fase de Trabalhos de Implantação e deverão 

se estender até o final da concessão. 

 Edificações e Instalações Operacionais 

5.11.12.5.1 Escopo dos Serviços 

A conservação das edificações e instalações operacionais da consistirá no 

conjunto de serviços a serem executados de forma permanente, com programação regular, 

em ciclos de curta duração e, normalmente, de baixa complexidade, envolvendo atividades 

relacionadas ao reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das 

edificações e instalações de apoio da Concessionária e seus respectivos equipamentos. 

 

As edificações a serem implantadas exigirão diversificados serviços de 

conservação, abrangendo sua pintura constante e eventuais reparos nas estruturas, 
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alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias, etc. Os principais serviços de 

conservação previstos abrangerão: 

• substituição de lâmpadas e luminárias das áreas internas e externas, bem 
como tomadas e chaves que apresentem defeito; 

• reparos ou substituição das louças e metais utilizados nas instalações hidro-
sanitárias; 

• limpeza de todas as instalações e áreas utilizadas pela Concessionária, 
inclusive conservação de ruas e jardins, se for o caso, com coleta de lixo; 

• limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais. 

5.11.12.5.2 Procedimentos Executivos 

Os serviços de conservação das edificações e instalações operacionais da, 

incluindo Praça de Pedágio, deverão ser rotineiros e, eventualmente, acionados pela 

operação, quando detectada sua necessidade emergencial. 

A programação dos serviços de conservação das edificações e instalações 

operacionais deverá ser tal que sua continuidade seja mantida ao longo de todo o período 

da Concessão, com os prédios e suas instalações apresentando, permanentemente, um 

índice mínimo de degradação. As instalações deverão ser permanentemente vistoriadas e 

conservadas em ideais condições de uso, além de constantemente submetidas a um 

processo de rejuvenescimento, providenciando-se a atualização e modernização de seus 

elementos e equipamentos, de modo a prestar serviço adequado aos usuários. 

5.11.12.5.3 Parâmetros de Desempenho 

Deverá ser cumprido o seguinte limite: 

• Presença de qualquer condição (ausência de providências relacionadas aos 
serviços previstos) que demonstre deficiência de conservação em edificação 
ou instalação operacional específica: no máximo, 1 vez a cada 3 meses. 

5.11.12.5.4 Cronograma de Execução 

 Os serviços de conservação das edificações e instalações operacionais da 

concessão deverão ter início imediato, a partir da conclusão da fase de Trabalhos de 

Implantação e deverão se estender até o final da concessão. 

5.11.13 Sistemas Elétricos e de Iluminação 

 Escopo dos Serviços 

A conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa 

tensão) e de iluminação abrangerá, além da limpeza, a substituição ou conserto de 

qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado, quando 

observados problemas como lâmpadas apagadas, reatores avariados, defeitos nas caixas 
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de equipamento, defeitos nas luminárias, defeitos na tubulação de passagem de cabos, 

verticalidade dos postes, tratamento antiferruginoso dos postes e substituição dos 

danificados. 

O sistema de iluminação deverá oferecer um padrão de iluminação compatível 

com as funções específicas e condições climáticas nos períodos requeridos, durante o dia 

e à noite. Deverão, também, ser permanentemente verificados os sistemas de proteção 

contra descargas atmosféricas que forem implantadas nas edificações e torres de 

iluminação, com os devidos reparos ou substituições, quando necessário. 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se: 

• limpeza de luminárias; 

• substituição de lâmpadas ou luminárias; 

• tratamento anti-ferruginoso de postes; 

• substituição de postes; 

• conservação de postes para garantir sua verticalidade; 

• substituição de conectores, disjuntores ou fusíveis; 

• substituição de reatores, contactores e de cablagem; 

• reparos na tubulação de passagem de cabos; 

• reparo ou substituição de painéis de comando e quadros elétricos; 

• conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; 

• reparo e substituição de subestações e transformadores; 

• reparo e substituição de conjuntos motogeradores. 

 Procedimentos Executivos 

Os serviços de conservação dos sistemas elétricos e de iluminação deverão ser 

rotineiros e, eventualmente, acionados pela operação, quando detectada sua necessidade 

emergencial. A programação dos serviços de conservação dos sistemas elétricos e de 

iluminação deverá ser tal que sua continuidade seja mantida ao longo de todo o período 

da Concessão, apresentando, permanentemente, um índice mínimo de degradação. Os 

sistemas deverão ser permanentemente vistoriados e conservados em ideais condições 

de uso, além de constantemente submetidas a um processo de rejuvenescimento, 

providenciando-se sua atualização e modernização, de modo a prestar serviço adequado 

aos usuários. 

 Parâmetros de Desempenho 

Deverá ser cumprido o seguinte limite: 
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• Presença de qualquer condição (ausência de providências relacionadas aos 
serviços previstos) que demonstre deficiência de conservação em sistema 
específico: no máximo, 1 vez a cada 3 meses. 

 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação sistemas elétricos e de iluminação da operação 

deverão ter início imediato, a partir da conclusão da fase de Trabalhos de Implantação e 

deverão se estender até o final da concessão. 

5.11.14 Elementos de Proteção e Segurança 

 Escopo dos Serviços 

A avaliação do padrão de serviço dos elementos de proteção e segurança – EPS 

estará vinculada à conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas 

e tachões refletivos, balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, 

tais como defensas metálicas, barreiras de concreto, dispositivos anti-ofuscantes e 

atenuadores de impacto. O controle de qualidade sobre os serviços de sinalização viária 

deverá ser feito através da avaliação permanente do respeito às normas e com base na 

análise do desempenho de cada dispositivo utilizado. 

 Procedimentos Executivos 

A sinalização horizontal deverá ser periodicamente avaliada, especialmente em 

pontos críticos de desgaste ou de deposição de detritos, com o objetivo de, 

independentemente das operações de manutenção, programadas de acordo com as 

inspeções de Monitoração efetuadas, programar sua limpeza, através de varredura 

mecânica ou aplicação de jato de ar comprimido ou mesmo repintura, quando detectada 

sua necessidade imediata. 

Com relação aos dispositivos de segurança, as inspeções rotineiras deverão 

verificar possíveis danos ou deteriorações, quando deve ser providenciado seu reparo ou 

sua substituição. No caso da sinalização vertical, aérea e demais elementos refletivos, 

deverão ser verificadas sua limpeza, possíveis danos e seu inventário. No caso de 

ausência (em geral provocada pelo tráfego, no caso de tachas e tachões, ou por furto, 

especialmente a sinalização vertical), a mesma deverá ser imediatamente reposta ou 

reconstituída. 

As equipes de inspeção operacional deverão receber treinamento técnico 

específico que as capacite a avaliar rotineiramente a qualidade da sinalização e dos 

dispositivos de segurança implantados, acionando, quando necessário, o corpo técnico 

para análise e solução de algum problema. 
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Nenhum trecho que tenha sido contemplado com obras no pavimento poderá ser 

entregue ao tráfego sem estar devidamente sinalizado, de acordo com o Manual de 

Sinalização e com o Projeto do trecho onde ocorreu a intervenção, elaborado pela 

Concessionária e submetido ao DER - PR para aceitação. 

 Parâmetros de Desempenho 

O programa de inspeções das condições da sinalização e dos dispositivos de 

segurança deverá avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações de 

conservação preventivas e corretivas. 

Deverão ser cumpridos os seguintes limites: 

• Recomposição ou reposição de sinalização horizontal deficiente, a partir de 
evento que a tenha comprometido ou da constatação de desgaste normal: 
prazo máximo de 72 horas; 

• Reposição ou recuperação de sinalização vertical ou aérea ausente ou 
deteriorada: prazo máximo de 7 dias para a sinalização de informação e 
orientação e de 72 horas para a sinalização vertical de advertência e de 
regulamentação; 

• Limpeza da sinalização vertical ou aérea: no mínimo, 1 vez a cada 6 meses; 

• Limpeza de tachas e tachões refletivos, balizadores e delineadores: 1 vez a 
cada 3 meses; 

• Recomposição ou reparo em dispositivos de segurança (defensas metálicas, 
barreiras em concreto, etc): prazo máximo de 24 horas em situações que 
ofereçam risco ao usuário e de 72 horas nos demais casos e para os demais 
itens complementares. 

 Cronograma de Execução 

Os serviços de conservação dos elementos de proteção e segurança deverão ter 

início imediato, a partir da conclusão da fase de Trabalhos de Implantação e deverão se 

estender até o final da concessão. 

5.11.15 Custos Anuais para Operação Rodoviária 

Nas planilhas a seguir são apresentados os custos anuais para operação 

rodoviária, considerando o Ano 1 até o Ano 30 (Data-base ago/2018). 

Para os itens de Administração, Gestão, Utilização dos Equipamentos, Software 

e Operação da praça de pedágio foram utilizados valores obtidos junto à Concessionárias 

que compõe o Anel de Integração do Paraná, que consiste em uma malha de 2.493 Km de 

rodovias divididas em seis lotes interligados, administrados pela iniciativa privada. Foi 

utilizada a data-base do mês de agosto/2018 para efeito de cotação. Para a viabilidade 

estes valores foram atualizados para mar/2019, corrigidos pelo índice do IGPDI. No item 

dos Estudos Operacionais foi mantida a data da cotação de preços (agosto/2018).
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CUSTOS ANUAIS OPERAÇÃO RODOVIÁRIA TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

245.177.002,86 18.167.887,89 6.581.321,41 6.581.321,41 6.581.321,41 6.581.321,41 12.127.367,27 6.581.321,41 6.581.321,41 6.581.321,41 10.331.590,75 8.651.048,68 10.703.715,25 6.581.321,41 6.581.321,41

CONSERVAÇÃO 7.062.236,70 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89
Conservação de rotina / Conservação da pista de rolamento 7.062.236,70 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89

MANUTENÇÃO PERIÓDICA 11.250.808,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.269,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Projetos de Engenharia restauração / Recuperação melhoramentos 11.250.808,02 3.750.269,34

SISTEMAS DE OPERAÇÃO 226.863.958,14 17.932.480,00 6.345.913,52 6.345.913,52 6.345.913,52 6.345.913,52 11.891.959,38 6.345.913,52 6.345.913,52 6.345.913,52 6.345.913,52 8.415.640,79 10.468.307,36 6.345.913,52 6.345.913,52

CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC 11.412.907,76 2.089.958,65 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 1.649.276,25 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 1.649.276,25 109.033,77 109.033,77

Implantação das Edificações do COC 440.682,40 440.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.540.242,48 1.540.242,48

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 6.160.969,92 1.540.242,48 1.540.242,48

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 3.271.012,96 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO 4.917.653,88 1.017.759,92 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 577.077,52 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 577.077,52 63.663,36 63.663,36

Implantação da Edificação do CCO 440.682,40 440.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 513.414,16 513.414,16

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 2.053.656,64 513.414,16 513.414,16

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 1.909.900,68 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36

SISTEMAS DE PEDÁGIO 20.421.605,92 3.414.304,61 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 2.129.767,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 2.129.767,29 339.529,29 339.529,29

Implantação das Edificações 1.284.537,32 1.284.537,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.790.238,00 1.790.238,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 7.160.952,00 1.790.238,00 1.790.238,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 10.185.878,60 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29

Iluminação 4.458.500,00 1.936.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.850.000,00 1.850.000,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 277.500,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 2.331.000,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00

SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E CONSERVA 1.097.269,60 488.595,52 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 74.531,52 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 74.531,52 12.421,92 12.421,92

Implantação das Edificações 414.064,00 414.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 62.109,60 62.109,60

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 248.438,40 62.109,60 62.109,60

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 372.657,60 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA CONCESSÃO 13.031.574,05 2.202.906,67 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 592.352,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 1.238.427,42 273.948,17 273.948,17 273.948,17

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.928.958,50 1.928.958,50

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 2.884.170,50 318.404,00 964.479,25

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 8.218.445,05 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17

Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista 289.332,00 36.822,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 36.822,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 36.822,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 33.972,00 33.972,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 169.860,00 33.972,00 33.972,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 85.500,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos 2.092.542,30 333.357,05 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 333.357,05 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 333.357,05 3.850,00 3.850,00 3.850,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 329.507,05 329.507,05

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 1.647.535,25 329.507,05 329.507,05

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 115.500,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00

Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis 712.210,98 85.301,83 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 85.301,83 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 85.301,83 8.350,00 8.350,00 8.350,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 76.951,83 76.951,83

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 384.759,15 76.951,83 76.951,83

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 250.500,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00

Sistema de Inspeção de Tráfego 1.410.000,00 187.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 187.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 187.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 175.000,00 175.000,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 875.000,00 175.000,00 175.000,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 360.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Circuito Fechado de TV – CFTV 1.319.968,00 224.323,60 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 224.323,60 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 224.323,60 7.934,00 7.934,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 216.389,60 216.389,60

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 865.558,40 216.389,60 216.389,60

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 238.020,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00

CFTV - Vigilância Patrimonial 1.680.005,76 245.296,96 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 245.296,96 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 245.296,96 8.676,00 8.676,00 8.676,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 236.620,96 236.620,96

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 1.183.104,80 0,00 236.620,96 236.620,96

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 260.280,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00

Sistema de Controle de Velocidade 968.911,08 140.709,18 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 140.709,18 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 140.709,18 5.194,00 5.194,00 5.194,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 135.515,18 135.515,18

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 677.575,90 135.515,18 135.515,18

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 155.820,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00

Estação de Telecomunicações 374.148,00 45.958,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 45.958,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 45.958,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 41.858,00 41.858,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 209.290,00 41.858,00 41.858,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 123.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Radiocomunicações 307.938,00 42.123,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 42.123,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 42.123,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 39.823,00 39.823,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 199.115,00 0,00 39.823,00 39.823,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 69.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Telefonia Operacional 319.500,00 39.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 39.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 39.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 36.000,00 36.000,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 180.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 103.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00

MÃO-DE-OBRA Administração, Operação e Manutenção 162.049.890,82 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03

Mão-de-obra Praça de Pedágio, Operação e ADM 162.049.890,82 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03  
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CUSTOS ANUAIS OPERAÇÃO RODOVIÁRIA TOTAL ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

245.177.002,86 6.581.321,41 8.004.973,43 6.581.321,41 10.703.715,25 6.581.321,41 10.331.590,75 8.651.048,68 6.581.321,41 6.581.321,41 10.703.715,25 6.581.321,41 8.004.973,43 6.581.321,41 6.581.321,41 6.581.321,41 10.331.590,75

CONSERVAÇÃO 7.062.236,70 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89
Conservação de rotina / Conservação da pista de rolamento 7.062.236,70 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89 235.407,89

MANUTENÇÃO PERIÓDICA 11.250.808,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.269,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.269,34
Projetos de Engenharia restauração / Recuperação melhoramentos 11.250.808,02 3.750.269,34 3.750.269,34

SISTEMAS DE OPERAÇÃO 226.863.958,14 6.345.913,52 7.769.565,54 6.345.913,52 10.468.307,36 6.345.913,52 6.345.913,52 8.415.640,79 6.345.913,52 6.345.913,52 10.468.307,36 6.345.913,52 7.769.565,54 6.345.913,52 6.345.913,52 6.345.913,52 6.345.913,52

CENTRO DE OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - COC 11.412.907,76 109.033,77 109.033,77 109.033,77 1.649.276,25 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 1.649.276,25 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77

Implantação das Edificações do COC 440.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.540.242,48

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 6.160.969,92 1.540.242,48 1.540.242,48

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 3.271.012,96 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77 109.033,77

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO 4.917.653,88 63.663,36 63.663,36 63.663,36 577.077,52 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 577.077,52 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36

Implantação da Edificação do CCO 440.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 513.414,16

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 2.053.656,64 513.414,16 513.414,16

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 1.909.900,68 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36 63.663,36

SISTEMAS DE PEDÁGIO 20.421.605,92 339.529,29 339.529,29 339.529,29 2.129.767,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 2.129.767,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29

Implantação das Edificações 1.284.537,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.790.238,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 7.160.952,00 1.790.238,00 1.790.238,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 10.185.878,60 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29 339.529,29

Iluminação 4.458.500,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00 86.950,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.850.000,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 277.500,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 2.331.000,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00

SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E CONSERVA 1.097.269,60 12.421,92 12.421,92 12.421,92 74.531,52 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 74.531,52 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92

Implantação das Edificações 414.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 62.109,60

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 248.438,40 62.109,60 62.109,60

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 372.657,60 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92 12.421,92

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA CONCESSÃO 13.031.574,05 273.948,17 592.352,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 1.238.427,42 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 592.352,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 1.928.958,50

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 2.884.170,50 318.404,00 964.479,25 318.404,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 8.218.445,05 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17 273.948,17

Equipamentos de Detecção e Sensoriamento de Pista 289.332,00 2.850,00 36.822,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 36.822,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 36.822,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 33.972,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 169.860,00 33.972,00 33.972,00 33.972,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 85.500,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00

Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos 2.092.542,30 3.850,00 333.357,05 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 333.357,05 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 333.357,05 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 329.507,05

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 1.647.535,25 329.507,05 329.507,05 329.507,05

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 115.500,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00

Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis 712.210,98 8.350,00 85.301,83 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 85.301,83 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 85.301,83 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 76.951,83

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 384.759,15 76.951,83 76.951,83 76.951,83

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 250.500,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00

Sistema de Inspeção de Tráfego 1.410.000,00 12.000,00 187.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 187.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 187.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 175.000,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 875.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 360.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Circuito Fechado de TV – CFTV 1.319.968,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 224.323,60 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 224.323,60 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 216.389,60

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 865.558,40 216.389,60 216.389,60

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 238.020,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00 7.934,00

CFTV - Vigilância Patrimonial 1.680.005,76 8.676,00 245.296,96 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 245.296,96 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 245.296,96 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 236.620,96

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 1.183.104,80 236.620,96 236.620,96 236.620,96

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 260.280,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00

Sistema de Controle de Velocidade 968.911,08 5.194,00 140.709,18 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 140.709,18 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 140.709,18 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 135.515,18

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 677.575,90 135.515,18 135.515,18 135.515,18

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 155.820,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00 5.194,00

Estação de Telecomunicações 374.148,00 4.100,00 45.958,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 45.958,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 45.958,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 41.858,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 209.290,00 41.858,00 41.858,00 41.858,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 123.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Radiocomunicações 307.938,00 2.300,00 42.123,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 42.123,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 42.123,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 39.823,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 199.115,00 39.823,00 39.823,00 39.823,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 69.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Telefonia Operacional 319.500,00 3.450,00 39.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 39.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 39.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00

Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas 36.000,00

Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas 180.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas 103.500,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00

MÃO-DE-OBRA Administração, Operação e Manutenção 162.049.890,82 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03

Mão-de-obra Praça de Pedágio, Operação e ADM 162.049.890,82 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03 5.401.663,03  
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Os valores utilizados para cada um dos serviços foram obtidos, conforme a seguir:  

• Conservação Rodoviária Rotineira; Manual de Conservação e Restauração 
DNER, Tabela SICRO Maio de 2018 e DER - PR - Agosto de 2018. 

• Manutenção e Restauração Rodoviária: Manual de Conservação e 
Restauração DNER, Tabela SICRO Maio de 2018 e DER - PR - Agosto de 
2018. 

• Edificações: tabela do SINDUSCON/PR 

• Administração, Gestão e Utilização dos Equipamentos e Software: pesquisa 
efetuada junto à Praça de Pedágio Anel de Integração. 

• Mão de obra, Administração, Operação e manutenção: tabela do 
SINDECREP, Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias 
no Ramo de Rodovias e Estradas 

• Veículos: Tabela FIPE, com os impostos referentes ao IPVA e 
Licenciamento do Estado do Paraná, com um custo de manutenção 
estimado em 1,5% do valor do veículo a cada 10.000 km. Os custos para os 
combustíveis foram retirados da ANP – Agência Nacional do Petróleo. 

• Operação da praça de pedágio, teve como base a Praça de Pedágio do Anel 
de Integração, 

• Os fornecedores para o aparelhamento da praça de pedágio estão listados 
neste mesmo Volume de Memória Justificativa. 

Complementa-se que para os itens de Administração, Gestão, Utilização dos 

Equipamentos, Software e Operação da praça de pedágio não foram utilizados valores de 

concorrências de concessão, mas sim valores efetivos obtidos junto à Concessionárias que 

compõe o Anel de Integração do Paraná, que consiste em uma malha de 2.493 Km de 

rodovias divididas em seis lotes interligados, administrados pela iniciativa privada e 

mantidos com a cobrança da tarifa de pedágio. Foi utilizada a data-base do mês de 

agosto/2018 para efeito de cotação. Com a solicitação de atualização para a data-base 

março/2019 estes valores foram corrigidos pelo índice do IGPDI para os estudos de 

viabilidade. No item dos Estudos Operacionais foi mantida a data da cotação de preços 

(agosto/2018) e apresentadas a seguir: 

 

 Conservação Rodoviária Rotineira 

Para o levantamento dos custos da conservação rodoviária rotineira foram 

utilizados como fonte o Manual de Conservação e Restauração DNER, Tabela SICRO Maio 

de 2018 e DER - PR - Agosto de 2018. 
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 Manutenção e Restauração Rodoviária 

O levantamento dos custos da manutenção e Restauração Rodoviária tiveram 

como fontes o Manual de Conservação e Restauração DNER, Tabela SICRO Maio de 2018 

e DER - PR - Agosto de 2018. 

 

 Custos de edificações de Operação e Controle 

O levantamento para o custos das edificações que serão utilizadas como 

operação e controle tiveram como fonte a tabela do SINDUSCON/PR, como demonstrado 

a seguir: 
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 Equipamentos e Software 

Para a administração e gestão a utilização dos equipamentos e software que 

serão utilizados terá um custo conforme as tabelas a seguir, que tem como fonte a praça 

de pedágio anel de integração. 
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 Mão de Obra, Administração, Operação e Manutenção 

O custo de mão de obra, administração, operação e a manutenção seguiram a 

tabela do SINDECREP, Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no 

Ramo de Rodovias e Estradas, como demonstra a tabela a seguir:
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 Custos de Veículos 

Os custos dos veículos foram levantados de acordo com a Tabela FIPE, com os impostos referentes ao IPVA e Licenciamento do estado 

do Paraná, com um custo de manutenção estimado em 1,5% do valor do veículo a cada 10.000 km. Os custos para os combustíveis foram 

retirados da ANP – Agência Nacional do Petróleo. 
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 Custos de Praça de Pedágio 

O custo para operação da praça de pedágio, teve como base a praça do Anel de 

Integração, os valores estão apresentados a seguir: 

 

 Fornecedores 

Os fornecedores para o aparelhamento da praça de pedágio são os seguintes: 
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6. ALTERNATIVAS ESTRUTURAIS PONTE / TUNEL 
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6 ALTERNATIVAS ESTRUTURAIS  

6.1 PONTE 

6.1.1 Introdução 

Em primeiro lugar teceremos alguns comentários sobre estruturas em geral. 

Em seu trabalho “Os Dez Livros Sobre Arquitetura” o arquiteto romano Marco 

Lucio Vitruvio Pilión (Século-I AC) afirma, no seu Terceiro Livro, que as construções devem 

ser: 

• Seguras: quanto à segurança, estas devem, na atualidade, atender às ciências 
relacionadas à capacidade mecânica, materiais e regulamentos normativos 

• Úteis: quanto à utilidade, afirma o texto, que se consegue com a correta 
disposição das partes com sua apropriada disposição, de maneira que não 
ocasionem nenhum obstáculo à sua verdadeira necessidade fundamental 

• Bonitas: obtém-se beleza quando seu aspecto é agradável e esmerado, 
quando estão adequadas as proporções de suas partes, modelada pela “teoria 
da simetria”. 

Dos três conceitos acima, o primeiro e o segundo não podem ser considerados 

subjetivamente, porém o terceiro haverá de ser melhor discutido. 

Pontes são importantes para todas as pessoas, afetam quem as utiliza. Porque 

uma ponte é considerada bonita e outra feia? A verdade é que a maioria das pessoas julga 

um grupo particular de pontes como bonitas e outras feias. Pontes possuem características 

estéticas que ativam reações diferentes entre as pessoas. Este efeito depende das 

sensibilidades individuais e de educação estética. O julgamento estético competente se 

desenvolve pela repetida evolução da consciência de percepção destes valores e do 

treinamento em apreciação visual. Assim o julgamento estético deve ser aprendido. 

Em seu livro de Pontes, o Prof. Fritz Leonhardt afirma que as pontes de boa 

aparência estética, não são projetadas por acaso. Tradicionalmente, há dois pontos 

estéticos a considerar na engenharia estrutural. O maior ponto técnico a observar é 

baseado em considerações racionais e que pode ser resumido em funcionalidade. Mas a 

história das pontes tem mostrado que a racionalidade funcional do projeto não obtém 

necessariamente a beleza. Outro ponto de vista refere-se muito mais às impressões 

intuitivas que são consideradas diferentemente por cada indivíduo. O significado da beleza 

encontra-se nos olhos do observador. 

Dez orientações para observação da estética nos projetos são definidas a seguir. 

Mas estas orientações não devem ser consideradas limitantes à liberdade de intuição e 

imaginação. Bons projetos dependem do talento do projetista, sua sensibilidade para a 

estética e sua formação na avaliação da aparência. 
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Estas Orientações Estéticas São: 

1- Claro e Simples Sistema Estrutural; 

2- Boas Proporções; 

3- Boa Ordenação dos Elementos; 

4- Integração com o Meio Ambiente; 

5- Escolha dos Materiais; 

6- Coloração – Um Elemento Importante p/ Agradar a Aparência é a Cor; 

7- Espaços no Tabuleiro da Ponte; 

8- Reconhecível Fluxo de Forças; 

9- Iluminação; 

10- Simplicidade. 

6.1.2 Aspectos Técnicos Gerais das Estruturas de Pontes  

As pontes são elementos chave no sistema de transportes por três razões: 

• realizam o controle de capacidade de carga e fluxo; 

• possuem elevado custo de construção por metro; 

• são como as articulações de qualquer sistema, se a ponte falha, o sistema 
falha. 

 

Quanto ao material resistente ou constituinte, atualmente temos dois materiais de 

construção básicos, o concreto e o aço, de nomes genéricos que representam uma gama 

variada de características e possibilidades de combinações. Temos concreto armado e 

protendido que utilizam concretos de distintas características constitutivas e categorias 

resistentes. Temos aço em barras, cordoalhas e como material básico, chapas, perfis, 

tubos, etc, também de distintas características constitutivas e diferentes categorias 

resistentes.  

Basicamente temos três grandes famílias de pontes: 

Pontes retas ou pontes em vigas, que do ponto de vista resistente podemos dizer 

que utilizam a flexão generalizada (flexão, cortante, torção, etc) como mecanismo 

fundamental para transmitir cargas. 

Pontes em arco, que utilizam este último, em suas muitas modalidades, como 

elemento fundamental de suporte dos tabuleiros. 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
     381 

PARANÁ

DER

Pontes atirantadas (com cabos de estais) ou suspensas (pênseis), que utilizam 

uma série de tirantes ou um cabo suspenso, ou ambos para suporte principal dos 

tabuleiros. 

Naturalmente estas três famílias de pontes se utilizam com quaisquer dos 

materiais básicos citados. Temos pontes em arco de concreto ou pontes retas mistas ou 

pontes suspensas metálicas, sendo intercambiáveis, na maioria dos casos, a tipologia e o 

material resistente utilizado. 

Sob o ponto de vista econômico, pode-se verificar a relação de custos abaixo em 

função da tipologia utilizada. 

 

Outras classificações são permitidas pelas citações disponíveis na literatura 

técnica, sendo que os principais tipos de estruturais de pontes contemporâneas, segundo 

suas Estruturas Portantes Longitudinais são: 

• Pontes em Vigas; 

• Pontes em Arcos; 

• Pontes Suspensas ou Pontes Pênseis; 

• Pontes Estaiadas ou Atirantadas; 

• Pontes em Arcos Metálicos; 

• Pontes em Concreto Armado e Protendido; 

E os principais tipos estruturais de pontes contemporâneas segundo seus 

elementos estruturais na seção transversal são: 
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• Pontes em Lajes; 

• Pontes em Vigas “T”; 

• Pontes em Vigas Caixão. 

Entretanto, nenhuma destas classificações é verdadeiramente adequada às 

grandes pontes de Concreto Protendido, para as quais o Método Construtivo condiciona a 

concepção de cálculo. Deste modo é normal agrupar as grandes Pontes de Concreto 

Protendido em quatro famílias principais, correspondendo cada uma a um tipo de 

procedimento construtivo, que são: 

• Pontes em Vigas Pré-Fabricadas Lançadas; 

• Pontes Empurradas; 

• Pontes Construídas sobre Cimbres Autoportantes e Autolançados; 

• Pontes Construídas em Avanços ou Balanços Sucessivos. 

O Campo de Aplicação da Construção de Grandes Pontes por alguns tipos 

construtivos como em vigas retas por Avanços Sucessivos engloba Vãos entre 60m e 

150m, conforme figura abaixo: 
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6.1.3 Comentários e Soluções Técnicas às Particularidades Locais  

Considerando as características e necessidades locais, ao caso em questão, 

objeto deste estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, apresentamos a seguir 

nossos comentários das soluções estruturais passíveis ou não de indicação: 

 Pontes em Vigas Pré-Fabricadas Lançadas 

Solução que pode ser adequada aos denominados viadutos de acesso, mas 

imprópria para a ponte de transposição do canal efetivamente. 

 Pontes Empurradas 

Solução que não se adapta a maiores extensões, conforme necessidade ao caso. 

 Pontes Construídas sobre Cimbres Autoportantes e Autolançados 

Solução também bastante adequada às condições locais para os denominados 

viadutos de acesso, mas não seria adequado ao vão de transposição em ponte 

efetivamente. 

 Pontes Construídas em Avanços ou Balanços Sucessivos 

Solução totalmente adequada ao trecho de ponte propriamente para a 

transposição do canal efetivamente. Restando definir qual tipo estrutural, tais como a 

seguir: 

a) Vigas retas com altura variável em seção caixão de concreto protendido; 

b) Sistema de tabuleiro com cabos de estais denominados extradorso 

(extradosed); 

c) Sistema convencional de tabuleiro com cabos de estais. 

Nota: Demais sistemas estruturais, como em vigas metálicas ou tabuleiros mistos, 

também o caso de pontes suspensas ou penseis, bem como em arcos (metálicos ou de 

concreto), não são consideradas soluções compatíveis por princípios básicos, portanto não 

serão comentadas. Em relação aos materiais (aço) e tão pouco às necessidades de vãos, 

como as características ambientais (ambiente marinho), moderada profundidade da lâmina 
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d´água e topografia pouco acentuada das encostas e, portanto, devido aos mais elevados 

custos de execução e manutenção destes tipos de estruturas. 

Outras tipologias intermediárias surgiram. As pontes em vigas retas em concreto 

protendido alcançaram vãos até 250 m, e as em cabos estaiados já alcançaram vãos de 

850 m. Sem dúvida, levar a divisória entre a utilização de ambas as tipologias à fronteira 

de 250 m é incorreto, pois os vãos máximos que alcançam diversas tipologias de pontes 

são, na verdade, uma extrapolação dos vãos adequados. As pontes atirantadas são 

indicadas para vãos a partir de 100 m e provavelmente alcancem vãos de até 1000 m. 

Sem dúvida a fronteira entre ambas as tipologias está indefinida. Para confundir 

mais ainda o problema, apareceram recentemente uma série de tipologias novas que 

pretendem centrar sua utilização entre os 100 m e 200 m de vão. Tratam-se das pontes 

com protensão ou atirantamento “extradorsal”, tanto superior como inferior e as “velas” de 

concreto protendido. 

Nas pontes atirantadas (estaiadas) convencionais, os mastros possuem alturas 

da ordem de 20% a 25% do vão principal. A inclinação dos tirantes (cabos de estais) em 

relação ao plano horizontal do tabuleiro varia de até 90° correspondentes aos tirantes 

próximos ao mastro a 20° ou 25° para os tirantes mais afastados. 

Assim, as cargas móveis de utilização ao atuarem sobre o tabuleiro, produzem 

nos tirantes uma grande variação de tensões que podem alcançar até 2.000 kgf/cm². Isto 

pode causar problemas de fadiga nos tirantes e ancoragens, que obrigam a reduzir a 

tensão máxima admissível no aço a valores da ordem de 45% da sua resistência ao 

escoamento. Os tirantes, a fim de satisfazer estas necessidades, de reduzido 

aproveitamento resistente, alcançam preços consideráveis. 

Já o atirantamento extradorsal, com mastros de altura da ordem de 10% a 12% 

do vão principal necessita de tabuleiros mais robustos, espessos, que para uma ponte 

atirantada com alturas de mastros da ordem de 20% a 25% do vão principal. Isto por falta 

de eficácia do atirantamento ante as sobrecargas, mas isto permite muito menor variação 

de tensões nos tirantes, o que permite elevar consideravelmente a carga máxima 

admissível dos tirantes e simplificar sua execução por ter uma oscilação de tensões muito 

inferior. Maior aproveitamento resistente do aço. 

Este tipo de solução em atirantamento extradorsado foi idealizada pela primeira 

vez por Jacques Mathivat, ainda que a primeira realização foi levada à cabo no Japão na 

ponte de Odawara no ano de 1994. Com um vão principal de 122 m e laterais de 74 m. 

Com alturas de mastros de 10 m, 1/12 do vão principal e a espessura do tabuleiro variando 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
     385 

PARANÁ

DER

de 3,5 m nas regiões junto aos mastros até 2,20 no vão principal, que resultou numa 

esbeltez de 1/55 no vão e 1/35 na região dos apoios. 

Estes resultados de esbeltez podem ser considerados pequenos em relação a 

uma ponte atirantada e muito grande se comparado a uma ponte de vigas retas. O que 

confere às pontes com atirantamento extradorsal uma situação intermediária entre ambas 

as tipologias. Além do fato que são possíveis de serem utilizadas ancoragens que 

normalmente se utilizam e casos de protensão exterior. 

As pontes com protensão extradorsal inferior, pela primeira vez foi realizada por 

J. Schlaich na ponte de Weitingen, da autoria do Prof. Leonhardt no ano de 1977, com a 

finalidade de se eliminar os pilares nas encostas nas cabeceiras, pouco confiáveis por 

razões geológicas. Trata-se de um viaduto de 900 m de extensão com vãos de 263m e 134 

m, com pilares de 70 m de altura. Sendo que nos dois vãos extremos de 263 m, foi utilizado 

a tipologia de protensão extradorsal inferior. 

É importante citar que esta construção se realizou com cimbramento autoportante. 

Que o atirantamento inferior se realizava quando se realizavam as protensões interiores. 

Finalmente as pontes com “Velas” de concreto protendido se utilizam para ajudar 

os tabuleiros a resistir aos momentos negativos nos apoios sem a necessidade de 

aumentar a altura, espessura, da ponte e se realizou pela primeira vez em um vão de 

compensação da ponte Hoechst em 1962 na Alemanha. Esta prática, com maior ou menor 

êxito, se estendeu a um conjunto de pontes realizadas nos últimos anos. A ponte de 

Socorridas na Ilha da Madeira em Portugal é uma das últimas realizações deste tipo.  

6.1.4 Material Fotográfico e Ilustrativo de Soluções Construtivas e Projetos   

No material fotográfico a seguir, apresentam-se algumas soluções internacionais 

da literatura técnica consultada e nacionais. De forma ilustrativa, são soluções compatíveis 

ou não, de projeto e construção, com as características locais. 
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Réunion Island´S New Coastal Road: A Viaduct with A Widw Precast Deck And Piers 

– Indian Ocean – East Madagascar – Saint-Denis 
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Treliças Móveis Para Cimbramentos – Tipo Berd 
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Treliças Lançadeiras De Vigas Pré-Moldadas Tipo Sicet Ou Aspen 
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Treliças De Escoramentos Móveis Para Execução De Aduelas Em Balanços 

Sucessivos 
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Pontes em Vigas Retas Caixão Celular Executadas em Balanços Sucessivos 
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Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
     393 

PARANÁ

DER

Ponte em Arco Metálico com Tabuleiro Suspenso 

 
Pontes em Treliças Metálicas 
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Pontes Tipo Estaidas Clássicas 
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Pontes Tipo Extradorso 
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Ponte Extradorsada Inferior de Fritz Leonhardt 

 

 
Pontes Extradorso Tipo Flag – Com “Velas” 

 

 

6.1.5 Memória Justificativa das Soluções Propostas 

 Generalidades 

De uma forma geral, quanto às possibilidades, características estruturais e 

geométricas de pontes, funcionalidades e fatores estéticos, o tema e seus fundamentos 

foram resumidamente expostos acima. Restam comentários a serem abordados, agora, 

quanto às condições fundamentais locais a que se destina a implantação da travessia neste 

estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídica. 
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As principais características observadas para atendimento ao desenvolvimento de 

futuros estudos e projetos podem ser assim relacionadas: 

• Travessia em ambiente marinho, portanto, de elevado grau de agressividade 

ambiental para os elementos de infra e mesoestruturas (respingo de maré), 

segundo a NBR-6118 – CAA-IV – Agressividade Ambiental com risco de 

deterioração da estrutura Muito Forte e, para os demais elementos estruturais, 

mais distantes, ou a serem implantados mais elevados em relação ao nível da 

maré, devem ser definidos, no mínimo, como em região de ambiente de 

Agressividade Ambiental Forte tipo CAA-III com risco de deterioração grande 

das estruturas; 

• Profundidades da lâmina d´água, de até 30m em relação ao leito natural do 

canal de ligação da baía ao mar aberto, sob o aspecto de implantação, pode 

ser considerada uma profundidade de razoável grandeza, com certa 

possibilidade de média a mais elevada velocidade de vazão da corrente, 

durante os períodos de marés enchentes ou vazantes, onde as melhores 

indicações técnicas sugerem como solução estrutural para os elementos de 

fundações, estacas escavadas de grandes diâmetros, com revestimentos em 

camisas metálicas, de auxílio ao método construtivo, preenchidas com 

concreto estrutural e adequadamente armadas, com penetração no subleito 

com comprimentos necessários de acordo com as condições geotécnicas a 

serem avaliadas e, ainda, com a possibilidade, ou não, de execução de pinos 

de engastamento em material do substrato rochoso, que são fartamente 

utilizadas em obras afins, com a utilização de equipamentos consagrados em 

nossa engenharia nacional, denominados equipamentos tipo “BADE-WIRTH; 

• Ainda com relação às condições ambientais para implantação da 

infraestrutura, mais propriamente em relação às dificuldades de controle de 

conformidades de locação e por ocorrências de inevitáveis desaprumos, é 

bastante aconselhável e preventivo, que as futuras fundações sejam 

implantadas, não por elementos individuais ou simples pares isolados de 

maiores capacidades de cargas, mas em grupos de estacas de grande 

diâmetros, com até menor capacidade de cargas, pela previsão  de utilização 

de blocos de coroamentos intermediários de estacas, acima dos níveis 

máximos da maré de sizígia, para disparo ou arranques de pilares da 

mesoestrutura; 

• Com a premissa última acima, podemos sugerir que, a fim de atendermos a 

recomendação técnica construtiva de aceitabilidade de um adequado controle 
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de conformidade geométrica e estrutural de implantação das fundações em 

estacas escavadas, em transposição de uma lâmina d´água sob as 

mediamente rigorosas condições observadas, haveremos de ter a previsão de 

grandes ou maiores cargas atuantes por apoios, para que não ocorram 

subutilizações destes elementos de fundações implantados em grupos, assim, 

também os vãos da superestrutura serão induzidos a serem os maiores 

possíveis, dentre os limites de economicidade, conforme já discutidos neste 

texto, a fim de haver compatibilidades entre o que virá a ser projetado e as 

necessidades estruturais de cargas atuantes e resistentes. 

 

Desta forma, assim como os materiais a serem seriamente considerados 

adequados de utilizar ou previstos em futuros estudos e projetos da ponte, é muito provável 

e certo, que as estruturas metálicas, ou mistas, devem ser “a priori” descartadas em função 

da mais elevada necessidade de serviços de manutenção para este tipo de material, frente 

à agressividade ambiental e da não necessidade técnica por “grandes vãos” que às 

justifiquem economicamente, restando, assim, soluções em elementos de concreto 

armado, preferencialmente, protendidos, pela baixa fissuração e assim maior durabilidade; 

Quanto às condições regionais, com ambas as margens da transposição 

pretendida pelo traçado geométrico apresentado, estarem situadas em localidades 

urbanas e ambientalmente protegidas, é quase uma premissa técnica já justificada acima, 

que a escolha da grandeza dos vãos seja o maior possível, dentre as possibilidades de 

uma economicidade justificável, com altura e largura, que viabilize as necessidades da 

navegação (conforme é especificado no retângulo do gabarito livre de navegação), que 

proporcione o menor impacto de acessibilidade ao trânsito local, no entorno urbano e seus 

acessos, durante as obras de implantação e, fundamentalmente, ao meio ambiente, 

durante e após implantação. 

Para cumprimento, da melhor forma possível, destas premissas regionais de 

ambas as margens, nos parece bastante evidente que grandes canteiros de obras, para 

pré-moldagem ou pré-fabricação, não é solução recomendável para os futuros estudos e 

projetos da ponte, mesmo que distantes destes locais, os serviços de transporte, rodoviário 

e/ou náutico, seriam bastante impactantes, tanto economicamente como de acessibilidade; 

Assim vimos, pelas premissas acima, que as soluções estruturais mais 

recomendáveis ficam reduzidas a soluções “puras” sob o ponto de vista técnico estrutural 

para a superestrutura, conforme a seguir: 

• Vigas retas em caixão celular; 
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• Tabuleiros tipo estaiados no extradorso; 

• Tabuleiros estaiados clássicos. 

 

Para o sistema construtivo é certo, para quaisquer dos três casos, a utilização do 

processo de balanços ou avanços sucessivos com aduelas moldadas no local, evitando-

se o deslocamento e transporte de elementos pré-moldados ou pré-fabricados de maiores 

pesos e dimensões e limitando-se, ao transporte náutico, o concretos para lançamento e 

moldagem, assim como, em menores volumes, elementos de escoramentos metálicos 

suspensos, formas e aços, resultando num pleno aproveitamento de equipamentos 

náuticos de apoio à implantação, indispensáveis à infraestrutura ( fundações), assim como 

quanto à mesoestrutura e, em continuidade, às superestruturas do número de vãos a 

serem definidos para a transposição. 

Com tais premissas de implantação, a obra seria desenvolvida, até certo ponto, 

como diversas obras independentes e até autônomas, se assim forem consideradas 

necessárias para cumprimento de prazos mais reduzidos, fazendo-se de cada apoio 

intermediário uma frente independente de produção e implantação, com apoio conjugado 

ou não, de embarcações náuticas, flutuantes, rebocadores, guindastes, bombas de 

concretagem e demais equipamentos, operados pela navegação, sempre indispensável 

para qualquer solução alternativa; 

Assim concluímos, com o desenvolvimento básico destas três soluções 

estruturais,  em atendimento, também, as necessidades geométricas de faixas de operação 

de tráfego, acrescidas de espaços necessários, quando for o caso, para a instalação de 

ancoragens de cabos de estais e seus dispositivos e, ainda, uma faixa indispensável como 

passarelas de serviço e de escape para qualquer imprevisto de tráfego quando em 

operação, resultando, então, em algumas variações dimensionais nas seções transversais 

apresentadas, mas totalmente compatíveis com as necessidades técnicas estruturais e 

operacionais.  

Foram empregadas e estudadas estas soluções apenas para a alternativa 4, que 

foi a alternativa selecionada pela empresa projetista para a travessia da Baía de 

Guaratuba. 

 Solução em Vigas Retas Caixão Celular de Concreto 

A solução em vigas retas caixão celular de concreto foi desenvolvida e é 

apresentada em forma de um estudo básico geométrico estrutural, com largura total e 

constante para o tabuleiro de 17,70 m em toda a transposição.  
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Para o veículo-tipo deverá ser previsto o do tipo TB-450 (kN), conforme 

especificações da NBR-7188/2013, prevendo-se 03 faixas de tráfego de 3,60 m cada, duas 

faixas laterais de segurança de 1,0 m cada, barreiras tipo New Jersey de concreto em 

ambos os bordos, faixa de passeios de pedestres e ciclistas, compartilhados, com largura 

total de 3,15 m em um dos lados e passarela de serviços ou de apoio operacional de outro, 

com largura total 0,95 m, ambas protegidas por guarda corpos metálicos de segurança 

elevados, já incluídos nas dimensões citadas. 

Para a Alternativa 4 (selecionada), a extensão total foi prevista com 810,00 m entre 

margens de acesso, dividida em 07 vãos contínuos sobre os apoios em pilares ou praças 

dos arranques, com extensões de 80,00 m – 5x 130,00 m - 80,00 m. Com tais distribuições 

geométricas de vãos, totalmente compatíveis com a literatura técnica e a prática geral de 

implantação desta modalidade estrutural, conforme premissas antes citadas, apresenta-se 

com 06 apoios intermediários a serem implantados em lâmina d´água, de baixa a média 

profundidade, além dos 02 apoios sobre o terreno das margens. Possibilita-se, então, 

conforme hipótese de ataque de implantação sugerida, ao menos 06 frentes de obras 

independentes em lâmina d´água. Volume II – Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas, 

páginas 15 e 16. 

A solução assim apresentada é clássica e vem sendo implantada já desde os anos 

60 do século XX passado, também no Brasil, com muito progresso e melhorias 

empregadas no desenvolvimento de equipamentos de cimbramentos móveis suspensos, 

aços de protensão mais resistentes, alocados no interior de bainhas, internas ou externas 

ao concreto. Neste caso, o aço estará no interior da célula em caixão de concreto, com 

proteção pela injeção de materiais compatíveis com a durabilidade necessária e, ainda, 

pelas maiores resistências dos concretos aplicados na moldagem, até os de nomenclatura 

denominada de alta resistência, auto adensáveis e de maior compacidade em 

conformidade com as necessidades de maior proteção, maior durabilidade e menor 

necessidade de serviços de manutenção durante a vida útil em serviço. 

Do julgamento estético, a proporcionalidade de dimensões quanto às relações de 

vãos e espessuras dos tabuleiros, com bastante esbeltez, da ordem de até 1/50 no meio 

dos vãos, com alturas de vigas com variação parabólica clássica, pode ser considerada de 

agradável resultado estético, não apresentando maiores obstruções à paisagem 

envolvente e ao meio ambiente, considerando a reduzida altura necessária pela solução 

estrutural “pura” deste gênero, com boa harmonia que se desenvolve por toda a 

razoavelmente extensa transposição contínua entre as margens.  
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Assim considera-se que esta solução técnica é bastante adequada e de boa 

economicidade. 

 Solução em Tabuleiro com Cabos de Estais no Extradorso 

A solução em tabuleiro com cabos de estais no extradorso, em seção caixão 

celular de concreto, foi desenvolvida e é apresentada sob forma de um estudo básico 

geométrico estrutural, com largura total variável de 18,95 m a 20,60 m para passagem e 

alocação de mastros e cabos de estais no desenvolvimento dos vãos e apoios da 

transposição. 

Para o veículo-tipo deverá ser previsto o do tipo TB-450 (kN),  conforme 

especificações da NBR-7188/2013, com 03 faixas de rolamento para veículos, de 3,60 m 

cada, duas faixas laterais de segurança de 1,0 m cada, barreiras tipo New Jersey de 

concreto em ambos os bordos, faixa de passeios de pedestres e ciclistas, compartilhados, 

com largura total mínima de 3,15 m em um dos lados e passarela de serviços, manutenção 

ou de apoio operacional de outro, com largura total acrescida devido aos cabos de estais 

com 1,40 m, ambas protegidas por guarda-corpos metálicos de segurança elevados, já 

incluídos nas dimensões citadas. 

No sentido longitudinal, a extensão total foi prevista com 810,00 m entre margens 

de acesso, divididas em 07 vãos contínuos sobre os apoios em pilares ou praças dos 

arranques, de 80,00 m – 5x 130,00 m - 80,00 m. Com tais distribuições geométricas de 

vãos totalmente compatíveis com a literatura técnica e a prática geral de implantação desta 

modalidade estrutural, conforme premissas antes citadas, apresenta-se com 06 apoios 

intermediários a serem implantados em lâmina d´água, de baixa a média profundidade, 

além dos 02 apoios sobre o terreno das margens. Possibilita-se, conforme hipótese de 

ataque de implantação sugerida, pelo menos 06 frentes de obras independentes em lâmina 

d´água. Volume II – Memória Justificativa – Tomo II – Pranchas, páginas 19 e 20. 

A solução assim apresentada é clássica e vem sendo implantada já desde os anos 

90 do século XX passado, também no Brasil, com muito progresso e melhorias 

empregadas no desenvolvimento de equipamentos de cimbramentos móveis suspensos, 

aços de protensão e de cabos de estais compostos por cordoalhas protegidas por 

galvanização, cera, capas extrusadas aderentes, bainhas externas, injetadas com cera ou 

graxa inerte, inclusive nas regiões das ancoragens, tubos de aço antivandalismo,  mais 

resistentes, com protensões convencionais por cabos alocados no interior de bainhas, 

internas ou externas ao concreto. Neste caso o aço estará posicionadoino interior da célula 

em caixão de concreto, com proteção pela injeção de materiais compatíveis com a 
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durabilidade necessária e, ainda, pelas maiores resistências dos concretos aplicados na 

moldagem, até os de nomenclatura denominada de alta resistência, autoadensáveis e de 

maior compacidade em conformidade com as necessidades de maior proteção, maior 

durabilidade e menor necessidade de serviços de manutenção durante a vida útil em 

serviço. 

Do julgamento estético, a proporcionalidade de dimensões quanto às relações de 

vãos e espessuras dos tabuleiros, com elevada esbeltez, da ordem de até 1/55 no meio 

dos vãos, com alturas de vigas com variação linear em reduzida extensão nas regiões junto 

aos apoios, ainda, com mastros também de reduzida altura, da ordem de 1/12 dos vãos, 

que tem a função de desviadores ou de ancoragem superior dos cabos de estais, 

certamente, esta configuração deve ser considerada adequada e de agradável resultado 

estético, apresentando pouca obstrução à paisagem natural envolvente e ao meio 

ambiente, considerando a reduzida altura necessária pela solução estrutural “pura” e 

contínua deste gênero, com excelente harmonia que se desenvolve por toda a 

razoavelmente extensa transposição contínua entre as margens. 

Assim considera-se que esta solução técnica é bastante adequada e de boa 

economicidade. 

 Solução em Tabuleiro Tipo Estaiado Clássico 

A solução em tabuleiro com cabos de estais tipo clássico consagrado, em seção 

aberta de vigas longarinas e transversinas de concreto, foi desenvolvida e é apresentada 

em forma de um estudo básico geométrico estrutural, com largura total variável de 20,30 

m a 22,20 m para passagem e alocação de mastros e cabos de estais no desenvolvimento 

dos vãos e apoios da transposição. 

Para o veículo-tipo prever o tipo TB-450 (kN), conforme especificações da NBR-

7188/2013,  com 03 faixas de rolamento para veículos, de 3,60 m cada, duas faixas laterais 

de segurança de 1,0 m cada, barreiras tipo New Jersey de concreto em ambos os bordos, 

faixa de passeios de pedestres e ciclistas, compartilhados, com largura total mínima de 

3,15 m em um dos lados e passarela de serviços, manutenção ou de apoio operacional de 

outro, com largura total acrescida devido aos cabos de estais com 3,30 m, ambas 

protegidas por guarda corpos metálicos de segurança elevados, já incluídos nas 

dimensões citadas. 

No sentido longitudinal, a extensão total foi prevista com 810,00 m entre margens 

de acesso, divididas em 04 vãos contínuos sobre os apoios em pilares ou praças dos 

arranques, de 135,00 m – 2x 270,00 m - 135,00 m. Com tais distribuições geométricas de 
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vãos, totalmente compatíveis com a literatura técnica e a prática geral de implantação desta 

modalidade estrutural clássica estaiada, conforme premissas antes citadas, apresenta-se 

com apenas 03 apoios intermediários a serem implantados em lâmina d´água, de baixa a 

média profundidade, além dos 02 apoios sobre o terreno das margens. Possibilita-se, 

conforme hipótese de ataque de implantação sugerida, ao menos e apenas 03 frentes de 

obras independentes em lâmina d´água. Volume II – Memória Justificativa – Tomo II – 

Pranchas, páginas 17 e 18. 

A solução assim apresentada é clássica e vem sendo implantada já desde os anos 

70 do século XX passado.Também no Brasil a partir dos anos 90, com muito progresso e 

melhorias empregadas no desenvolvimento de equipamentos de cimbramentos móveis 

suspensos, aços de protensão e de cabos de estais compostos por cordoalhas protegidas 

por galvanização, cera, capas extrusadas aderentes, bainhas externas, injetadas com cera 

ou graxa inerte, inclusive nas regiões das ancoragens, tubos de aço antivandalismo, mais 

resistentes, com ou sem protensões convencionais por cabos alocados no interior de 

bainhas, internas ao concreto, com proteção pela injeção de materiais compatíveis com a 

durabilidade necessária e, ainda, pelas maiores resistências dos concretos aplicados na 

moldagem, até os de nomenclatura denominada de alta resistência, auto adensáveis e de 

maior compacidade em conformidade com as necessidades de maior proteção, maior 

durabilidade e menor necessidade de serviços de manutenção durante a vida útil em 

serviço. 

Do julgamento estético, a proporcionalidade de dimensões quanto às relações de 

vãos e espessuras dos tabuleiros, com a mais elevada esbeltez, da ordem de até 1/160 

dos vãos, com alturas de vigas, assim reduzidas e constantes em toda extensão, ainda, 

com mastros bastante elevados acima do tabuleiro, da ordem de 1/4 ou 25%, dos vãos, 

que tem a função de ancoragem superior dos mais potentes cabos de estais, certamente, 

esta configuração técnica pode ser considerada adequada e até de monumental resultado 

estético. Apresenta o maior compartilhamento à paisagem natural envolvente, à topografia 

e ao meio ambiente, considerando a elevada altura necessária aos mastros pela clássica 

solução estrutural “pura” e contínua deste gênero, mas , também, com excelente harmonia 

que se desenvolve por toda a razoavelmente extensa transposição contínua, dá mais 

reduzida  espessura de tabuleiro entre as margens, que deve ser considerada, como uma 

solução técnica mais “arrojada” sob o ponto de vista técnico e estético, indiscutivelmente 

adequada e de relativo grau de ponto de vista técnico e estético, indiscutivelmente 

adequada e de relativo grau de economicidade. 
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Considerando-se o acima descrito, as três soluções são tecnicamente viáveis e 

bastante adequadas para a travessia. Estas 3 soluções deverão ser discutidas e avaliadas 

quando da execução do projeto da obra de arte. A projetista, em comum acordo com o 

DER/PR, para efeito de viabilidade, considerou a implantação de uma obra estaiada, 

levando em conta a ponte como um atrativo turístico para o litoral. 

6.1.6 Conclusões - Ponte 

A seguir considerações quanto a infraestrutura, mesoestrutura e 

superestrutura passíveis de utilização para a ponte na travessia da baía de 

Guaratuba. 

INFRAESTRUTURA: 

Para as condições locais e pelas informações geotécnicas obtidas, não 

vemos outra solução geral e viável de implantação de fundações além da 

proposição técnica sugerida. Isto é, em estacas tipo escavadas de concreto armado 

de grandes diâmetros. Devem ser executadas com auxílio de camisas metálicas 

perdidas como formas em lâmina d´água e auxiliares de escavação e, ainda, 

conforme justificado nos textos, serem em maior número por apoios a fim de serem 

agrupadas por blocos de coroamento, não individuais por pilares, em águas mais 

profundas e com quase certeza, submetidas a forte ação das correntes. 

MESOESTRURA: 

Não havendo grandes alturas necessárias para os pilares, a forma 

geométrica das seções poderá ser qualquer, individual por apoio ou em pares, em 

concreto armado convencional, previstos de serem executados tanto por processo 

de formas deslizantes, trepantes ou, até, mesmo, com a utilização de cimbramentos 

convencionais, apoiados diretamente sobre os blocos de coroamento das 

fundações.  

Não são recomendados em elementos pré-moldados, porém, tal solução 

não possa ser excluída, frente aos inconvenientes de instalações de pátios de pré-

moldagem nas margens da região. Esta situação apresenta menor viabilidade de 

execução.  

SUPERESTRUTURA: 
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As soluções conforme recomendadas, nos estudos de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental apresentadas no Volume 2 – Memória Justificativa – TOMO 

I e TOMO II – soluções estas especificamente de ordem estrutural e construtivas, 

ficaram fortemente colocadas e justificadas. São elas: 

• Vigas retas em caixão celular; 
• Tabuleiros tipo estaiados no extradorso; 
• Tabuleiros estaiados clássicos 

À época do Projeto de Engenharia deverá ser seguida, integralmente, as 
Instruções de Serviço IS-203, IS-210 e IS-214. 

 

6.2 TUNEL 

Para a Alternativa 4, selecionda, deverá ser implantado um túnel com 260 m 

localizado após a ponte sobra a baia de Giaratuba. Apesar de todos os esforços do 

DER/PR e da Engemin não obtivemos autorização para efetuar as sondagens necessárias 

para um maior detalhamento da estrutura. Assim, consultamos empresa especializada 

(Toniolo Busnello – Túneis, Terraplenagem e Pavimentação - Depto. Técnico - Matriz em 

Porto Alegre) para nos dar apoio quanto a valores e instruções de projeto. O DER do 

Paraná não possui Instruções para Projeto de Túnel. À época dos projetos básicos e 

executivos sugere-se que sejam seguidas as Instruções do DER/SP 

(ftp://ftp.sp.gov.br/ftpder/normas/IP-DE-C00-002_A.pdf), que apresenta instruções para o 

desenvolvimento do projeto. 

A seção tipo do túnel, atendendo a geometria projetada para o estudo de 

viabilidade, está apresentada a seguir. 
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7 ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A delimitação da área de estudo contemplou municípios do Paraná: Guaratuba, 

Matinhos, Paranaguá, Curitiba, e municípios de Santa Catarina: Joinville, Itapoá, São 

Francisco do Sul e Itajaí. Curitiba concentra a maior parte das viagens com origem ou 

destino no Paraná e destino ou origem em Matinhos e Guaratuba, o mesmo ocorrendo com 

o tráfego de Santa Catarina, representado por Joinville e pelas cidades portuárias de 

Itapoá, São Francisco do Sul e Itajaí. Assim, definiu-se as seguintes zonas, baseado nos 

estudos de tráfego realizados (apresentados no item 6): 

• Zona 1 – Guaratuba; 

• Zona 2 - Matinhos (até Pontal do Paraná); 

• Zona 3 - Paranaguá (Morretes, Antonina); 

• Zona 4 - Curitiba (Paraná e estados do centro-oeste e sudeste); 

• Zona 5 - Portos/SC (Itapoá, São Francisco do Sul e Itajaí); 

• Zona 6 - Joinville ou Garuva (Santa Catarina). 

7.2 DIAGNÓSTICO 

7.2.1 Metodologia 

Informações regionais e dados secundários sobre o meio socioeconômico foram 

reunidas a partir de pesquisas bibliográficas, considerando-se como principais fontes: 

Censos do IBGE, DENATRAN, ANTAQ, manuais do DNIT e pesquisa a demais materiais 

bibliográficos, cartográficos e fotográficos disponíveis. 

Também foram realizados levantamentos de dados em campo, verificando as 

principais características da área do empreendimento, bem como reuniões no Porto de 

Itapoá, visitas ao pátio de triagem da APPA de Paranaguá, entrevistas com caminhoneiros 

em Paranaguá, Antonina e no ferryboat de Guaratuba. 

No dia 27 de agosto foi realizada viagem a cidade de São Bento do Sul, seguindo 

pela rodovia SC-418 (Serra Dona Francisca) com objetivo de observar o tráfego de 

caminhões que poderia se beneficiar com a construção da ponte, com cargas de origem 

do interior de Santa Catarina com destino aos portos do Paraná. Verificou-se a existência 

de um tráfego intenso na rodovia, no entanto, constatou-se que o principal destino são os 

portos catarinenses. 

A visita ao Porto de Itapoá foi realizada em 21 de setembro de 2018, com a 

presença de dois representantes da empresa Itupava Consultoria Ambiental, Ana Paula 

Gabriel Wosniak e Ciro André de Moraes; dois representantes do Departamento de 
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Estradas de Rodagens do Paraná, Sergio Augusto Negrão e Humberto Gabardo; e dois 

representantes do Porto de Itapoá, Marja Weschenfelder e Alberto Vinício Machado. A 

apresentação teve como tema a relevância e interferência e reflexos da construção da 

ponte de Guaratuba nas atividades portuárias em Itapoá. Marja explicou que o porto não 

tem ligação com a contratação do transporte rodoviário para que as cargas sejam 

destinadas ao porto, e que esta decisão é do exportador. Ressaltou que as cargas têm 

origem de diversas regiões e que não tem nenhuma ligação com cidades do litoral do 

Paraná que poderia gerar tráfego. Explicou, ainda, que existe a “cabotagem” entre os 

portos de Santa Catarina e Paraná e, portanto, a ponte não interferiria nas atividades 

portuárias de Itapoá. 

Em 29 de outubro de 2018 foi realizada uma visita a Paranaguá, mais 

especificamente ao pátio de triagem da APPA, onde se observou que os caminhões 

estacionados, pelo menos 5% eram originados de Santa Catarina, embora os motoristas 

entrevistados informaram que a origem das cargas não era de Santa Catarina. Informaram, 

também, que atualmente existe um transbordo rodoviário realizado entre o Porto de São 

Francisco e a FERTIPAR, e que os caminhões utilizam o ferryboat como rota de retorno. 

Outra informação de importante relevância prestada pelos caminhoneiros é que a safra de 

grão de Santa Catarina também é escoada pelo Porto de Paranaguá, e que a ponte de 

Guaratuba seria uma excelente opção de rota, pois além de ser um percurso de menor 

distância, sem subida e descida de serra, o valor de pedágio é mais barato. 

Os estudos de tráfego identificaram, por pesquisa de Origem/Destino realizada no 

ferryboat e no porto de Paranaguá, a contribuição de Santa Catarina para o tráfego gerado 

pelo porto de Paranaguá (importação e exportação) que gira em torno de 10% (ver estudos 

de tráfego). 

Segundo pesquisa realizada no site da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários - ANTAQ, o porto de Paranaguá tem maior movimentação de granéis sólidos 

nos períodos de safra, compreendidos nos meses de fevereiro a abril e no período de 

agosto, baseado nas informações de meados de outubro de 2018. 

No porto de Antonina foi identificada a presença de tráfego de caminhões 

transportando fertilizante com destino a Paranaguá, segundo informações dos motoristas 

dos caminhões. 

A liberação do Contorno Sul de Garuva, facilita o acesso a Guaratuba, via BR-376, 

segundo informações da Gazeta do Povo (21/12/2018): 
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"O Contorno Sul de Garuva, em Santa Catarina, que dá acesso para as 

praias de Guaratuba (PR) e Itapoá (SC), foi liberado nesta sexta-feira (21), 

informou a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável por esse trecho 

da BR-101. A notícia é recebida com alívio pelos motoristas que costumam 

enfrentar trânsito lento e filas quilométricas nessa região, principalmente em 

época de alta temporada."1 

Evolução por perfil de carga em toneladas em Paranaguá ano 2018 

 
 
Granel Sólido  Carga Conteinerizada  Granel Líquido e 
Gasoso Carga Geral 
 
Fonte: http://web.antaq.gov.br/ANUARIO/ 

 Implantação da BR-101 no Estado do Paraná 

Segundo informações da empresa PROSUL, que está elaborando o EVTEA de 

implantação da BR-101 no Paraná, em reunião no dia 19/02/2019, no DNIT, está sendo 

realizada a contagem de tráfego. Segundo publicado na Gazeta do Povo em 20/09/20072 

"A estrada iria ligar a BR-116 - nas proximidades da Variante do Alpino, no Paraná, a 23 

quilômetros com a divisa de São Paulo - com Antonina, no litoral paranaense; e Antonina 

a Garuva (SC). Segundo o DNIT, a estrada desafogaria as BR’s 277 e 376, que dão acesso 

ao litoral do Paraná e de Santa Catarina." 

 
1 Fonte https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/cinco-anos-depois-contorno-de-garuva-e-
liberado-e-melhora-acesso-para-guaratuba-e-itapoa-8qyzc2bqybe6e4705zd4jve6m/ 

 
2 "Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/dnit-pr-inicia-estudos-para-a-
implantacao-da-br-101-no-estado-angj4e57gxigtr0at98jtdr2m/  
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Este projeto iria retirar o tráfego de caminhões com origem ou destino no porto de 

Paranaguá e destino ou origem ao sul e a oeste de Garuva. 

Com grande importância no território nacional, a BR-101 segue no sentido norte-sul 

pelo litoral brasileiro, tendo duas interrupções: entre Peruíbe-SP e Iguape-SP, e entre 

Cananeia/SP e Garuva/SC. Assim, a BR-101 não integra a malha viária do Paraná. 

 Porto em Pontal do Paraná 

A implantação do porto em Pontal do Paraná poderá refletir na geração de tráfego 

de cargas com origem da região sul do País. Entretanto, como ainda está em fase de 

liberação dos estudos ambientais, não é possível estimar, o tráfego gerado de caminhões 

que poderia ser usuário da ponte de Guaratuba. 

 Visita a OCESC 

Em 10 de abril de 2019, foi realizada uma visita a OCESC - Organização das 

Cooperativas do Estado de Santa Catarina, que é representada pelos Srs. José Almery 

Padilha e Paulo Von Dokonal. Segundo Padilha, o principal produto de exportação do 

Estado de Santa Catarina é a carne de frango, que é embarcada em contêineres 

refrigerados, através do porto de Itajaí. Informou, ainda, que a produção agrícola do estado 

é em grande parte destinada ao mercado interno, a exemplo da soja e do milho que são 

base da alimentação para a produção pecuária e de aves, e, neste contexto, o saldo 

destinado à exportação de grão é escoada pelos portos de São Francisco do Sul (65%) e 

Imbituba (35%).  

Em situações atípicas, o Porto de São Francisco do Sul apresenta fila para o 

desembarque de produtos de exportações, e neste sentido, a segunda opção é o Porto de 

Paranaguá, onde o transbordo ocorre no modal rodoviário, através de caminhões, segundo 

Paulo, são casos raros. 

7.2.2 População 

Na comparação do contingente populacional, conforme dados do IBGE (20183), 

Guaratuba e Matinhos crescem a uma taxa muito superior à registrada no Estado do 

Paraná (ver tabela a seguir), com um incremento populacional de 230% no mesmo período. 

A densidade demográfica em 2010 era de 24,19 hab./km². Entretanto, há de se considerar 

a significativa flutuação populacional que a região sofre ao longo do ano. Na época de 

veraneio, principalmente no feriado de ano novo e no carnaval, a população dos municípios 

 
3 IBGE. Cidades. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 
12 dez. 2018. 
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de Guaratuba e Matinhos pode até triplicar. A circulação de embarcações é constante ao 

longo do ano, mas nos meses de verão, o fluxo é exacerbado principalmente na travessia 

de ferryboat que liga Guaratuba ao balneário de Caiobá, em Matinhos (BRANDINI, 20084). 

Segundo Scheuer (20155) na alta temporada a população salta de 35 para mais de 

600 mil pessoas. Contudo, a situação dos domicílios, segundo dados do censo de 2010, 

dos 23.973, 58% não estavam ocupados, em função de Guaratuba ser um município 

caracterizado pelo turismo de segunda residência. 

Quanto à ocupação do município, de acordo com Deschamps e Kleinke (20006), de 

modo geral, as áreas próximas à orla foram ocupadas principalmente por segundas 

residências, tendo os imigrantes se fixados, principalmente, nas faixas opostas à linha de 

praia, no interior das áreas urbanas, menos valorizadas do ponto de vista imobiliário. As 

localidades que receberam maior número de imigrantes foram, ao longo da orla sul de 

Guaratuba, a região de Coroados, assim como os bairros centrais de baixa renda, como 

Piçarras e Carvoeiro, habitadas majoritariamente por moradores de baixa renda e 

caracterizadas por um padrão de domicílios de menor qualidade e por núcleos 

habitacionais adensados,  

Taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) da população das zonas de trafego 
em estudo - 1970-2010 

Municípios/ 
Estado 

População Residente TGCA 
1970 1980 1991 2000 2010 

Guaratuba 9.734 12.178 17.998 27.257 32.095 3,03% 

Matinhos 4.317 5.676 11.325 24.184 29.428 4,92% 
Paranaguá 62.327 81.971 107.675 127.339 140.469 2,05% 

Curitiba 609.026 1.024.980 1.315.035 1.587.315 1.751.907 2,68% 

Paraná 6.929.821 7.629.849 8.448.713 9.563.458 10.444.526 1,03% 

Joinville 126.058 235.803 347.151 429.604 515.288 3,58% 

Itapoá - - 4.007 8.839 14.763 6,74% 
São Francisco do 

Sul 19.057 20.599 29.593 32.301 42.520 2,03% 

Itajaí 63.139 86.456 119.631 147.494 183.373 2,70% 

Santa Catarina 2.901.660 3.628.292 4.541.994 5.356.360 6.248.436 1,94% 

 
4 BRANDINI, N. Biogeoquímica da Baía de Guaratuba, Paraná, Brasil: Origem, metabolismo, 
balanço de massa e destino da matéria biogênica. 2008. 278 f. Tese (Doutorado em Geociências) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2008. 
5 SCHEUER, L. Percepção do Turismo pelos Moradores e Segundos Residentes de Guaratuba 
– Paraná, Brasil. 2015. 191 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2015. 
6 DESCHAMPS, M. V.; KLEINKE, M.L.U. Os fluxos migratórios e as mudanças socioespaciais na 
ocupação contínua litorânea do Paraná. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n. 99, 
p. 45-59, jul./dez. 2000. Disponível: Acesso em: 12 de fev.2013. 
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Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades (2019) 

A figura a seguir mostra a Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da 

população, ou crescimento geométrico, levando-se em consideração os anos entre 1970 e 

2010, décadas de realização de Censo Demográfico realizado pelo IBGE. Pode-se verificar 

que Guaratuba apresentou um crescimento populacional maior que a taxa de crescimento 

do que a do Estado. Em geral, todos os municípios das zonas de tráfego apresentam 

crescimento superior aos seus estados, destaque para Itapoá que triplicou a sua população 

nos últimos 20 anos. 

TGCA da população entre os anos de 1970 e 2010 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades (2019) 

7.2.3 Economia 

 Produto Interno Bruto – PIB 

Para a análise de crescimento do PIB, assim como realizado para os dados 

populacionais, as informações foram tabuladas e confrontadas entre os municípios 

selecionados de Santa Catarina e Paraná. 

Ao analisar os dados produzidos por Mellinger (2013), Cabral (2015) constatou que, 

entre as atividades econômicas praticadas na baia de Guaratuba, o turismo é a que envolve 

um maior número de famílias. 
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O valor agregado de serviços do PIB de 2016 representava 84% do total, seguidos 

pela indústria com 12% e a agropecuária com apenas 4%, os impostos com 15%, conforme 

tabela a seguir. 

Composição do PIB de Guaratuba em 2016 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE-2015. IBGE cidades@ (2018) 

A economia de Guaratuba tem sua maior força no setor terciário, devido ao 

movimento turístico, ainda que este se caracterize pela sazonalidade. Desta forma, as 

demandas geradas pelo turismo alteram fatores culturais, prejudicando a atividade 

pesqueira mais artesanal, importante como fator de subsistência. Além disso, a valorização 

das áreas mais próximas às praias expulsou o pescador para o interior do Município, 

obrigando-o a se integrar ao mercado de serviços, e/ou praticar pequena agricultura de 

subsistência, apesar da configuração topográfica pouco favorável a essa atividade, tendo 

em vista a existência de poucas áreas planas (TORRES et al., s.d.7). 

Evolução do PIB do período 2011 a 2016 
Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Guaratuba 166.193,37  174.054,71  187.104,16  219.475,15  277.697,99  310.821,95  343.296,20  384.929,36  

Matinhos 184.914,69  210.332,26  219.680,10  261.840,11  339.664,55  394.159,99  634.109,15  663.338,50  

Paranaguá 1.723.820,58  1.996.260,13  2.274.880,10  2.602.861,42  3.112.857,43  3.167.345,66  3.535.487,44  3.962.695,47  

Curitiba 28.172.470,12  31.760.834,09  34.922.653,68  37.875.234,95  42.512.766,52  43.867.432,53  46.321.301,41  46.249.176,62  

Paraná 86.647.673,27  97.169.280,65  109.155.492,51  124.768.185,52  146.779.374,23  156.145.617,60  170.342.010,32  177.186.879,61  

Joinville 5.623.082,53  6.657.749,77  6.886.333,87  7.845.658,15  8.573.084,92  10.270.376,84  10.754.125,55  10.871.191,96  

Itapoá 73.068,99  89.874,78  211.284,55  255.730,82  374.763,97  290.124,47  350.928,87  400.510,45  

 
7 TORRES, A.V.; TORRES JÚNIOR, A.V.; SILVA, M.C.; OLIVEIRA, M.V.; BRITO, R.; SILVA, B.C.; 
PFITFCHER, E.D. Elementos Geo-Referenciados como Meio Probante em Procedimento 
Judicial. Não publicado. Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/curitiba/estrutura-
universitaria/diretorias/dirppg/grupos/tema/21elementos_geo_ref.pdf>. Acesso em: 13 ago 2018. 

Agropecuária 
4%
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Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

São Francisco do Sul 658.625,40  666.874,51  784.765,72  986.542,63  1.189.833,52  1.288.511,70  1.471.992,96  1.393.654,28  

Itajaí 4.023.268,95  4.477.601,58  5.478.350,75  6.022.580,46  6.842.216,39  8.190.662,77  8.262.783,46  9.079.536,95  

Santa Catarina 53.177.893,13  62.085.765,97  69.597.714,58  80.005.603,71  88.942.119,70  103.567.166,62  108.382.871,67  112.284.038,49  

 

Guaratuba apresentou um maior crescimento, se comparada ao Estado do Paraná, 

segundo dados fornecidos pelo IBGE (20168), a preços correntes, considerando o seu 

crescimento real, ou PIB a Preços Constantes9. Itapoá apresentou os maiores 

crescimentos entre as zonas de trafego, reflexo dos investimentos no porto e no aumento 

da atividade, conforme demonstrado na figura a seguir. 

Taxa de crescimento real do PIB 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE (2019) 

7.2.4 PIB Serviços 

Os municípios do litoral do Paraná têm sua base econômica baseada no setor de 

serviços, como já demonstrado anteriormente, e neste sentido, para visualizar a evolução 

foi segregado o setor de serviços do PIB, num período de 2009 a 2016, conforme tabela a 

seguir. 

Evolução do PIB – Serviços de 2009 a 2016. 
Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Guaratuba 166.193  174.055  187.104  219.475  277.698  310.822  343.296  384.929  

Matinhos 184.915  210.332  219.680  261.840  339.665  394.160  634.109  663.339  

 
8 IBGE. Cidades: Produto Interno Bruto. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
9 Para o crescimento real foi aplicado um deflator sobre os valores do PIB, nos casos em estudo foi 
aplicado o IPCA. 
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Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Paranaguá 1.723.821  1.996.260  2.274.880  2.602.861  3.112.857  3.167.346  3.535.487  3.962.695  

Curitiba 28.172.470  31.760.834  34.922.654  37.875.235  42.512.767  43.867.433  46.321.301  46.249.177  

Paraná 86.647.673  97.169.281  109.155.493  124.768.186  146.779.374  156.145.618  170.342.010  177.186.880  

Joinville 5.623.083  6.657.750  6.886.334  7.845.658  8.573.085  10.270.377  10.754.126  10.871.192  

Itapoá 73.069  89.875  211.285  255.731  374.764  290.124  350.929  400.510  

São Francisco do Sul 658.625  666.875  784.766  986.543  1.189.834  1.288.512  1.471.993  1.393.654  

Itajaí 4.023.269  4.477.602  5.478.351  6.022.580  6.842.216  8.190.663  8.262.783  9.079.537  

Santa Catarina 53.177.893  62.085.766  69.597.715  80.005.604  88.942.120  103.567.167  108.382.872  112.284.038  

Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades (2018) 

Em números reais, o PIB de serviços de cresce a uma taxa de 1,06% ao ano (dados 

de 2009 a 2016), ou seja, melhor crescimento que a Capital Curitiba e o Estado do Paraná. 

Os maiores crescimentos de produtos interno bruto do setor de serviços são dos municípios 

de Itapoá, seguido de Matinhos (ver figura a seguir). 

Evolução do PIB Serviços de 2009 a 2016 

 
Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades (2018) 

 PIB per capita 

A renda per capita ou rendimento per capita é um indicador que ajuda a medir o 

grau de desenvolvimento econômico de um país ou região. A renda per capita é obtida 

mediante a divisão da Renda Nacional pelo número de habitantes do país. Neste sentido, 

este indicador poderá demonstrar o maior poder de compra do contingente populacional, 
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e sua evolução pode refletir num maior poder compra e com propensão a consumir bens 

duráveis, como veículos.  

O PIB per capita de Guaratuba, conforme dados do IBGE, do ano de 2016, era de 

21.130 mil, por habitante, valor inferior ao estado do Paraná que era de 29.181. Cidades 

portuárias apresentam PIB per capita acima da média, se comparada aos seus estados, 

como pode ser observado em Itajaí, São Francisco do Sul e Paranaguá (ver tabela a 

seguir). 

Evolução do PIB Per Capita de 2009 a 2016 
Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Guaratuba 9.183 10.633 11.390 13.132 14.909 16.276 18.040 21.130 

Matinhos 11.949 11.491 12.277 14.288 16.547 18.875 27.116 28.605 

Paranaguá 38.937 28.965 34.230 37.480 41.722 43.306 46.974 54.723 

Curitiba 24.720 33.272 37.361 39.756 43.142 43.552 44.624 44.239 

Paraná 12.509 15.078 17.571 19.601 23.087 23.935 26.059 29.181 

Joinville 26.834 35.425 35.851 38.897 40.312 45.323 45.538 44.269 

Itapoá 11.924 12.171 26.522 29.450 37.427 26.028 30.214 32.918 

São Francisco do Sul 82.984 49.513 61.346 65.640 70.559 75.000 77.795 72.368 

Itajaí 63.171 54.858 65.433 71.916 78.287 89.664 91.856 92.267 

Santa Catarina 17.071 19.597 22.224 24.033 27.011 28.088 28.765 30.630 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE @cidades (2018) 

7.2.5 ICMS 

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ou 

somente denominado pela abreviatura “ICMS”, é outro indicador que pode representar o 

crescimento econômico, e a variação da arrecadação de ICMS pode representar a 

circulação de mercadoria e serviços. 

Para melhor avaliação da evolução do ICMS, os valores foram corrigidos (valores 

reais, aplicados índices de inflação), e desta forma pode-se analisar a forma de sua 

evolução refletindo a realidade. Neste contexto, Paranaguá apresenta a maior evolução 

(1,17%) ao ano, pelo período de 2010 a 2018 (ver tabela a seguir). 

Evolução da Arrecadação de ICMS de 2009 a 2018. 
Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Guaratuba 1.354 1.752 2.137 2.488 2.389 3.626 1.438 1.830 2.191 2.880 

Matinhos 586 817 1.680 1.853 2.237 3.180 1.656 1.940 2.124 2.557 

Paranaguá 84.976 88.365 111.301 131.938 104.731 103.952 138.465 520.785 1.013.435 805.392 

Curitiba 4.922.023 5.553.776 5.874.368 6.405.276 6.648.788 7.555.669 8.843.763 9.177.254 10.394.014 10.243.309 

Paraná 12.142.996 13.601.607 15.622.632 17.565.341 20.428.242 22.521.523 24.587.575 25.907.693 29.458.022 29.675.875 
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Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Joinville * 590.517 816.118 864.210 969.017 1.019.655 1.023.468 1.183.476 1.456.182 1.403.204 

Itapoá * 1.196 1.262 1.318 2.327 3.038 3.528 4.099 4.929 8.951 

São Francisco do 
Sul 

* 1.053.858 1.138.877 1.212.075 1.326.226 1.478.299 1.576.661 1.618.384 1.864.844 1.795.407 

Itajaí * 698.965 789.880 849.658 854.761 889.266 881.019 808.200 976.762 1.061.607 

Santa Catarina 1.807.093 2.166.638 2.500.720 2.656.231 2.932.509 3.261.587 3.291.282 3.488.867 3.893.416 4.186.169 

Nota: Para os municípios de SC, os dados referentes ao ano de 2018 são até o mês de novembro 
Valores apresentados em milhares. 
* não há informação disponível 
http://www.sef.sc.gov.br/transparencia/relatorio/4/Arrecada%C3%A7%C3%A3o_do_ICMS_e_IPVA_por_Muni
c%C3%ADpio  
 http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php  

7.2.6 Frota de Veículos 

Neste item foi considerado somente a frota de veículos. Os dados do DENATRAN10 

do período de dezembro de 2009 a dezembro de 2018, mostram que, embora Curitiba 

apresente a maior frota de veículos entre os municípios das zonas de tráfego, o maior 

crescimento foi de Itapoá, com acréscimos de quase 15% em 9 anos, seguido por Matinhos 

(9,8%) e Guaratuba (9,6%). 

Guaratuba tinha uma frota em 2018 que representavam 0,53% do total do Estado, 

sendo que os veículos, em números, era de 9.707 para o mesmo período, e uma população 

estimada de 36.595 habitantes, ou seja, a razão 265 veículos por mil habitantes, também 

conhecida como taxa de motorização. 

Importante destacar que países desenvolvidos apresentam taxa próxima de dois 

veículos por habitante.  

Frota de veículos do período dezembro/2009 a dezembro/2018 
Municípios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Guaratuba 4.314 5.022 5.698 6.404 7.136 7.828 8.405 8.813 9.262 9.707 

Matinhos 4.144 4.775 5.447 6.140 6.856 7.582 8.224 8.660 9.018 9.487 

Paranaguá 21.070 23.437 25.424 27.298 29.274 30.784 32.042 33.474 34.736 36.347 

Curitiba 856.292 889.980 928.521 964.433 1.000.903 1.045.454 1.053.481 1.048.938 1.048.538 1.062.056 

Paraná 2.860.924 3.072.415 3.293.650 3.527.525 3.759.306 3.974.107 4.109.097 4.203.635 4.304.271 4.428.638 

Itapoá 1.636 1.938 2.330 2.793 3.259 3.777 4.236 4.661 5.170 5.697 

São Francisco do Sul 8.362 9.225 10.095 11.076 12.016 13.033 13.946 14.613 15.476 16.329 

Itajaí 53.948 58.212 63.630 70.787 74.957 78.603 78.638 79.653 83.112 87.157 

Joinville 167.568 182.402 196.310 210.087 222.348 233.138 241.250 247.278 254.621 263.631 

Santa Catarina 1.832.656 1.982.129 2.127.607 2.281.766 2.428.891 2.560.638 2.655.083 2.733.827 2.827.795 2.934.826 

Fonte: Dados trabalhados de DENATRAN (2019) 

 
10 DENATRAN. Estatística. Frota de Veículos. Disponível em: <http//www.denatran.gov.br>. 
Acesso em: 12 dez. 2013. 
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O gráfico da figura a seguir compara as taxas médias de crescimento anual, sendo 

possível observar uma tendência de crescimento para todos os itens referenciados.  

Taxa Média de Crescimento Anual da frota de veículos  

 
Fonte: Dados trabalhados de DENATRAN (2013)  

7.3 INTERFACE ENTRE POTENCIAL ECONÔMICO, ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 
E CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA PONTE DE GUARATUBA 

O Estudo Econômico demonstra a tendência de crescimento regional, ou seja, das 

zonas de trafego que afetarão diretamente as obras a serem realizadas, para isto foram 

consideradas variáveis de influência na análise desse desenvolvimento, e que impactam 

diretamente sobre a infraestrutura de Guaratuba. 

Os fatores de crescimento são representados pelo PIB, PIB de serviços, pelo PIB 

per capita, pela população, pela frota e a arrecadação de ICMS. Os índices montam um 

cenário de crescimento regional, que deverá refletir diretamente sobre a necessidade de 

infraestrutura, atualmente defasada em épocas de veraneio, gerando transtornos aos 

usuários da rodovia PR-412. 

O crescimento da frota está diretamente ligado ao crescimento da economia 

regional e apresenta uma tendência de crescimento assim como às demais regiões 

comparadas neste estudo. Existe uma correlação direta entre o aumento da renda per 

capita e o aumento do consumo de veículos (taxa de motorização). 

Outro dado relevante para o comparativo é o crescimento do PIB per capita, que 

relaciona o valor produzido dividido pela população, o que pode ser um indicativo de sua 
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renda, interferindo na vida social e representando os poderes de compra das famílias e o 

seu desenvolvimento financeiro. De modo geral, pode-se inferir que a estabilização 

inflacionária e a baixa de juros e, ainda, a deficiência do transporte público coletivo, criaram 

um cenário propício para o crescimento da indústria automotiva, sendo que o mercado 

brasileiro vive uma forte demanda por bens de consumo, entre estes, os automóveis, fato 

que verificado na região em estudo. 

Dentro do cenário apresentado de potencial crescimento econômico, demonstrados 

através dos gráficos de Produto Interno Bruto, PIB per capita, e também pelo constante 

crescimento da população e frota, nota-se que há grande necessidade de investimento em 

infraestrutura na região, sendo que o empreendimento proposto atenderia algumas dessas 

necessidades deste desenvolvimento. Cabe esclarecer que a população do Paraná, 

segundo projeção de população realizada pelo IBGE, apresentará decréscimos a partir do 

ano de 2047, o que influenciará ainda mais no aumento da renda per capita representada 

pelo PIB per capita. 

Guaratuba, além de ser cidade litorânea, está geolocalizada em rota de ligação 

entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul aos Portos do Paraná. 

7.4 PARÂMETROS DA PROJEÇÃO DE TRÁFEGO 

Considerando a distribuição percentual dos indicadores de população, PIB (Total, 

Per capita e Serviços) e frota de veículos, ICMS das zonas de trafego que sofrem 

interferência pelo empreendimento, percebe-se uma uniformidade de comportamento 

destas regiões. 

Esses fatores agem no sentido de alinhar a evolução do nível de atividade 

econômica das diversas localidades do país ou de uma mesma unidade da federação, 

ainda que cada uma possa durante um período longo apresentar alguma discordância em 

seus padrões, decorrência dos diferentes estágios de desenvolvimento de cada região. 

7.4.1 Projeções dos Parâmetros Avaliados 

 População 

Comparando-se a evolução da população nos últimos anos percebe-se um 

comportamento declinante, similar ao que acontece com a população nacional. 

Conforme verificado, a expectativa é de redução gradativa da taxa anual de 

crescimento da população ao longo do período do estudo. Para essa avaliação, citam-se 
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as projeções do IBGE (201811) até 2060. Para o presente caso foram utilizados os dados 

que correspondem a uma projeção de 40 anos (ver tabela a seguir). 

Projeção da população conforme metodologia do IBGE até 2060 

Ano Guaratuba Matinhos Paranaguá Curitiba Paraná 
∆ % - 
PR 

Joinville Itapoá 
São 
Francisco 
do Sul 

Itajaí 
Santa 
Catarina 

∆ % - 
SC 

2010 32.095 29.428 140.469 1.751.907 10.444.526  515.288 14.763 42.520 183.373 6.248.436  

2011 32.997 30.255 144.417 1.801.144 10.738.066 2,81% 531.207 15.219 43.834 189.038 6.441.468 3,09% 

2012 33.256 30.492 145.548 1.815.254 10.822.187 0,78% 538.585 15.430 44.442 191.664 6.530.943 1,39% 

2013 33.520 30.735 146.706 1.829.692 10.908.262 0,80% 545.945 15.641 45.050 194.283 6.620.186 1,37% 

2014 33.796 30.987 147.913 1.844.742 10.997.989 0,82% 553.364 15.854 45.662 196.923 6.710.154 1,36% 

2015 34.076 31.244 149.137 1.860.018 11.089.062 0,83% 560.964 16.072 46.289 199.627 6.802.306 1,37% 

2016 34.343 31.490 150.309 1.874.634 11.176.203 0,79% 568.530 16.288 46.913 202.320 6.894.058 1,35% 

2017 34.607 31.731 151.462 1.889.013 11.261.927 0,77% 576.009 16.503 47.531 204.982 6.984.749 1,32% 

2018 34.874 31.976 152.632 1.903.608 11.348.937 0,77% 583.493 16.717 48.148 207.645 7.075.494 1,30% 

2019 35.135 32.216 153.776 1.917.869 11.433.957 0,75% 590.857 16.928 48.756 210.265 7.164.788 1,26% 

2020 35.390 32.449 154.891 1.931.771 11.516.840 0,72% 598.090 17.135 49.353 212.839 7.252.502 1,22% 

2025 36.547 33.510 159.953 1.994.910 11.893.264 3,27% 631.787 18.101 52.133 224.831 7.661.113 5,63% 

2030 37.470 34.356 163.994 2.045.305 12.193.706 2,53% 660.516 18.924 54.504 235.054 8.009.480 4,55% 

2035 38.136 34.967 166.907 2.081.635 12.410.298 1,78% 684.344 19.606 56.470 243.534 8.298.422 3,61% 

2040 38.542 35.339 168.684 2.103.806 12.542.478 1,07% 703.878 20.166 58.082 250.486 8.535.304 2,85% 

2045 38.709 35.493 169.418 2.112.952 12.597.005 0,43% 719.448 20.612 59.367 256.026 8.724.096 2,21% 

2050 38.660 35.448 169.204 2.110.285 12.581.103 -0,13% 731.291 20.951 60.344 260.241 8.867.714 1,65% 

2055 38.399 35.208 168.058 2.095.994 12.495.904 -0,68% 739.296 21.181 61.004 263.089 8.964.776 1,09% 

2060 37.927 34.775 165.993 2.070.240 12.342.362 -1,23% 743.445 21.300 61.347 264.566 9.015.090 0,56% 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE (2019) 

 PIB e PIB Serviços 

A projeção do PIB foi elaborada com base no que segue: 

� Valor do PIB divulgado pelo IBGE para 2016 em valor monetário constante 

(R$ de 1.000), segundo a metodologia mais recentemente adotada; 

� As análises iniciais haviam considerado uma taxa média de crescimento do 

PIB projetada para o Brasil no período de 2010 a 2030 equivalente a 1,1% ao 

ano, que utilizava como parâmetros básicos as estimativas de crescimento do 

PIB nacional, do Grupo Focus, do Banco Central, de agosto de 2018. 

Tanto para os municípios de Santa Catarina, como para os do Paraná foram 

aplicadas as mesmas metodologias de projeção do PIB do Brasil, mostradas na tabela a 

seguir. 

Projeção do PIB 

Ano Guaratuba Matinhos Paranaguá Curitiba Paraná Joinville Itapoá 
São Francisco 

do Sul 
Itajaí Santa Catarina 

2020 784.363 987.503 8.667.276 87.224.663 418.601.995 26.252.652 646.822 3.743.966 20.116.384 267.452.050 

 
11 IBGE. Canais. Cidades. Disponível em: <http//www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. 
Acesso em: 12 dez. 2018. 
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2025 826.830 1.043.828 9.137.486 91.718.149 440.785.613 27.606.750 685.884 3.940.735 21.213.210 281.580.834 

2030 871.595 1.103.365 9.633.205 96.443.122 464.144.841 29.030.691 727.305 4.147.846 22.369.838 296.456.004 

2035 918.784 1.166.298 10.155.818 101.411.509 488.741.981 30.528.079 771.228 4.365.841 23.589.531 312.116.990 

2040 968.528 1.232.820 10.706.783 106.635.848 514.642.634 32.102.701 817.803 4.595.294 24.875.726 328.605.305 

2045 1.020.965 1.303.137 11.287.638 112.129.325 541.915.880 33.758.541 867.191 4.836.805 26.232.050 345.964.653 

2050 1.076.241 1.377.464 11.900.005 117.905.806 570.634.460 35.499.788 919.561 5.091.010 27.662.326 364.241.050 

2055 1.134.510 1.456.031 12.545.594 123.979.869 600.874.967 37.330.848 975.094 5.358.575 29.170.586 383.482.941 

2060 1.195.933 1.539.079 13.226.207 130.366.845 632.718.056 39.256.353 1.033.981 5.640.202 30.761.083 403.741.330 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE (2019) 

 PIB per capita 

O valor do PIB per capita é resultado da divisão direta do PIB pela população, 

nestes termos, para a projeção deste item, foi utilizada a projeção do PIB (conforme 

estudos apresentados), dividida pela projeção da população (conforme os estudos do 

IBGE), como mostrado na figura a seguir. 

Projeção do PIB per capita  

Ano  Guaratuba Matinhos Paranaguá 
 

Curitiba Paraná Joinville Itapoá 
São Francisco 
do Sul 

Itajaí 
Santa 
Catarina 

2020 22.163 30.432 55.957  45.153 36.347 50.948 43.814 88.052 109.702 42.803 

2025 22.624 31.150 57.126  45.976 37.062 51.970 45.067 89.902 112.217 43.714 

2030 23.261 32.115 58.741  47.153 38.064 53.902 47.134 93.331 116.714 45.393 

2035 24.093 33.355 60.847  48.717 39.382 55.918 49.307 96.912 121.419 47.146 

2040 25.129 34.885 63.472  50.687 41.032 58.014 51.584 100.637 126.322 48.971 

2045 26.375 36.716 66.626  53.068 43.019 60.180 53.958 104.491 131.405 50.860 

2050 27.838 38.859 70.329  55.872 45.356 62.441 56.455 108.519 136.726 52.834 

2055 29.546 41.355 74.650  59.151 48.086 64.809 59.087 112.740 142.308 54.903 

2060 31.533 44.258 79.679  62.972 51.264 67.278 61.852 117.143 148.143 57.062 

Fonte: Dados trabalhados de IBGE (2013) 

 Frota 

Os valores relativos a projeção de frota de veículos foram ajustados e sofreram 

influência do crescimento do PIB correlacionados com o decréscimo da população ao longo 

dos 40 anos. Os percentuais apurados de crescimento de frota no período de 2009 a 2018, 

tendo como exemplo o município de Itapoá, foi de quase 15% ao ano, indicador que não 

refletirá uma realidade ao longo dos próximos 40 anos. Neste contexto, o crescimento da 

frota sofreu a influência das variáveis da projeção o PIB e População. 
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7.4.2 Projeção de tráfego 

Para determinar a projeção do tráfego futuro foi utilizado o Método do Fator de 

Crescimento (DNIT, 200612), onde se definiu um coeficiente que multiplicado afere valor de 

tráfego futuro. Esse fator baseia-se nas variáveis de projeções de População, PIB, PIB per 

capita e frota. 

Tf = Fc × Ta 

Onde: 

� Tf: tráfego futuro 

� Fc: fator de crescimento 

� Ta: tráfego conhecido em um determinado ano 

O fator de crescimento Fc pode ser calculado pela razão de dados referentes a 

duas épocas distintas, em que se considerem representativos da variação do tráfego.  

Acredita-se que o tráfego futuro varie exatamente na proporção em que variou a 

população entre os anos 2020 e 2060, por exemplo. Conhecendo-se os valores da 

população nessas épocas, o fator de crescimento para o período de 10 anos será então: 

Fc =	
P2030

P2020
	

Assim, o tráfego em 2030 será: 

T2030  = Fc ×  T2020 	

Como no caso em questão existem mais variáveis, o Fator de Crescimento será a 

média geométrica das variações de crescimento de mesmo período, representada pela 

fórmula: 

Fc = 

P2030
P2020 +

PIB2030
PIB2020 + 

PIBper capita 2030
PIBper capita 2020 +  

Fr2030
Fr2020

n
	

Onde: 

n: número de variáveis, neste caso cinco (População, PIB, PIB per capita e Frota) 

Desta forma, a projeção do tráfego utilizando as variáveis do estudo em referência, 

adotando um critério de projeção de cinco em cinco anos para melhor visualização, tem-

se um resultado conforme tabela a seguir. 

 
12 DNIT. Manual de Estudos de Tráfego. Rio de Janeiro: IPR, 2006. 
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Cálculo do Fator de Crescimento 

Variável 
Zona 

Tráfego 
Município / Estado 

Variações 

2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050 2050-2055 2055-2060 

População 

1 Guaratuba 3,3% 2,5% 1,8% 1,1% 0,4% -0,1% -0,7% -1,2% 

2 Matinhos 3,3% 2,5% 1,8% 1,1% 0,4% -0,1% -0,7% -1,2% 

3 Paranaguá 3,3% 2,5% 1,8% 1,1% 0,4% -0,1% -0,7% -1,2% 

4 

Curitiba 3,3% 2,5% 1,8% 1,1% 0,4% -0,1% -0,7% -1,2% 

Paraná 3,3% 2,5% 1,8% 1,1% 0,4% -0,1% -0,7% -1,2% 

Média 3,3% 2,5% 1,8% 1,1% 0,4% -0,1% -0,7% -1,2% 

5 

Itapoá 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

São Francisco do Sul 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

Itajaí 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

Média 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

6 

Joinville 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

Santa Catarina 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

Média 5,6% 4,5% 3,6% 2,9% 2,2% 1,6% 1,1% 0,6% 

PIB Per Capita 

1 Guaratuba 2,1% 2,8% 3,6% 4,3% 5,0% 5,5% 6,1% 6,7% 

2 Matinhos 2,4% 3,1% 3,9% 4,6% 5,2% 5,8% 6,4% 7,0% 

3 Paranaguá 2,1% 2,8% 3,6% 4,3% 5,0% 5,6% 6,1% 6,7% 

4 

Curitiba 1,8% 2,6% 3,3% 4,0% 4,7% 5,3% 5,9% 6,5% 

Paraná 2,0% 2,7% 3,5% 4,2% 4,8% 5,4% 6,0% 6,6% 

Média 1,9% 2,6% 3,4% 4,1% 4,8% 5,4% 5,9% 6,5% 

5 

Itapoá 2,9% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 

São Francisco do Sul 2,1% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 

Itajaí 2,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,1% 4,1% 

Média 2,2% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 

6 

Joinville 2,0% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 

Santa Catarina 2,1% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Média 2,1% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 

PIB Serviços 

1 Guaratuba 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

2 Matinhos 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 

3 Paranaguá 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

4 

Curitiba 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 

Paraná 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Média 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

5 

Itapoá 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 

São Francisco do Sul 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Itajaí 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

Média 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

6 

Joinville 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Santa Catarina 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Média 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

PIB 
1 Guaratuba 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

2 Matinhos 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 
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Variável 
Zona 

Tráfego 
Município / Estado 

Variações 

2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050 2050-2055 2055-2060 

3 Paranaguá 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 

4 

Curitiba 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Paraná 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Média 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

5 

Itapoá 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

São Francisco do Sul 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Itajaí 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 

Média 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 

6 

Joinville 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Santa Catarina 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Média 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Frota 

1 Guaratuba 19,0% 13,4% 8,4% 5,3% 2,8% 2,3% 0,3% -0,3% 

2 Matinhos 32,4% 23,2% 15,1% 9,8% 5,1% 4,6% 1,5% 0,7% 

3 Paranaguá 33,3% 25,9% 17,7% 11,9% 6,5% 6,0% 2,1% 1,3% 

4 

Curitiba 26,1% 22,7% 16,9% 11,9% 6,8% 6,3% 2,3% 1,5% 

Paraná 26,6% 23,8% 18,2% 13,2% 7,7% 7,3% 2,8% 2,0% 

Média 26,4% 23,2% 17,5% 12,6% 7,3% 6,8% 2,5% 1,8% 

5 

Itapoá 36,0% 25,9% 16,7% 11,3% 7,0% 6,4% 3,0% 2,5% 

São Francisco do Sul 38,2% 29,6% 20,0% 13,9% 8,6% 8,1% 3,7% 3,2% 

Itajaí 35,8% 29,9% 21,3% 15,3% 9,6% 9,1% 4,2% 3,7% 

Média 36,6% 28,5% 19,3% 13,5% 8,4% 7,9% 3,6% 3,1% 

6 

Joinville 12,8% 9,7% 6,8% 5,0% 3,4% 2,9% 1,6% 1,1% 

Santa Catarina 24,4% 23,4% 18,6% 14,2% 9,3% 8,8% 4,2% 3,7% 

Média 18,6% 16,6% 12,7% 9,6% 6,4% 5,9% 2,9% 2,4% 

ICMS 

1 Guaratuba 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 

2 Matinhos 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

3 Paranaguá 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 

4 

Curitiba 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Paraná 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Média 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

5 

Itapoá 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

São Francisco do Sul 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 

Itajaí 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 

Média 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

6 

Joinville 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Santa Catarina 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Média 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 

∆ % média no Período 8,40% 7,45% 6,29% 5,47% 4,70% 4,59% 4,00% 3,87% 

∆ % Anual 1,63% 1,45% 1,23% 1,07% 0,92% 0,90% 0,79% 0,76% 

Fonte: ENGEMIN (2019) 
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Os dados calculados representam um crescimento próximo de 93% entre 2018 e 

2060. No primeiro período de projeção, ano 2020, o índice representa uma média das 

variáveis de 1,63%, pouco superior à projeção de 1,1% do PIB, em virtude de apresentar 

outras variáveis com índices maiores como, por exemplo, de crescimento de frota que tem 

uma tendência de crescimento. 
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8. QUANTITATIVOS PRELIMINARES E CUSTOS
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8 QUANTITATIVOS E CUSTOS 

 A seguir apresenta-se o resumo dos custos de implantação, acrescidos dos custos 

do projeto+supervisão, custo de gestão ambiental e custo referentes aos estudos 

ambientais e licenciamento, considerando-se a data base de março/2019. 

Valores:março/2019

Custo estimado para implantação das Obras  Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Sem desapropriação R$ 315.481.329,63 R$ 279.166.808,69 R$ 259.627.077,04

Desapropriação R$ 8.112.487,02 R$ 8.646.574,44 R$ 8.555.249,53

Com desapropriação R$ 323.593.816,65 R$ 287.813.383,13 R$ 268.182.326,57

 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
R$ 18.928.879,78 R$ 16.750.008,52 R$ 15.577.624,62

 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
R$ 6.309.626,59 R$ 5.583.336,17 R$ 5.192.541,54

 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
R$ 6.309.626,59 R$ 5.583.336,17 R$ 5.192.541,54

Custo Projetos + Supervisão (6,0 % do valor da obra)

Custo gestão Ambiental (2,0 % do valor da obra)

Custo EIA/RIMA (2,0 % do valor da obra)
 

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO:  

Alternativa 02: R$ 355.141.949,61.  

Alternativa 03: R$ 315.730.063,99. 

Alternativa 04: R$ 294.145.034,27. 
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UNITÁRIO TOTAL

1.0 TERREPLENAGEM

1.1 400950 Compactação de aterros  95% PN (A) m3 4.917,00 4,05                      19.913,85                    

1.2 401000 Compactação de aterros 100% PN (A) m3 10.059,00 5,03                      50.596,77                    

1.3 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 44.360,00 0,91                      40.404,86                    

1.4 415000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m m3 47.670,00 12,85                    612.559,50                  

1.5 435010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m m3 72.899,00 42,61                    3.106.226,39               

1.6 COMP01 Transp. Mat. c/caminhão basc. DMT 10001 a 15000 (Botafora) tkm 110.721,00 0,65                      71.968,65                    

1.7 404300 Espalhamento e conformação de bota-fora m3 103.156,00 0,61                      63.086,49                    

TOTAL TERREPLENAGEM 3.964.756,51               

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Pavimento Novo - Flexível

2.1.1 COMP02 Aquisição, carga e transporte de material de 1a. cat. 10000-22000m - Camada Final (Saibro) m³ 27.745,99 55,15                    1.530.191,34               

2.1.2 511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 46.243,32 3,68                      170.175,41                  

2.1.3 531100 Brita graduada 100% PM m3 6.936,50 188,04                  1.304.339,46               

2.1.4 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 46.243,32 0,49                      22.659,22                    

2.1.5 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 92.486,64 0,26                      24.046,52                    

2.1.6 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 2.774,60 197,43                  547.789,27                  

2.1.7 570360 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto t 1.849,73 186,25                  344.512,21                  

2.2 Fornecimento de Material Betuminoso

2.2.1 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 50,83         2.910,29               147.930,04                  

2.2.2 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t 55,49         3.726,13               206.770,59                  

2.2.3 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 152,60       4.174,14               636.986,28                  

2.2.4 589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) t 109,13       5.025,68               548.472,54                  

2.3 Tranporte de Material Betuminoso

2.3.1 974100 Material asfáltico a frio t 106,32       105,13                  11.177,63                    

2.3.2 974000 Material asfáltico a quente t 261,74       118,27                  30.955,64                    

2.4 Pavimento Novo - Rígido

2.4.1 COMP03 Pavimento de concreto compactado com rolo m³ 1.375,92    267,24                  367.700,86                  

2.4.2 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão (pintura de cura) m2 9.172,80    0,26                      2.384,92                      

2.4.3 COMP04 Placa de Concreto de Cimento Portland - Fctmk=4,5 MPa m³ 2.859,19    359,15                  1.026.878,08               

2.4.4 COMP05 Cura úmida m² 23.810,35  6,66                      158.576,93                  

2.4.5 COMP06 Cura química m² 23.810,35  7,87                      187.387,45                  

2.4.6 COMP07 Junta longitudinal, inclusive corte, treliça aço CA-50 d=10mm, cordão de polipropileno e selante m 5.620,00    19,04                    107.004,80                  

2.4.7 COMP08 Junta transversal, inclusive corte, treliça aço CA-25 d=32mm, cordão de polipropileno e selante m 4.731,00    28,54                    135.022,74                  

2.4.8 COMP09 Junta de construção com isopor, selante e base de poliuretano tipo Sonomeric 1 ou similar e cordão de polipropilenom 3.290,00    19,60                    64.484,00                    

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 7.575.445,93               

3.0 DRENAGEM

3.1 610.900 Corpo de BSTC 0,80m com berço m 150,00       688,66                  103.299,00                  

3.2 611.100 Corpo de BSTC 1,00m com berço m 225,00       865,79                  194.802,75                  

3.3 611.300 Corpo de BSTC 1,20m com berço m 90,00         1.295,86               116.627,40                  

3.4 600.300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 1.836,00    8,77                      16.101,88                    

3.5 601.200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 368,00       34,08                    12.540,86                    

3.6 620.200 Boca de BSTC 0,80m ud 9,00           1.762,98               15.866,82                    

3.7 620.300 Boca de BSTC 1,00m ud 7,00           2.488,75               17.421,25                    

3.8 620.400 Boca de BSTC 1,20m ud 1,00           3.174,73               3.174,73                      

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 2

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇOS (R$)
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3.9 606.700 Demolição de concreto simples m3 75,00         132,93                  9.969,79                      

3.10 650.100 Sarjeta triangular concreto - tipo  2 m 2.920,00    89,27                    260.668,40                  

3.11 643.300 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 1.000,00    56,13                    56.130,00                    

3.12 641.800 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 600,00       187,35                  112.410,00                  

3.13 622.100 Boca de saída dreno profundo - tipo 2 ud 4,00           394,58                  1.578,32                      

3.11 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto  

3.12 605.100 Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 10,10         437,06                  4.414,30                      

3.13 605.300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 1,00           495,52                  495,52                         

3.14 602.000 Formas de madeira comum m2 108,40       106,34                  11.527,25                    

3.15 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 95,40         15,58                    1.486,33                      

3.16 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 75,00         49,39                    3.704,51                      

3.17 601.100 Apiloamento manual m3 25,00         53,88                    1.347,00                      

3.18 Descidas d'Água 

3.18.1 605.200 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 5,34           467,15                  2.494,58                      

3.18.2 602.000 Formas de madeira comum m2 46,40         106,34                  4.934,17                      

3.18.3 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 15,00         49,39                    740,90                         

3.18.4 601.100 Apiloamento manual m3 5,00           53,88                    269,40                         

3.18.5 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 195,40       15,58                    3.044,33                      

3.19 Dissipadores de Energia 

3.19.1 605.200 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 7,86           467,15                  3.671,79                      

3.19.2 602.000 Formas de madeira comum m2 62,64         106,34                  6.661,13                      

3.19.3 603.600 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 5,62           299,97                  1.685,83                      

3.19.4 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 10,80         49,39                    533,45                         

3.19.5 601.100 Apiloamento manual m3 1,80           53,88                    96,98                           

3.20 Canais Monobloco

3.20.1 COMP10 Execução de Canal ACO Monoblock RD 200V 0.0 (h=0,20m) m 200,00       706,01                  141.202,00                  

3.20.2 COMP20 Concreto usinado Fck=20 MPa, uso geral conf. e lanç. m³ 32,25         312,26                  10.070,38                    

3.20.3 COMP21 Concreto usinado Fck=25 MPa, uso geral conf. e lanç. m³ 2,31           318,76                  736,33                         

3.20.4 600.300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 86,39         8,77                      757,64                         

3.20.5 601.200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 11,26         34,08                    383,72                         

3.20.6 COMP11 Carga e tranporte de material para bota-fora (DMT: 1.200 m) m³ 97,71         17,94                    1.752,91                      

3.20.7 COMP22 Elemento de acesso ACO Monoblock RD200V 20.1 c/ grelha em Ferro Fundido ud 2,00           2.095,99               4.191,98                      

3.20.8 COMP13 Tubo com pontas PVC Vinilfort DN 150 m 1,51           52,21                    78,83                           

3.20.9 COMP14 Curva 90° com bolsas JEI PVC Vinilfort DN 150 ud 2,00           153,21                  306,42                         

3.20.10 COMP23 Caixa de Limpeza ACO Monoblock RD200V 20.0 c/ grelha em Ferro Fundido (h=0,40m) ud 2,00           3.244,40               6.488,80                      

3.20.11 COMP16 Tubo ponta bolsa JEI PVC Vinilfort DN 200 m 8,87           74,01                    656,46                         

3.20.12 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 22,35         15,58                    348,21                         

3.20.13 COMP17 Enchimento em areia m³ 3,08           110,19                  339,38                         

TOTAL DRENAGEM 1.135.011,73               

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 822330 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2 750,81       77,90                    58.490,23                    

4.2 822350 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm m2 2.703,25    52,02                    140.628,40                  

4.3 870000 Tacha refletiva monodirecional ud 911,00       27,70                    25.237,02                    

4.4 873000 Tachão refletivo bidirecional ud 566,00       43,29                    24.502,66                    

4.5 820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 81,39         460,63                  37.490,67                    

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 2

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇOS (R$)
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4.6 821400 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m ud 111,00       322,58                  35.806,43                    

4.7 878300 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2,00           29.760,14             59.520,28                    

TOTAL SINALIZAÇÃO 381.675,69                  

5.0 PAISAGISMO / OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 COMP29
 Implantação de rampa para deficiente, com quatro lajotas tátil de alerta e duas direcionais, sem 
pintura, medindo: 5,20 x 1,60 x 1,80 m 

ud 8,00           646,98                  5.175,84                      

5.2 844000 Remanejamento postes linha transmissão ud 41,00         4.572,87               187.487,67                  

5.3 COMP30 Forn/assent. lajota tátil direcional, medindo 40x40x3,5cm ud 16,00         19,53                    312,48                         

5.4 511100 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 11.016,00  3,31                      36.462,96                    

5.5 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 1.377,00    197,43                  271.861,11                  

5.6 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 75,74         4.174,14               316.149,36                  

5.7 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 11.016,00  0,49                      5.397,84                      

5.8 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t 13,22         3.726,13               49.259,49                    

5.9 531000 Brita graduada 100% PI m3 1.652,40    180,25                  297.845,10                  

5.10 410200 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 2.203,20    6,58                      14.497,05                    

5.11 800000 Enleivamento m2 14.270,00  10,50                    149.835,00                  

5.12 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - entrada de veículos m 95,00         40,62                    3.858,90                      

5.13 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - rampas PNE m 41,60         40,62                    1.689,79                      

5.14 813000 Defensa concreto(barreira) simples m 6.253,00    287,44                  1.797.362,32               

5.15 Tranporte de Material Betuminoso

5.15.1 974100 Material asfáltico a frio t 13,22         105,13                  1.389,81                      

5.15.2 974000 Material asfáltico a quente t 75,74         118,27                  8.957,76                      

TOTAL PAISAGISMO / OBRAS COMPLEMENTARES 3.147.542,48               

6.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

6.1 Ponte (C = 1.180m; L=20,30m) global - 287.143.000,00    287.143.000,00            

TOTAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 287.143.000,00            

303.347.432,34            

Melhorias Ambientas (3,0 %): 9.100.422,97               

Mobilização e Desmobilização (1,0 %): 3.033.474,32               

315.481.329,63            

7.0 DESAPROPRIAÇÃO

7.1 Desaproriação global - - 8.112.487,02

8.112.487,02

323.593.816,65            

PR-412

ALTERNATIVA 2

RODOVIA:
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SUBTOTAL:

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA, AMBIENTAL  E JURÍDICA – EVTEA COM VISTAS À 
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 2
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portanto, incluso na planilha de Sistema de Operação da Concessionária.
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1.0 TERREPLENAGEM

1.1 400950 Compactação de aterros  95% PN (A) m3 15.822,00 4,05                      64.079,10                   

1.2 401000 Compactação de aterros 100% PN (A) m3 16.016,00 5,03                      80.560,48                   

1.3 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 59.755,00 0,91                      54.427,24                   

1.4 419000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m m3 66.416,00 19,84                    1.317.912,61              

1.5 435010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m m3 166.910,00 42,61                    7.112.035,10              

1.6 COMP01 Transp. Mat. c/caminhão basc. DMT 10001 a 15000 (Botafora) tkm 205.483,00 0,65                      133.563,95                 

1.7 404300 Espalhamento e conformação de bota-fora m3 197.769,00 0,61                      120.948,40                 

TOTAL TERREPLENAGEM 8.883.526,88              

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Pavimento Novo - Flexível

2.1.1 COMP02 Aquisição, carga e transporte de material de 1a. cat. 10000-22000m - Camada Final (Saibro) m³ 31.070,34 55,15                    1.713.529,25              

2.1.2 511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 51.783,90 3,68                      190.564,75                 

2.1.3 531100 Brita graduada 100% PM m3 7.767,59 188,04                  1.460.617,62              

2.1.4 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 51.783,90 0,49                      25.374,11                   

2.1.5 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 103.567,80 0,26                      26.927,62                   

2.1.6 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 3.107,03 197,43                  613.420,93                 

2.1.7 570360 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto t 2.071,36 186,25                  385.790,80                 

2.2 Fornecimento de Material Betuminoso

2.2.1 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 56,37          2.910,29               164.053,04                 

2.2.2 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t 62,14          3.726,13               231.541,99                 

2.2.3 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 170,89        4.174,14               713.318,78                 

2.2.4 589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) t 122,21        5.025,68               614.187,94                 

2.3 Tranporte de Material Betuminoso

2.3.1 974100 Material asfáltico a frio t 118,51        105,13                  12.458,95                   

2.3.2 974000 Material asfáltico a quente t 293,10        118,27                  34.664,93                   

2.4 Pavimento Novo - Rígido (Praça de Pedágio)

2.4.1 COMP03 Pavimento de concreto compactado com rolo m³ 1.375,92     267,24                  367.700,86                 

2.4.2 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão (pintura de cura) m2 9.172,80     0,26                      2.384,92                     

2.4.3 COMP04 Placa de Concreto de Cimento Portland - Fctmk=4,5 MPa m³ 2.712,94     359,15                  974.352,40                 

2.4.4 COMP05 Cura úmida m² 21.721,03   6,66                      144.662,05                 

2.4.5 COMP06 Cura química m² 21.721,03   7,87                      170.944,50                 

2.4.6 COMP07 Junta longitudinal, inclusive corte, treliça aço CA-50 d=10mm, cordão de polipropileno e selante m 4.820,00     19,04                    91.772,80                   

2.4.7 COMP08 Junta transversal, inclusive corte, treliça aço CA-25 d=32mm, cordão de polipropileno e selante m 3.755,00     28,54                    107.167,70                 

2.4.8 COMP09 Junta de construção com isopor, selante e base de poliuretano tipo Sonomeric 1 ou similar e cordão de polipropilenom 2.490,00     19,60                    48.804,00                   

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 8.094.239,94              

3.0 DRENAGEM

3.1 610.900 Corpo de BSTC 0,80m com berço m 135,00        688,66                  92.969,10                   

3.2 611.100 Corpo de BSTC 1,00m com berço m 225,00        865,79                  194.802,75                 

3.3 611.300 Corpo de BSTC 1,20m com berço m 90,00          1.295,86               116.627,40                 

3.4 600.300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 1.836,00     8,77                      16.101,88                   

3.5 601.200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 368,00        34,08                    12.540,86                   

3.6 620.200 Boca de BSTC 0,80m ud 9,00            1.762,98               15.866,82                   

3.7 620.300 Boca de BSTC 1,00m ud 7,00            2.488,75               17.421,25                   

3.8 620.400 Boca de BSTC 1,20m ud 1,00            3.174,73               3.174,73                     

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇOS (R$)
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3.9 606.700 Demolição de concreto simples m3 75,00          132,93                  9.969,79                     

3.10 650.100 Sarjeta triangular concreto - tipo  2 m 2.600,00     89,27                    232.102,00                 

3.11 643.300 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 1.000,00     56,13                    56.130,00                   

3.12 641.800 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 600,00        187,35                  112.410,00                 

3.13 622.100 Boca de saída dreno profundo - tipo 2 ud 4,00            394,58                  1.578,32                     

3.11 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto  

3.12 605.100 Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 10,10          437,06                  4.414,30                     

3.13 605.300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 1,00            495,52                  495,52                        

3.14 602.000 Formas de madeira comum m2 108,40        106,34                  11.527,25                   

3.15 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 95,40          15,58                    1.486,33                     

3.16 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 75,00          49,39                    3.704,51                     

3.17 601.100 Apiloamento manual m3 25,00          53,88                    1.347,00                     

3.18 Descidas d'Água 

3.18.1 605.200 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 5,34            467,15                  2.494,58                     

3.18.2 602.000 Formas de madeira comum m2 46,40          106,34                  4.934,17                     

3.18.3 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 15,00          49,39                    740,90                        

3.18.4 601.100 Apiloamento manual m3 5,00            53,88                    269,40                        

3.18.5 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 195,40        15,58                    3.044,33                     

3.19 Dissipadores de Energia 

3.19.1 605.200 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 7,86            467,15                  3.671,79                     

3.19.2 602.000 Formas de madeira comum m2 62,64          106,34                  6.661,13                     

3.19.3 603.600 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 5,62            299,97                  1.685,83                     

3.19.4 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 10,80          49,39                    533,45                        

3.19.5 601.100 Apiloamento manual m3 1,80            53,88                    96,98                          

3.20 Canais Monobloco

3.20.1 COMP10 Execução de Canal ACO Monoblock RD 200V 0.0 (h=0,20m) m 200,00        706,01                  141.202,00                 

3.20.2 COMP20 Concreto usinado Fck=20 MPa, uso geral conf. e lanç. m³ 32,25          312,26                  10.070,38                   

3.20.3 COMP21 Concreto usinado Fck=25 MPa, uso geral conf. e lanç. m³ 2,31            318,76                  736,33                        

3.20.4 600.300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 86,39          8,77                      757,64                        

3.20.5 601.200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 11,26          34,08                    383,72                        

3.20.6 COMP11 Carga e tranporte de material para bota-fora (DMT: 1.200 m) m³ 97,71          17,94                    1.752,91                     

3.20.7 COMP22 Elemento de acesso ACO Monoblock RD200V 20.1 c/ grelha em Ferro Fundido ud 2,00            2.095,99               4.191,98                     

3.20.8 COMP13 Tubo com pontas PVC Vinilfort DN 150 m 1,51            52,21                    78,83                          

3.20.9 COMP14 Curva 90° com bolsas JEI PVC Vinilfort DN 150 ud 2,00            153,21                  306,42                        

3.20.10 COMP23 Caixa de Limpeza ACO Monoblock RD200V 20.0 c/ grelha em Ferro Fundido (h=0,40m) ud 2,00            3.244,40               6.488,80                     

3.20.11 COMP16 Tubo ponta bolsa JEI PVC Vinilfort DN 200 m 8,87            74,01                    656,46                        

3.20.12 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 22,35          15,58                    348,21                        

3.20.13 COMP17 Enchimento em areia m³ 3,08            110,19                  339,38                        

TOTAL DRENAGEM 1.096.115,43              

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 822330 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2 800,18        77,90                    62.336,29                   

4.2 822350 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm m2 2.795,00     52,02                    145.401,42                 

4.3 870000 Tacha refletiva monodirecional ud 951,00        27,70                    26.345,12                   

4.4 873000 Tachão refletivo bidirecional ud 874,00        43,29                    37.836,26                   

4.5 820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 83,25          460,63                  38.347,44                   

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 3
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4.6 821400 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m ud 116,00        322,58                  37.419,33                    

4.7 878300 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 2,00            29.760,14              59.520,28                    

TOTAL SINALIZAÇÃO 407.206,14                  

5.0 PAISAGISMO / OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 COMP29
 Implantação de rampa para deficiente, com quatro lajotas tátil de alerta e duas direcionais, sem 
pintura, medindo: 5,20 x 1,60 x 1,80 m 

ud 10,00          646,98                  6.469,80                      

5.2 844000 Remanejamento postes linha transmissão ud 38,00          4.572,87               173.769,06                  

5.3 COMP30 Forn/assent. lajota tátil direcional, medindo 40x40x3,5cm ud 20,00          19,53                    390,60                         

5.4 511100 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 10.802,00   3,31                      35.754,62                    

5.5 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 1.350,25     197,43                  266.579,85                  

5.6 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 74,26          4.174,14               309.971,63                  

5.7 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 10.802,00   0,49                      5.292,98                      

5.8 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t 12,96          3.726,13               48.290,70                    

5.9 531000 Brita graduada 100% PI m3 1.620,30     180,25                  292.059,07                  

5.10 410200 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 2.160,40     6,58                      14.215,43                    

5.11 800000 Enleivamento m2 16.090,00   10,50                    168.945,00                  

5.12 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - entrada de veículos m 74,00          40,62                    3.005,88                      

5.13 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - rampas PNE m 52,00          40,62                    2.112,24                      

5.14 813000 Defensa concreto(barreira) simples m 4.862,00     287,44                  1.397.533,28               

5.15 Tranporte de Material Betuminoso

5.15.1 974100 Material asfáltico a frio t 12,96          105,13                  1.362,48                      

5.15.2 974000 Material asfáltico a quente t 74,26          118,27                  8.782,73                      

TOTAL PAISAGISMO / OBRAS COMPLEMENTARES 2.734.535,35               

6.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

6.1 Ponte (L = 1.000m) global - 247.214.000,00     247.214.000,00           

TOTAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 247.214.000,00           

268.429.623,74           

Melhorias Ambientas (3,0 %): 8.052.888,71               

Mobilização e Desmobilização (1,0 %): 2.684.296,24               

279.166.808,69           

7.0 DESAPROPRIAÇÃO

7.1 Desaproriação global - - 10.061.816,80

10.061.816,80

289.228.625,49           

PR-412

ALTERNATIVA 3

TOTAL DESAPROPRIAÇÃO
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1.0 TERREPLENAGEM SERVIÇOS PRELIMINARES                                        

1.1 400950 Compactação de aterros  95% PN (A) m3 5.112,00 4,05                     20.703,60                   

1.2 401000 Compactação de aterros 100% PN (A) m3 10.516,00 5,03                     52.895,48                   

1.3 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 50.881,00 0,91                     46.344,45                   

1.4 415.000 Esc. carga e transp. 1a. cat.  4000-5000m m3 47.441,00 12,85                   609.616,85                 

1.5 425000 Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m m3 79.927,00 16,85                   1.346.769,95              

1.6 435010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m (Tunel) m3 53.360,00 42,61                   2.273.669,60              

1.6 COMP01 Transp. Mat. c/caminhão basc. DMT 10001 a 15000 (Botafora) tkm 162.369,00 0,65                     105.539,85                 

1.7 404300 Espalhamento e conformação de bota-fora m3 163.752,00 0,61                     100.144,82                 

TOTAL TERREPLENAGEM 4.555.684,60              

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Pavimento Novo - Flexível

2.1.1 COMP02 Aquisição, carga e transporte de material de 1a. cat. 10000-22000m - Camada Final (Saibro) m³ 28.185,82 55,15                   1.554.447,97              

2.1.2 511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B) m2 46.976,37 3,68                     172.873,04                 

2.1.3 531100 Brita graduada 100% PM m3 7.046,46 188,04                 1.325.016,33              

2.1.4 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 46.976,37 0,49                     23.018,42                   

2.1.5 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 93.952,74 0,26                     24.427,71                   

2.1.6 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 2.818,58 197,43                 556.472,24                 

2.1.7 570360 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto t 1.879,05 186,25                 349.973,06                 

2.2 Fornecimento de Material Betuminoso

2.2.1 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C t 53,20                 2.910,29              154.827,42                 

2.2.2 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t 56,37                 3.726,13              210.042,19                 

2.2.3 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 155,02               4.174,14              647.075,18                 

2.2.4 589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) t 110,86               5.025,68              557.146,51                 

2.3 Tranporte de Material Betuminoso

2.3.1 974100 Material asfáltico a frio t 109,57               105,13                 11.519,09                   

2.3.2 974000 Material asfáltico a quente t 265,88               118,27                 31.445,62                   

2.4 Pavimento Novo - Rígido

2.4.1 COMP03 Pavimento de concreto compactado com rolo m³ 1.866,83            267,24                 498.891,64                 

2.4.2 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão (pintura de cura) m2 12.445,53          0,26                     3.235,83                     

2.4.3 COMP04 Placa de Concreto de Cimento Portland - Fctmk=4,5 MPa m³ 3.168,14            359,15                 1.137.837,48              

2.4.4 COMP05 Cura úmida m² 22.146,03          6,66                     147.492,55                 

2.4.5 COMP06 Cura química m² 22.146,03          7,87                     174.289,25                 

2.4.6 COMP07 Junta longitudinal, inclusive corte, treliça aço CA-50 d=10mm, cordão de polipropileno e selante m 4.980,00            19,04                   94.819,20                   

2.4.7 COMP08 Junta transversal, inclusive corte, treliça aço CA-25 d=32mm, cordão de polipropileno e selante m 3.950,20            28,54                   112.738,70                 

2.4.8 COMP09
 Junta de construção com isopor, selante e base de poliuretano tipo Sonomeric 1 ou similar e 
cordão de polipropileno 

m 2.650,00            19,60                   51.940,00                   

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 7.839.529,43              

3.0 DRENAGEM

3.1 610.900 Corpo de BSTC 0,80m com berço m 135,00               688,66                 92.969,10                   

3.2 611.100 Corpo de BSTC 1,00m com berço m 225,00               865,79                 194.802,75                 

3.3 611.300 Corpo de BSTC 1,20m com berço m 90,00                 1.295,86              116.627,40                 

3.4 600.300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 1.836,00            8,77                     16.101,88                   

3.5 601.200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 368,00               34,08                   12.540,86                   

3.6 620.200 Boca de BSTC 0,80m ud 9,00                   1.762,98              15.866,82                   

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 4

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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3.7 620.300 Boca de BSTC 1,00m ud 7,00                   2.488,75              17.421,25                   

3.8 620.400 Boca de BSTC 1,20m ud 1,00                   3.174,73              3.174,73                     

3.9 606.700 Demolição de concreto simples m3 75,00                 132,93                 9.969,79                     

3.10 650.100 Sarjeta triangular concreto - tipo  2 m 2.600,00            89,27                   232.102,00                 

3.11 643.300 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) m 1.000,00            56,13                   56.130,00                   

3.12 641.800 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) m 600,00               187,35                 112.410,00                 

3.13 622.100 Boca de saída dreno profundo - tipo 2 ud 4,00                   394,58                 1.578,32                     

3.11 Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto  

3.12 605.100 Concreto Fck =  9 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 10,10                 437,06                 4.414,30                     

3.13 605.300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 1,00                   495,52                 495,52                        

3.14 602.000 Formas de madeira comum m2 108,40               106,34                 11.527,25                   

3.15 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 95,40                 15,58                   1.486,33                     

3.16 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 75,00                 49,39                   3.704,51                     

3.17 601.100 Apiloamento manual m3 25,00                 53,88                   1.347,00                     

3.18 Descidas d'Água 

3.18.1 605.200 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 5,34                   467,15                 2.494,58                     

3.18.2 602.000 Formas de madeira comum m2 46,40                 106,34                 4.934,17                     

3.18.3 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 15,00                 49,39                   740,90                        

3.18.4 601.100 Apiloamento manual m3 5,00                   53,88                   269,40                        

3.18.5 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 195,40               15,58                   3.044,33                     

3.19 Dissipadores de Energia 

3.19.1 605.200 Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. m3 7,86                   467,15                 3.671,79                     

3.19.2 602.000 Formas de madeira comum m2 62,64                 106,34                 6.661,13                     

3.19.3 603.600 Alvenaria pedra de mão argamassada m3 5,62                   299,97                 1.685,83                     

3.19.4 600.000 Escavação manual de vala 1a. cat. m3 10,80                 49,39                   533,45                        

3.19.5 601.100 Apiloamento manual m3 1,80                   53,88                   96,98                          

3.20 Canais Monobloco

3.20.1 COMP10 Execução de Canal ACO Monoblock RD 200V 0.0 (h=0,20m) m 200,00               706,01                 141.202,00                 

3.20.2 COMP20 Concreto usinado Fck=20 MPa, uso geral conf. e lanç. m³ 32,25                 312,26                 10.070,38                   

3.20.3 COMP21 Concreto usinado Fck=25 MPa, uso geral conf. e lanç. m³ 2,31                   318,76                 736,33                        

3.20.4 600.300 Escavação de bueiros em 1a. cat. m3 86,39                 8,77                     757,64                        

3.20.5 601.200 Reaterro e apiloamento mecânico m3 11,26                 34,08                   383,72                        

3.20.6 COMP11 Carga e tranporte de material para bota-fora (DMT: 1.200 m) m³ 97,71                 17,94                   1.752,91                     

3.20.7 COMP22 Elemento de acesso ACO Monoblock RD200V 20.1 c/ grelha em Ferro Fundido ud 2,00                   2.095,99              4.191,98                     

3.20.8 COMP13 Tubo com pontas PVC Vinilfort DN 150 m 1,51                   52,21                   78,83                          

3.20.9 COMP14 Curva 90° com bolsas JEI PVC Vinilfort DN 150 ud 2,00                   153,21                 306,42                        

3.20.10 COMP23 Caixa de Limpeza ACO Monoblock RD200V 20.0 c/ grelha em Ferro Fundido (h=0,40m) ud 2,00                   3.244,40              6.488,80                     

3.20.11 COMP16 Tubo ponta bolsa JEI PVC Vinilfort DN 200 m 8,87                   74,01                   656,46                        

3.20.12 603.000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 22,35                 15,58                   348,21                        

3.20.13 COMP17 Enchimento em areia m³ 3,08                   110,19                 339,38                        

TOTAL DRENAGEM 1.096.115,43              

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 822330 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm m2 752,81               77,90                   58.646,03                   

4.2 822350 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm m2 2.674,10            52,02                   139.111,96                 

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 4
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4.3 870000 Tacha refletiva monodirecional ud 901,00                27,70                   24.959,99                    

4.4 873000 Tachão refletivo bidirecional ud 846,00                43,29                   36.624,12                    

4.5 820000 Placa sinalização c/ película refletiva m2 77,33                  460,63                 35.620,51                    

4.6 821400 Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m ud 112,00                322,58                 36.129,01                    

4.7 878300 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) ud 1,00                    29.760,14             29.760,14                    

TOTAL SINALIZAÇÃO 360.851,76                  

5.0 PAISAGISMO / OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 COMP29
 Implantação de rampa para deficiente, com quatro lajotas tátil de alerta e duas direcionais, sem 
pintura, medindo: 5,20 x 1,60 x 1,80 m 

ud 8,00                    646,98                 5.175,84                      

5.2 844000 Remanejamento postes linha transmissão ud 42,00                  4.572,87              192.060,54                  

5.3 COMP30 Forn/assent. lajota tátil direcional, medindo 40x40x3,5cm ud 16,00                  19,53                   312,48                         

5.4 511100 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 10.832,00           3,31                     35.853,92                    

5.5 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 1.354,00             197,43                 267.320,22                  

5.6 589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 74,47                  4.174,14              310.848,20                  

5.7 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 10.832,00           0,49                     5.307,68                      

5.8 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação t 13,00                  3.726,13              48.439,74                    

5.9 531000 Brita graduada 100% PI m3 1.624,80             180,25                 292.870,20                  

5.10 410200 Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-200m m3 2.166,40             6,58                     14.254,91                    

5.11 800000 Enleivamento m2 14.345,00           10,50                   150.622,50                  

5.12 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - entrada de veículos m 95,00                  40,62                   3.858,90                      

5.13 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) - rampas PNE m 41,60                  40,62                   1.689,79                      

5.14 813000 Defensa concreto(barreira) simples m 5.461,00             287,44                 1.569.709,84               

5.15 Tranporte de Material Betuminoso

5.15.1 974100 Material asfáltico a frio t 13,00                  105,13                 1.366,69                      

5.15.2 974000 Material asfáltico a quente t 74,47                  118,27                 8.807,56                      

TOTAL PAISAGISMO / OBRAS COMPLEMENTARES 2.908.499,01               

6.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

6.1 Ponte (L = 810m) gb 205.065.000,00 205.065.000,00    205.065.000,00           

6.2 Tunel (L = 260m) m 260,00 100.599,00           26.155.740,00             

6.3 Adicional para emboques unid 2,00 830.000,00           1.660.000,00               

TOTAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 232.880.740,00           

249.641.420,23           

Melhorias Ambientas (3,0 %): 7.489.242,61               

Mobilização e Desmobilização (1,0 %): 2.496.414,20               

259.627.077,04           

7.0 DESAPROPRIAÇÃO

7.1 Desaproriação global - - 10.820.370,37

10.820.370,37

270.447.447,41           

PR-412

 ALTERNATIVA 4

TOTAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL DESAPROPRIAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ALTERNATIVA 4

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇOS (R$)

SUBTOTAL:

TOTAL:

OBS: O valor da obra de arte especial (obra estaiada) foi retirado da planilha de Novos Custos  Gerenciais do DNIT / abril/2019. Para a alternativa 4 o valor do m linear em túneis foi 
baseado em outras obras de mesmas características (Trem de Alta velocidade - Ligação Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas). O custo referente a Iluminação será de responsabilidade 
da Concessionária e, portanto, incluso na planilha de Sistema de Operação da Concessionária.

30,12%

TOTAL GERAL:

RODOVIA:
 Data-Base: Março/2019 - sem 

desoneração TRECHO:

 BDI: 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA, AMBIENTAL  E JURÍDICA – EVTEA COM VISTAS À 
CONSOLIDAÇÃO E ADEQUADA MODELAGEM DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
OPERAÇÃO E CONCESSÃO DA PONTE DE GUARATUBA E ACESSOS

 
  



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
     448 

PARANÁ

DER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 



  

 

Volume 2 - Memória Justificativa – TOMO I                                                     EVTEA – Ponte de Guaratuba
     449 

PARANÁ

DER

9 SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 

Para a escolha de uma das 3 alternativas selecionadas para a travessia da Baia de 

Guaratuba foram elaborados quadros comparativos (tipo “matrizes de Leopold”) 

estabelecendo-se, da maneira a mais objetiva possível, considerações para cada uma das 

variáveis enfocadas. 

As seguintes considerações foram levadas em conta. 

Das três alternativas estudadas, todas têm em comum o início, localizado ao norte 

da baía, assim como sua parte final, quando o projeto alcança a via existente entre os dois 

morros das Caieiras (Morro do Espia Barco – LE e Morro do Pinto - LD), ao sul da baía. 

O segmento inicial possui uma extensão aproximada de 920 m, sendo que a PR-

412 atual será alargada, principalmente nos locais onde serão implantados o retorno e a 

nova praça de pedágio. Encontra-se no sopé da serra, tendo do lado esquerdo a planície 

litorânea (Figura 3.5.19.1. Este segmento é caracterizado por uma ocupação rarefeita e 

mista, com residências (Figura 3.5.29.2), comércio (Figura 3.5.3 9.3), escola e unidade e 

saúde.  A vegetação pertence a Floresta Ombrófila Densa Submontana, em estágio de 

regeneração média a avançada no lado direito da pista, com presença de espécies exóticas 

(pinus), próximo a estaca 45, vegetação esta, contígua ao PARNA Sant-Hilaire-Lange. 

Porém, nesta magem da rodovia, também existem áreas antropizadas, desde o início do 

traçado, até o início da ponte. Enquanto que, na margem esquerda da pista, na planície, 

encontra-se área amplamente ocupada por casas de veraneio com a vegetação bastante 

alterada de sua composição original e grande quantidade de espécies exóticas e, em visita 

técnica recente ao local, foi constatada a instalação de tapumes com indicação de área 

industrial. Na porção norte de terra firme do empreendimento, todas as alternativas 

apresentam o mesmo traçado, portanto, a mesma necessidade de supressão vegetal 

Ainda nesse segmento, todas as alternativas transpõem de forma similar as Zonas 

de Amortecimento do Parque Nacional Saint-Hilaire-Lange e da Área de Proteção 

Ambiental de Guaratuba, abrangendo suas Zonas de Amortecimento, de forma que já 

ocorre atualmente pela PR-412. 
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Figura 9.1 – Vista da PR-412, na transição entre a Serra do Mar e a Planície 
Litorânea 

 

Figura 9.2 – Residências localizadas ao longo da PR-412 que sofrerão interferência 
com o projeto de acesso a ponte de Guaratuba 
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Figura 9.3 – Comércio localizado a beira da PR-412 

 
Está prevista uma interseção de acesso a Cabaraquara, sob o início na ponte. 

Ainda, nessa região, está localizada a pousada Castelo Caiobá, que deverá ser 

desapropriada. 

Ao sul da baía, a alternativa 2 chega pelo lado direito do Morro do Espia Barco, 

fazendo com que a ponte tenha maior extensão (1.180 m). A supressão vegetal nesta 

região não deve ser significativa, pois não há interferência direta com a encosta do morro, 

sendo aproveitada a área de manutenção do ferryboat e a praça de atracação atual do, 

onde haverá supressão de árvores isoladas, em sua maioria exóticas. O caminho à praia 

de Caieiras será alterado apenas no seu acesso inicial. 

Já a alternativa 3 chega ao lado sul da baía pelo lado esquerdo do Morro Espia 

Barco, com uma ponte de 1.000 m de extensão, encaixando-se na rua Gen. Agostinho 

Pereira Filho, via de acesso à praia de Caieiras. Neste caso o acesso a essa praia deverá 

ser modificado, demandando extensa supressão vegetal  de espécies nativas em estágio 

secundário intermediário de sucessão ecológica e nativas, além  de e corte em material de 

segunda e terceira categorias. 

A alternativa 4 chega de fronte ao Morro Espia Barco, tendo a ponte, neste caso, 

810 m, a menor extensão entre as alternativas estudadas. Esse traçado prevê a execução 

de um túnel de 260 m de comprimento. . A supressão vegetal nesta alternativa deve ser 

atenuada justamente devido à implantação do OEA, havendo retirada de vegetação 

apenas nas suas extremidades. 

Eventuais alterações na pista e seu entorno da porção sul (final) do 

empreendimento, deverão ser similares às três alternativas. 
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No que concerne à interferência de cada uma das alternativas em relação às 

Unidades de Conservação existentes no entorno do empreendimento, considerando a 

proximidade entre os traçados propostos para a construção da ponte sobre a baía de 

Guaratuba e a similaridade dos traçados em trechos de terra firme, é possível afirmar que 

todas elas exercerão graus de afetação semelhantes. À excessão da Área de Proteção 

Ambiental de Guaratuba uma vez que o posicionamento da ponte interfere no 

distanciamento, em que a alernativa 2 encontra-se aproximadamente 2 metros adentro 

desta Unidade de Conservação, uma vez que o espelho dágua do estuário é considerado 

parte integrante da mesma. As alternativas 3 e 4 encontram-se a 87 e 22 metros, 

respectivamente, do limite da APA de Guaratuba, encontrando-se dentro da Zona de 

Amortecimento da mesma. 

Na transposição da baía e no acesso Sul do empreendimento, existe a variação de 

traçado, principalmente na alternativa 2, que a aproxima da APA de Guaratuba e seu 

projeto demada a implantação de número substancialmente maior de pilares de 

sustentação nesta área. A alternativa 3 já apresenta uma demanda maior de supressão 

vegetal para a sua implantação neste acesso via Guaratuba, gerando maior influência 

sobre o entorno destas áreas protegidas. A alternativa 4, por sua vez, devido à presença 

do túnel e à ponte em menor extensão, apresenta a menor interferência sobre UCs. 

Todavia, não podem ser descartados os riscos de acidentes durante as fases de 

construção e de operação, que, no caso de envolvimento de produtos químicos, pode 

causar a contaminação deste estuário e atingir as referidas Unidades de Conservação, 

sendo importante considerar que, quanto maior a extensão da ponte, maior a probabilidade 

de ocorrência  

Portanto, todas as alternativas demandam supressão vegetal, havendo variação 

entre elas. Como já apontado, a variação se encontra na porção sul, onde a alternativa 3 

demanda uma maior supressão para implantação de novas vias de acesso à ponte e à 

praia das Caieiras, bem como outros dispositivos inerentes à obra. A alternativa 4 

apresenta uma necessidade intermediária de supressão vegetal (entrada e saída do túnel), 

enquanto a alternativa 2, que possui a maior extensão de OEA, deve ter uma supressão 

mínima em relação às demais. 

No entanto, no tocante à influência sobre a fauna e flora aquáticas, o conceito é o 

inverso, onde a alternativa 2 deve ser a mais interferente, devido à maior extensão da ponte 

e maior demanda de instalação de pilares de sustentação, reduzindo-se a interferência no 

meio aquático nas alternativas 3 e 4, respectivamente. 
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Portanto, do ponto de vista do meio biótico, considerando que os impactos de 

supressão vegetal, perda de habitat, perturbação e atropelamento de fauna são mais  

significativas na alternativa 3 e, em menor escala na alternativa 4, na região sul de chegada 

da ponte, enquanto interferências no meio aquático devem ocorrer em todas as 

alternativas, com significativo aumento na alternativa 2 mas que existem e devem ser 

adotadas medidas preventivas,  é possível considerar a alternativa 4, com implantação de 

túnel, a mais viável, seguida pela alternativa 2. 

No que se refere a desapropriação a alternativa 2 e 4, praticamente se equivalem. 

Na alternativa 4 está prevista a construção de túnel de 260 m de extensão, que 

diminuirá sobremeira a supressão vegetal, a alteração da paisagem, se comparada com 

as alternativas 2 e 3, a estabilidade da encosta em relação a Alternativa 3. 

Em termos construtivos, a alternativa 4 seria a menos impactante, hava vista 

apresentar a menor extensão em ponte, e consequentemente menor número de apoio, 

dimuindo, assim, intervenção com a fauna aquática. Essa menor extensão e, ainda, seu 

traçado mais retilíneo, faz a passagem mais rápida sobre a baía reduzindo a possibilidade 

com cargas perigososas. 

O Quadro 3.5.19.1 e Quadro 3.5.29.2 apresentam o comparativo anbiental das 

alternativas estudadas e as variáveis analisadas, qualitativa e quantitativa, 

respectivamente. 

Quadro 9.1 - Comparação Qualitativa das Alternativas de Traçado 
Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Extensão total da 
alternativa (m) 3.060,00 2.998,32 3.013,91 

Extensão da OAE (m) 1.180,00 1.000,00 810,00 
Túnel (m) 0 0 260 
Risco de acidentes 
graves (sobre a ponte) Médio Baixo Muito baixo 

Número de curvas 
horizontais na OAE 1 0 0 

Tempo de viagem Maior Menor Menor 
Tempo e dificuldade de 
Construção Médio Menor Maior 

Ruídos/Qualidade do ar 
na fase de construção Médio Menor Maior 

Volume de cortes em 
rocha 72.890,00 166.910,00 79.927/53.360 (túnel) 

Volume de aterros  14.976,00 31.838,00 15.626,00 
Volume de bota-fora 101.571,00 195.779,00 162.369,00 
Acesso do lado Norte: 
interferência com a 
vegetação de porte 
existente – área de 
supressão vegetal 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Acesso do lado Sul: 
interferência sobre a 23.174,24 37.402,08 32.939,06 
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Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
vegetação – supressão 
vegetal 
Acesso do lado Norte: 
interferência sobre a 
fauna terrestre 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Acesso do lado Sul: 
interferência sobre a 
fauna terrestre 

Baixa interferência, 
principalmente sobre 
espécies generalistas 

Alta interferência, 
principalmente sobre as 
aves marinhas da praia 
das Caieiras e espécies 
arborícolas no morro 

Média interferência, 
principalmente sobre as 
aves marinhas na praia 
das e espécies florestais 
no morro das Caieiras 

Interferência sobre a 
fauna aquática Maior Média Menor 

Acesso do lado Norte: 
interferência com os 
moradores 
(desapropriações, 
proximidade, acessos 
etc.) 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Igual para todas as 
alternativas 

Acesso do lado Sul: 
interferência com os 
moradores 
(desapropriações, 
proximidade, acessos 
etc.) 

Não interfere com os 
moradores de Caieiras e 
um pouco mais com os da 
área da estação do ferry-
boat 

Interfere diretamente com 
os moradores de Caieiras  

Não interfere diretamente 
com os moradores de 
Caieiras e um pouco com 
os da área da estação do 
ferry-boat 

Acessibilidade à Praia de 
Caieiras 

Menor Maior Menor 

Quadro 9.2 - Comparação Quantitativa das Alternativas de Traçado 

Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Extensão total da 
alternativa (m,) -1 0 0 

Extensão da OAE (m) -2 -1 0 
Túnel (m) 0 0 -1 
Risco de acidentes 
graves (sobre a ponte) -2 -1 0 

Número de curvas 
horizontais na OAE -1 0 0 

Tempo de viagem -1 0 0 
Tempo e dificuldade de 
Construção -1 0 -2 

Ruídos/Qualidade do ar 
na fase de construção -1 0 -2 

Volume de cortes em 
rocha 0 -1 -2 

Volume de aterros  0 -2 -1 
Volume de bota-fora 0 -2 -1 
Acesso do lado Norte: 
interferência com a 
vegetação de porte 
existente – área de 
supressão vegetal 

0 0 0 

Acesso do lado Sul: 
interferência sobre a 
vegetação – supressão 
vegetal 

0 -2 -1 

Acesso do lado Norte: 
interferência sobre a 
fauna terrestre 

0 0 0 
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Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Acesso do lado Sul: 
interferência sobre a 
fauna terrestre 

0 -2 -1 

Interferência sobre a 
fauna aquática -2 -1 0 

Acesso do lado Norte: 
interferência com os 
moradores 
(desapropriações, 
proximidade, acessos 
etc.) 

0 0 0 

Acesso do lado Sul: 
interferência com os 
moradores 
(desapropriações, 
proximidade, acessos 
etc.) 

-1 -2 0 

Acessibilidade à Praia de 
Caieiras 0 -2 0 

∑ -12 -16 -11 

 
Diante do exposto, dentre as estudadas, a alternativa 4 é a que demonstrou ser 

ambientalmente a mais viável. 

Além das considerações ambientais apresentadas nos quadros anteriores, foram 

levadas em contas questões voltadas à engenharia (Quadros 9.3 e 9.4) conforme abaixo: 

Quadro 9.3 - Comparação Qualitativa das Alternativas de Traçado 

 
 

 

 

 

 

 

Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Extensão da OAE em tangente (m) 790 638 702

Extensão da OAE em curvas horizontais (m) 390 362 108

Extensão da OAE em curvas verticais (m) 230 210 210

Número de rampas na OAE 2 2 2

Extensão em rampa > 5% na OAE (m) 270 250 270

Interferência com o ferry-boat e local de
manutenção 

Interferência com 

local de manutenção 

dos ferryboats

Nenhuma 

Interferência com 

local de manutenção 

dos ferryboats
Muros de contenção (eventuais/ aserem
estudados na fase de projeto) Não há

Muros na passagem 

próximo ao morro das 
Não há
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Quadro 9.4 - Comparação Quantitativa das Alternativas de Traçado 

Também foram analisados os custos referente à implantação das obras (Quadro 

9.5). 

Quadro 9.5 – Custo Estimado de Implantação das Obras 
Valores:março/2019

Custo estimado para implantação das Obras  Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Sem desapropriação R$ 315.481.329,63 R$ 279.166.808,69 R$ 259.627.077,04

Desapropriação R$ 8.112.487,02 R$ 8.646.574,44 R$ 8.555.249,53

Com desapropriação R$ 323.593.816,65 R$ 287.813.383,13 R$ 268.182.326,57    
Data-base: março/2019 

 
Com base na avaliação subjetiva destas variáveis consideradas nos quadros 

anteriormente apresentados, foram classificadas as alternativas que atingiram melhores 

pontuações do ponto de vista técnico, ambiental e econômico. Assim: 

• do ponto de vista puramente executivo a melhor alternativa é a 3, pois na 

alternativa 2 a obra (ponte) teria maiores dificuldades e um maior tempo de 

construção (mais extensa) e na alternativa 4, a execução do túnel também 

demandaria dificuldades de execução, porém a alternativa 3 interfere 

diretamente com a população de Caieiras; 

• do ponto de vista ambiental e de engenharia a melhor alternativa é a 4, 

menor extensão de obra, pouca interferência com a vegetação, com a fauna 

aquática e terrestre, menor interferência com ruídos e qualidade da água. 

• do ponto de vista puramente econômico, a melhor alternativa é a 4. 

 

Assim sendo, em que pesem todas as objeções quanto a uma inevitável dose de 

subjetividade que permeia o método de análise, a Alternativa 4 afigura-se como a melhor 

dentre as alternativas estudadas. A implantação de um túnel também foi avaliada e 

considerada para a escolha desta alternativa. 

 

Variável Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Extensão da OAE em reta (m) -2 0 -1

Extensão da OAE em curvas horizontais (m) -2 -1 0

Extensão da OAE em curvas verticais (m) -1 0 0

Número de rampas na OAE 0 0 0
Interferência com local de manutenção e
logística do ferry-boat -1 0 -1

Muros de Contenção 0 -2 0

TOTAL -6 -3 -2
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10. CONSIDERAÇÕES GERAIS DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS 
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10 CONSIDERAÇÕES GERAIS DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS 

10.1 ALTERNATIVAS DE TRAÇADO 

Foram propostas, inicialmente, cinco alternativas de traçado. Duas delas 

(Alternativa 1 e Alternativa 5) foram consideradas, pela equipe técnica da empresa 

contratada e pela fiscalização do DER/PR, comparativamente inferiores do ponto de vista 

técnico e descartadas. 

A Alternativa 1 contempla ponte com extensão de 833 m com um traçado retilíneo 

a partir da PR-412 ao lado norte da ponte, atingindo o morro de frente, resultando em 

grande volume de escavação em material de 3ª categoria (rocha) em Área de Preservação 

Permanente (APA), resultando em grande área de supressão vegatal. Após o morro o 

traçado converge para o atual acesso à Praia de Caieiras, que terá obrigatoriamente que 

ser alargado para abrigar a nova geometria, ocasionando, também, corte em material de 

3ª categoria. Observar que, embora a ponte não deva apresentar grande extensão, 

comparativamente com as outras, o valor das escavações em material de 3ª categoria e 

os danos ambientais das explosões para execução destes cortes, seria expressivo, além 

dos impactos fortemente significativos quanto ao corte de vegetação nesta área de 

preservação permanente. 

A Alternativa 5, que apresenta ponte com 1.625 metros de extensão, com início 

na Estrada do Cabaraquara, sobre o atracadouro atual e término na Avenida Airton 

Cornelsen, no perímetro urbano de Guaratuba, cruzando região conhecida como Cidade 

Velha, que abriga pontos turísticos e gastronômicos da cidade. Além de apresentar ponte 

com elevada extensão, sua implantação interfere com as instalações de embarque atuais 

do ferryboat, do lado norte, reduzindo significativamente a sua capacidade operacional. 

Também no lado sul esta alternativa prossegue por vias urbanas existentes em área da 

cidade de Guaratuba que se deveria preservar (setor histórico), região não preparada para 

receber fluxos de tráfego relativamente elevados. Observar que o custo de construção da 

ponte com grande extensão terá, certamente, um peso expressivo na análise financeira e 

econômica. 

Assim, das cinco alternativas estudadas, três delas (Alternativa 2, Alternativa 3 e 

Alternativa 4), foram detalhadas e estudadas para a viabilidade. 

Para desenvolvimento destas alternativas foi efetuado contato com a CPP – 

Capitania dos Portos de Paranaguá, com a presença do Comandante Kascharowski, Chefe 

do Departamento de Segurança de Tráfego Aquaviário e do Tenente Renato, além de 

representante do DER/PR e do coordenador dos estudos de viabilidade em execução, em 

reunião datada de 25/07/2018. Na ocasião não foi efetuada ata, porém nos forneceram os 
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manuais para o desenvolvimento do gabarito de navegação e que, só quando da execução 

dos projetos básicos e executivos, estes deverão ser encaminhados para a análise da 

Marinha no Rio de Janeiro.  

Também foi consultada a Prefeitura Municipal de Guaratuba sobre eventuais 

empreendimentos na área a ser utilizada para implantação da ponte e acessos e 

possibilidade de interesse por parte desta na utilização do material em 3ª categoria 

destinado a bota-fora (escavação do túnel). Em resposta a estes questionamentos a 

Prefeitura de Guaratuba acatou a sugestão de aproveitamento do material escavado que 

será utilizado para pavimentações locais. Para tanto, a Prefeitura indicou 2 locais, próximos 

ao final do traçado estudado junto ao Centro de Convenções de Guaratuba para depósito 

deste material (bota-espera). Também informou que se encontra em andamento um projeto 

para implantação de um loteamento próximo ao local onde será implantada a Praça de 

Pedágio. Verificou-se que foi deixada uma faixa lateral a este loteamento (margeando a 

rodovia) e que a entrada deste loteamento se dará através de via local, portanto, sem 

interferência com a faixa destinada a rodovia e acessos. Também não houve ata referente 

a esta reunião. 

10.2 Fontes de Materiais 

Foi preparado um diagrama indicando as fontes de materiais disponíveis, em 

exploração, comerciais, as mesmas fontes indicadas no projeto de duplicação da Avenida 

JK, em Matinhos, elaborado pela ENGEMIN para o DER/PR  e  aprovado pelo DER/PR. 

Consideramos que se trata de quantidade de informações suficientes para o estudo de 

viabilidade. 

10.3 Fundações das Obras de Arte Especiais 

Com relação às fundações da OAE foram realizados levantamentos geofísicos do 

fundo do mar ao longo dos traçados. São informações básicas dependentes ainda de 

sondagens, que deverão ser efetuadas no projeto. Também por este fato, e pela 

profundidade da lâmina d´água no canal a solução estrutural proposta prevê vão longos 

com três apoios intermediários, fora do canal, com lâminas de água de baixa a média 

profundidade e dois apoios sobre os terrenos das margens 

 As dificuldades que serão encontradas referem-se à profundidade da lâmina de 

água e à velocidade das correntes marítimas, que deverão ser analisadas e estudadas 

quando da execução dos projetos.  

10.4 Geometria da Obra e Seus Acessos 
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Todas as soluções referentes a geometria a serem adotadas ao longo de todo o 

traçado foram resultado de consenso alcançado nas discussões entre a contratada e a 

fiscalização.  

Quanto a utilização de 3 faixas de tráfego, destaca-se que o Termo de Referência 

considerava a obra com 2 faixas de tráfego, porém, considerou-se: 

• Por questão de demanda, em épocas de pico (feriados e verão), a seção 

transversal com três faixas facilita o fluxo dos usuários, inclusive prevendo 

possível alteração de sentido, conforme a demanda 

• Por questão de segurança também a implantação de três faixas de tráfego 

facilita eventuais contratempos ocorridos sobre a obra (acidentes), 

proporcionando acesso rápido aos veículos de auxílio da concessionária 

(guincho, ambulância, equipes de apoio, etc). 

 

Com relação a rampas adotadas neste estudo ressalta-se aquela encontrada a 

partir da estaca 115, constituida pelo grande corte entre os dois morros que se seguem 

(aproximadamente entre as estacas 122 e 139), onde rampas muito fortes são encontradas 

(11%). Um estudo preliminar de melhoria nessas rampas, efetuado para o presente 

EVTEA, indicou a necessidade de um volume de corte considerável de movimentação de 

terra e o elevado custo de construção. Mesmo a substituição dos taludes de corte por uma 

estrutura de contenção, semelhante à existente no local, significaria executar-se uma 

solução mais cara e, usualmente, mais problemática, ainda que apresente a vantagem de 

menor desmatamento. As rampas que compõe a obra de arte especial foram necessárias 

para atendimento ao gabarito de navegação. Da análise destas considerações optou-se 

pela não mudança de greide (aprofundamento do corte na estaca 130), consequentemente 

a manutenção do greide atual. 

. As rampas que compõe a obra de arte especial foram necessárias para 

atendimento ao gabarito de navegação. 

10.5 Gabarito de Navegação 

O gabarito foi estabelecido, para as finalidades deste EVTEA, seguindo-se 

orientações fornecidas pelo Relatório 121/2014 - Canais de Acesso a Áreas Portuárias – 

Diretrizes para Projeto, da The World Association for Waterborne Infrastructure – PIANC 

Report, item 3.1.5 – Métodos de Projeto Conceitual para Canais Retilíneos, que apresenta 

diretrizes e recomendações para a fixação das dimensões vertical e horizontal de canais 

de acesso a portos, uni e bidirecionais. No caso presente trata-se de um canal 

unidirecional. Não foi efetuado nenhum documento oficial quanto a esta consulta.  O 
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DER/PR encaminhará para o setor competente da Capitania dos Portos de Paranaguá/ 

Marinha do Brasil, os projetos a serem ainda contratados para a análise quanto aos 

estudos desenvolvidos.  

10.6 Iluminação 

A Constituição Estadual publicada no Diário Oficial no. 3116 de 5 de outubro de 

1989, relativamente a obra em análise, prescreve em seu artigo 36: 

Art. 36. O Estado promoverá concorrência pública entre firmas 
nacionais, internacionais ou grupos de empresas, para a 
construção de uma ponte sobre a baía de Guaratuba, cujo 
pagamento será feito com a cobrança de pedágio pelo prazo 
máximo de quinze anos. 

Assim, considerando uma obra a ser concessionada, todos os custos referentes a 

iluminação, veículos, equipamentos de detecção e sensoriamento de pista, painéis de 

mensagens, sistema de inspeção de tráfego, circuito fechado de TV, estação de 

telecomunicações serão de responsabilidade da Concessionária e, portanto, inclusos na 

planilha de Sistema de Operação da Concessionária e apresentada no item referente aos 

Estudos Operacionais. 

10.7 Estudos Operacionais 

Os custos referentes aos Estudos Operacionais foram baseados em 

concorrências de concessão realizadas em 2018, cujas concessionárias continuam em 

operação no Estado do Paraná, portanto ainda vigentes. Estes custos estão inclusos na 

planilha de Sistema de Operação da Concessionária e apresentada no item referente aos 

Estudos Operacionais. Os valores utilizados para cada um dos serviços estão destacados 

neste item e destacados a seguir:   

• Conservação Rodoviária Rotineira; Manual de Conservação e Restauração 
DNER, Tabela SICRO Maio de 2018 e DER - PR - Agosto de 2018. 

• Manutenção e Restauração Rodoviária: Manual de Conservação e 
Restauração DNER, Tabela SICRO Maio de 2018 e DER - PR - Agosto de 
2018. 

• Edificações: tabela do SINDUSCON/PR 

• Administração, Gestão e Utilização dos Equipamentos e Software: pesquisa 
efetuada junto à Praça de Pedágio Anel de Integração. 

• Mão de obra, Administração, Operação e manutenção: tabela do 
SINDECREP, Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no 
Ramo de Rodovias e Estradas 

• Veículos: Tabela FIPE, com os impostos referentes ao IPVA e Licenciamento 
do Estado do Paraná, com um custo de manutenção estimado em 1,5% do 
valor do veículo a cada 10.000 km. Os custos para os combustíveis foram 
retirados da ANP – Agência Nacional do Petróleo. 
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• Operação da praça de pedágio, teve como base a Praça de Pedágio do Anel 
de Integração, 

• Os fornecedores para o aparelhamento da praça de pedágio estão listados 
neste mesmo Volume de Memória Justificativa. 

 

Complementa-se que para os itens de Administração, Gestão, Utilização dos 

Equipamentos, Software e Operação da praça de pedágio não foram utilizados valores de 

concorrências de concessão, mas sim valores efetivos obtidos junto à Concessionárias que 

compõe o Anel de Integração do Paraná, que consiste em uma malha de 2.493 Km de 

rodovias divididas em seis lotes interligados, administrados pela iniciativa privada e 

mantidos com a cobrança da tarifa de pedágio. Foi utilizada a data-base do mês de 

agosto/2018 para efeito de cotação. Com a solicitação de atualização para a data-base 

março/2019 estes valores foram corrigidos pelo índice do IGPDI para os estudos de 

viabilidade. No item dos Estudos Operacionais foi mantida a data da cotação de preços 

(agosto/2018). 

10.8 Túnel 

Nesta fase, estudo de viabilidade, foram efetuadas várias tentativas para 

execução de sondagens no local, porém o proprietário, mesmo com a intervenção do 

DER/IAP/Engemin não permitiu a entrada das equipes de sondagem no local.  

Assim, o túnel com seu detalhamento executivo deverá ser desenvolvido quando 

da execução dos projetos. Portanto, para efeito de orçamento, foi considerada a pior 

situação, ou seja, a implantação de um túnel totalmente revestido e seus emboques.  

10.9 Orçamento 

O DER/PR não ressarce obras temporárias para manutenção do tráfego. 

Considera este item incluído na mobilização e desmobilização através de uma 

porcentagemdo valor da obra (1%), embora não haja documemnto formal deste critério. 

Também o item referente a melhorias ambientais é ressarcido através de porcentagem 

(3%) sobre o valor da obra. 

O custo referente a reassentamento da população estará ressarcido perante o 

pagamento das desapropriações inseridas em capítulo específico deste relatório. 

 

10.10 Implantação de Obras com Investimentos Paralelos 
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A parceria pública privada é uma possibilidade, estudada neste EVTEA. A obra 

concessionada contaria com investimentos estatais a fundo perdido, tornando o 

investimento financeiramente atrativo para a entidade privada.  

Conforme o jornal Gazeta do Povo de 26/jan/2020, na reportagem intitulada Miami 

brasileira: Os projetos de Ratinho Junior para o Litoral do Paraná, a Assembleia Legislativa 

autorizou o governo a tomar emprestado 1,6 bilhões de reais para aplicação em obras de 

infraestrutura, uma parte do qual seria alocada ao litoral. Das obras citadas selecionou-se 

4 que poderiam juntamente com a ponte formar um pacote de um empreendimento público 

– privado.  A recuperação e Engorda da Orla de Matinhos e Guaratuba, a duplicação da 

Avenida JK em Matinhos, a revitalização e construção de canais de drenagem em Matinhos 

e a pavimentação da PR-405, a estrada de Guaraqueçaba.   

Além da ponte há outras obras no litoral que poderiam junto com a ponte formar 

um pacote de um empreendimento público – privado: 

• Recuperação e Engorda da Orla de Matinhos e Guaratuba,  

• Duplicação da Avenida JK em Matinhos,  

• Revitalização e Construção de canais de drenagem em Matinhos, 

• Pavimentação da PR-405 - Trecho Cacatu - Guaraqueçaba e  

• Implantação da BR-101, trecho compreendido entre Garuva/SC e a BR-

116/PR.   

 

As quatro primeiras não interferem com o projeto e construção da ponte e acessos 

ou, em outras palavras, a execução ou não de uma qualquer delas, ou de todas, não causa 

interferência.  

Já a implantação e pavimentação da BR-101, embora não interfira com o projeto 

e construção, pode afetar a demanda na ponte, principalmente de caminhões pesados. 

Trata-se de uma redução pequena relativamente ao volume total estimado de tráfego para 

a ponte. Como afirma o relatório, trata-se até de um fato positivo, que reduz o impacto do 

tráfego de caminhões pesados (ruídos, poluição, acidentes, deterioração de pavimentos) 

sobre os perímetros urbanos de Matinhos e Guaratuba. 

O DNIT informou que o trecho da BR-101 está sob estudo de viabilidade (na 

verdade um conjunto de trechos, incluindo a BR-101) e que não há previsão sobre a 

conclusão do estudo e sobre o seu prosseguimento (projeto, construção). Foi protocolado 

um ofício na Superintendência do Paraná a respeito destes temas, porém não houve 

resposta. Avaliamos esta obra da BR-101 como de longo prazo.  
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Destacamos que a equipe do estudo de viabilidade manteve contatos com 

diversos órgãos e entidades, como a Prefeitura de Guaratuba, ICMBio, IAP – Instituto 

Ambiental do Paraná, Capitania dos Portos de Paranaguá, DNIT, Concessionária da 

Travessia de Guaratuba SA, APPA - Administração  dos Portos de Paranaguá e Antonina, 

TCP – Terminal de Contêineres do Paraná, Porto de Itapoá/SC, cooperativas agrícolas 

para informações sobre eventuais outros projetos a serem implantados na região e que 

poderiam afetar a implantação da ponte e seus acessos.. 

Sobre a condição que motiva a existência do projeto deve-se observar, como 

informa o relatório, que o presente estudo foi desenvolvido para apresentar solução do 

problema da travessia da Baía de Guaratuba, hoje submetida a uma demanda intensa, 

particularmente em fins de semana, feriados e no período de verão, com tempos de 

travessia e espera elevados, portanto com altos custos de transporte. Pode-se acrescentar 

que a ponte é uma velha demanda do pessoal do litoral e de Curitiba e de suas áreas 

adjacentes. Tanto assim é que a construção da ponte é uma imposição explícita da 

constituição estadual publicada no DO Nº 3116 de 5/out/1989.  

A travessia em ponte foi considerada como capaz de estabelecer níveis de 

acessibilidade satisfatórios e de otimizar a fluidez do tráfego, sendo a forma mais adequada 

de se realizar a finalidade do projeto. Não há outra ou outras alternativas modais 

competitivas. 

Isto posto, foram então estudadas diversas alternativas para a travessia, 

relacionadas especialmente ao traçado e ao tipo estrutural da ponte. A alternativa existente 

somente foi considerada na análise de viabilidade econômica, no cálculo de benefícios. A 

manutenção da situação atual implica na manutenção de custos de transporte elevados, 

em tempos elevados de espera e de travessia, prejudicando condições que incrementariam 

a atividade econômica regional. 
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11 TERMO DE ENCERRAMENTO 

Engemin – Engenharia e Geologia Ltda apresentou o Volume 2 – Memória 

Justificativa -TOMO I (Relatório Final), referente à Elaboração de Estudo de Viabilidade 

Técnica Econômica, Ambiental  e Jurídica – EVTEA com vistas à consolidação e adequada 

modelagem do projeto de implantação, manutenção, operação e concessão da Ponte de 

Guaratuba e Acessos, objeto do contrato celebrado entre o Departamento Estadual de 

Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR e a empresa ENGEMIN - 

Engenharia e Geologia Ltda e contém 466 folhas. 

Os principais elementos deste contrato estão descritos a seguir: 

• Edital de Concorrência nº 083 – 2017 – DER/DOP 

• Contrato nº:76/2018 

• Data de Assinatura do Contrato: 17/05/2018 

• Data da Publicação no Diário Oficial do Paraná: 24/05/2018 

• Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias corridos 

• Aditivo de Prazo: 270 dias (duzentos e setenta) dias corridos 

• Prazo de Execução + Aditivo: 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos 

 

Os seguintes volumes contemplam os estudos desenvolvidos: 

• Volume 1 – Relatório dos Estudos 

• Volume 2 – Memória Justificativa – TOMO I 

• Volume 2 – Memória Justificativa – Pranchas – TOMO II 

• Volume 2 – Memória Justificativa – Tráfego – TOMO III 

• Volume 2 – Memória Justificativa – Orçamento – TOMO IV 

• Volume 3 – Avaliação Econômica Financeira – TOMO I 

• Volume 3 – Avaliação Econômica Financeira – PER – TOMO II 

• Volume 4 – Estudo de Pré-Viabilidade de Obras de Grande Vulto da CMA 

 

 

 Pinhais, Paraná, dezembro de 2019 

 

Eng. José Luiz Pinto Muniz 

Coordenador Geral 

    ENGEMIN - Engenharia e Geologia Ltda. 
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