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5 INFRAESTRUTURA 

5.1 SISTEMA VIÁRIO  

O mapa do IBGE “Logística dos Transportes no Brasil” (2014) destaca a predominância 

do modal rodoviário sobre os demais no transporte brasileiro. A distribuição da 

infraestrutura do transporte nacional (estatal e estadual) encontra-se concentrada na 

Região Centro-Sul, com destaque para as áreas metropolitanas de São Paulo e do Rio de 

Janeiro e o estado de Minas Gerais. A malha rodoviária tem vascularização e densidade 

muito superiores aos modais ferroviário e hidroviário e só não predomina na região 

Amazônica, onde o transporte por vias fluviais tem grande importância.  

De acordo com o anuário de transporte da Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

de 2017, a rede rodoviária federal, que são as estradas estruturais do Paraná, tem o 

comprimento total de 6.250 km. O estado de conservação de 45% das vias existentes é 

ótimo ou bom (3% maior que a média nacional). De acordo com a Secretaria de 

Infraestruturas e Logística, 3.850 km são pavimentados (62% do total) e as rotas 

projetadas correspondem a 2.280 km (36% do total). Os restantes 1% são estradas não 

pavimentadas. A malha rodoviária pavimentada total do Paraná alcança 21.150 km e é 

a primeira entre os estados do Sul pelo seu comprimento.  

Um dos principais desafios do Brasil, ainda de acordo com a CNT, é o fato que a frota de 

veículos nacional cresce a um ritmo muito importante (194,1% de 2001 para 2016), 

maior do que a infraestrutura rodoviária pode crescer, gerando problemas de 

congestionamento e gargalos da malha, especialmente nas regiões metropolitanas. As 

rodovias continuam com graves problemas de qualidade e, do total da malha, apenas 

12,2% têm pavimento.  

Dados do Ministério dos Transportes apontam que 60% do transporte de cargas 

concentram-se no modal rodoviário, contra 25% nas ferrovias, 13% na navegação de 

cabotagem; e o restante (2%) é feito por via aérea e dutos. 
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Figura 1: Gráfico da distribuição dos modais de transporte 

 

Fonte: Os autores. 

Figura 2: Distribuição modal do transporte de mercadorias no Brasil.  

 

Fonte: PBLog (2013). 
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Figura 3: Mapa da infraestrutura dos transportes no Brasil. 

 

Fonte: IBGE (2014). 

5.1.1 Malha de transporte rodoviário do Paraná 

A malha rodoviária do Paraná é constituída por rodovias federais, estaduais e 

municipais:  

 As rodovias federais são definidas pelo Sistema Nacional de Viação (S.N.V.) e 

apresentadas no site do DNIT.  

 As rodovias estaduais são definidas pelo Sistema Rodoviário Estadual (S.R.E.).  

As rodovias podem ser administradas pelas instituições públicas responsáveis: DER 

(Governo Estadual), DNIT (Governo Federal) ou concedidas à iniciativa privada 

(empresas concessionárias). Atualmente, existem trechos de rodovias federais 

delegados ao Estado, alguns administrados pelo próprio DER, e outros concedidos a 

empresas concessionárias. 
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Figura 4: Extensão da malha rodoviária por instituição ou órgão administrador.   

 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (2017) 

A jurisdição das rodovias é dividida em federais, estaduais e municipais. Dependendo do 

tipo de implementação, têm características diferentes, como estradas pavimentadas, 

estradas não pavimentadas e estradas em obras. No total, existem 1.180 km de vias de 

pista dupla (11% em obras), 70% federais e 30% estaduais. As estradas estaduais têm 

11.000 km pavimentados e 1.640 km não pavimentados, mas nas estradas municipais 

há 97.850 km não pavimentados e apenas 7.000 km pavimentados. As vias estaduais são 

administradas entre o DER e as concessões estaduais. O DER tem um total de 11.450 km 

(94% da malha) e as concessões estaduais possuem 690 km de estrada. Do total das 

rodovias administradas pelo DER, 80 km são federais delegadas ao estado.  
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Quadro 1: Quadro resumo das caraterísticas da malha viária, por jurisdição. 

Jurisdição 
Não 

Pavimentada 
(NPV) 

Pavimentada Em Obras 

Total (Km) 
Pista 

Simples 
(PAV) 

Pista 
Dupla 
(DUP) 

Total 
Pavimentada 

(Km) 

Pista 
Simples 
(EOP) 

Pista 
Dupla 
(EOD) 

Total 
em 

Obras 
(Km) 

Rodovias 
Federais  

1,61 2.869,45 829,25 3.698,70 64,90 84,19 149,09 3.849,40 

Rodovias 
Estaduais 

1.643,70 10.096,91 343,34 10.440,25 14,02 41,06 55,08 12.139,03 

Rodovias 
Municipais 

97.847,79 7.006,33 7,58 7.013,91    104.861,70 

Total de 
Rodovias 
no Estado 
do Paraná 

99.493,10 19.972,69 1.180,17 21.152,86 78,92 125,25 204,17 120.850,13 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (2017) 

Quadro 2: Quadro resumo Rodovias Estaduais–Responsabilidade. 

Responsabilidad
e 

Não 
Pavimentad

a (NPV) 

Pavimentada Em Obras 

Total 
(Km) Pista 

Dupla 
(PAV) 

Pista 
Dupla 
(DUP) 

Total 
Pavimentad

a (Km) 

Pista 
Simple
s (EOP) 

Pista 
Dupl

a 
(EOD

) 

Total 
em 

Obra
s 

(Km) 

DER 1.643,70 9.680,00 99,61 9.779,61 14,02 10,80 24,82 
11.448,1
3 

Concessão 
Estadual 

 416,91 
243,7
3 

660,64  30,26 30,26 690,90 

TOTAL (rodovias 
estaduais((Km) 

1.643,70 
10.096,9
1 

343,3
4 

10.440,25 14,02 41,06 55,08 
12.139,0
3 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (2017) 

Quadro 3: Titularidade das vias administradas pelo DER. 

Responsabilidade 
Não 

Pavimenta
da (NPV) 

Pavimentada Em Obras 

Total 
(Km) Pista 

Simples 
(PAV) 

Pista 
Dupla 
(DUP) 

Total 
Pavimentad

a (Km) 

Pista 
Simple
s (EOP) 

Pista 
Dupl

a 
(EOD

) 

Total 
em 

Obra
s 

(Km) 

Federais  69,90 10,00 79,90    79,90 

Estaduais 1.643,70 
9.680,0
0 

99,61 9.779,61 14,02 10,80 24,82 
11.448,1
3 

Total 1.643,70 
9.749,9
0 

109,6
1 

9.859,51 14,02 10,80 24,82 
11.528,0
3 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (2017) 
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O estado de conservação dos principais corredores rodoviários pavimentados do Paraná 

é ótimo, de acordo com a CNT (2017). Em relação ao total da malha viária federal (6.250 

km de vias), 45% têm uma ótima ou boa conservação, nível um pouco maior que a média 

brasileira (42%); 34% têm um estado de conservação regular, 17%, ruim e 2%, péssimo. 

Por causa da crise, o número de vias em estado regular aumentou, diminuindo o estado 

ótimo, um fenômeno comum no Brasil inteiro.  

Figura 5: Gráfico do estado de conservação das rodovias do Paraná. 

 

Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias (2017). 
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Figura 6: Gráfico do estado de conservação das rodovias no Brasil. 

 

Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias (2017). 

Pode-se notar uma diferença na manutenção das estradas dependendo do tipo de 

gestão, concedida ou pública. Nos trechos concedidos, mais de 65% está em condições 

ótimas, porém nos não concedidos, apenas 25%. 

Figura 7: Gráfico da conservação das rodovias do Paraná por tipo de gestão. 

 

Fonte: Pesquisa CNT de rodovias (2017). 
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5.1.2 Caraterísticas da malha de transporte rodoviário no Litoral do Paraná 

A malha rodoviária do litoral do Paraná é constituída por três vias federais, nove 

estaduais (290 km) e 1.025 km de vias municipais. Na área de abrangência do litoral, 

existe ainda outra rodovia federal de pistas duplas (a BR-116, que liga Curitiba a São 

Paulo).  

Entre as vias federais, a BR-277 dá acesso ao litoral e seus portos desde Curitiba; a BR-

376 encontra-se situada na periferia de Guaratuba e liga este município com Curitiba via 

a PR-412; e a BR-116 encontra-se situada na periferia do município de Guaraqueçaba e 

dá acesso à Estrada da Graciosa desde Curitiba, antigo acesso ao litoral desde o interior 

do estado. No total, são 60 km de vias federais no litoral. 

Do total de 350 km de vias federais e estaduais do litoral do Paraná, aproximadamente 

96 km são de pistas duplas (duas faixas por cada sentido separadas fisicamente).  

Perto de 80 km das vias estaduais não estão pavimentados, com destaque para a PR-405 

que liga Antonina e Guaraqueçaba sem pavimentação. A viagem requer quase cinco 

horas para percorrer somente 70 km.  

Do total de aproximadamente 1.025 km de vias locais no litoral, 992 quilômetros não 

são pavimentados. 

Quadro 4: Características das vias estaduais e federais do litoral do Paraná. 

Rodovia Total (km) 
Pistas duplas 

(km) 
Pavimentado (km) 

Não pavimentado 
(km) 

Vias federais 61 61 61 0 

Vias estaduais 289 35 209 80 

Vias locais 1.025 0 33 992 

Fonte: Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes (2015). 

No quadro a seguir, apresentam-se as características das principais rodovias estaduais e 

federais no âmbito do litoral do Paraná e, na sequência, apresentam-se as caraterísticas 

das vias locais, por município: 
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Quadro 5: Características das vias. 

Rodovia Pavimento Faixas Sentido Divisão Acostamento 
Conservação 

(pesquisa CNT) 

BR-277 Asfáltico 4 Duplo Sim Sim Bom 

BR-376(*) Asfáltico 4 Duplo Sim Sim Bom 

BR-116(*) Asfáltico 4 Duplo Sim Sim Bom 

PR-412 Asfáltico 2 Duplo Não Sim - 

PR-407 Asfáltico 2 Duplo Não Sim Regular 

PR-508 Asfáltico 4 Duplo Não Não Regular 

PR-408 Asfáltico 2 Duplo Não Sim Péssimo 

PR-405 Terras - - Não Não - 

PR-410 Asfáltico 2 Duplo Não Não Ruim 

PR-411 Asfáltico 2 Duplo Não Não Regular 

PR-804 Asfáltico 2 Duplo Não Não Regular 

PR-340 Asfáltico 2 Duplo Não Não - 

(*)A BR-116 e a BR-376 são periféricas no entorno do litoral, ainda que estejam, em algum trecho, 

incluídas dentro dos municípios do litoral (Guaratuba e Guaraqueçaba). Mas essas duas vias são 

relevantes por se situarem na área de abrangência imediata do litoral e conectam com os estados 

vizinhos com altos níveis de qualidade e pistas duplas.  

Fonte: Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, 2015. 
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No quadro a seguir, apresentam-se as características das vias locais, por município: 

Quadro 6: Quadro resumo Rodovias Municipais no Litoral do Paraná – características das vias. 

Município Não pavimentada (km) 
Em obras 

(km) 
Pavimentada (km) Total (km) 

Antonina 173 17 10 200 

Guaraqueçaba 304 - - 304 

Guaratuba 194 - 4 198 

Matinhos 22 - 1 23 

Morretes 173 - 0 173 

Paranaguá 97 - - 97 

Pontal do Paraná 29 1 - 30 

Total 992 18 15 1.025 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (2017) 

O mapa a seguir mostra o sistema rodoviário do litoral paranaense. 
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Nas vias do litoral do Paraná, a pesquisa da CNT determinou um estado de conservação 

“bom” para a BR-277 e “regular” para a PR-407 e PR-508 de acesso ao litoral, e também 

para a via de acesso a Morretes e Antonina (PR-408 e PR-411). A pesquisa classifica 

somente como “ruim” a PR-410 Estrada da Graciosa, via pavimentada com 

paralelepípedos e caráter eminentemente turístico, e os acessos aos Portos de 

Paranaguá e Antonina (muito deteriorados por causa do intenso movimento de 

caminhões).  

Figura 8: Mapa de conservação das rodovias do litoral do Paraná. 

 

Fonte: Pesquisa CNT de rodovias (2017) 
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5.1.3 Inventário de vias do litoral  

A via federal no litoral do Paraná é a BR-277, que se apresenta a seguir: 

BR-277 (Rodovia Grande Estrada): é a principal via que estrutura o estado, liga 

Paranaguá e termina em Foz do Iguaçu na Ponte da Amizade, passa por Curitiba, Ponta 

Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, totalizando 779 km de extensão. É a principal via de 

acesso para o litoral desde Curitiba e também desde os estados vizinhos de São Paulo e 

Santa Catarina. Entre Curitiba e Paranaguá tem 86.5 km, duas pistas e quatro faixas. O 

trecho entre Curitiba e Paranaguá é concessionado e operado pela empresa EcoVia. O 

pedágio custa R$ 19,40 para veículos leves, e R$ 16,30 para caminhões por eixo e 

R$ 9,70 para motocicletas. A equipe municipal de Pontal do Paraná considera que o 

pedágio caro da BR 277 prejudica a concorrência de Pontal do Paraná com os destinos 

turísticos de Santa Catarina. O estado de conservação da rodovia (pesquisa CNT) é bom.  

Figura 9: BR-277, trecho entre Curitiba e Paranaguá. Via de quatro pistas concessionada à empresa 
EcoVia e com tráfego importante de veículos pesados. 

 
Fonte: Google Street View. 
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A BR-116 e a BR-376 são periféricas no entorno do litoral, ainda que estejam, em algum 

trecho, incluídas dentro dos municípios do litoral (Guaratuba e Guaraqueçaba). Mas 

essas duas vias são relevantes por se situarem na área de abrangência imediata do 

litoral. Conectam com os estados vizinhos com altos níveis de qualidade e pistas duplas 

e estão planejadas, ou em discussão em algum caso, novas ligações entre o litoral e essas 

vias. Descrevem-se a seguir.   

BR-116: é uma estrada central do Brasil, liga cidades como Porto Alegre, Curitiba, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza e passa por 10 estados. No Rio Grande do Sul, chega à 

fronteira uruguaia. Sua extensão total é de 4.512 km, totalmente pavimentada. Seu 

passo pelo litoral do Paraná realiza-se ao norte do município de Guaraqueçaba. O estado 

de conservação (pesquisa CNT) é bom.  

Figura 10: BR-116, ao norte do município de Guaraqueçaba. Via de quatro pistas pavimentadas. 

 
Fonte: Google Street View. 
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BR-376 (Estrada do Café): liga as cidades de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a 

Garuva, em Santa Catarina. Na sua passagem por Curitiba, é conhecida como Contorno 

Sul. Entre Garuva e Curitiba, incorpora a BR-101. Tem uma extensão total de 567,4 km, 

uma estrada de dupla via e quatro faixas. Seu passo pelo litoral do Paraná realiza-se pelo 

sul do município de Guaratuba. Seu estado de conservação (pesquisa CNT) é bom. 

Figura 11: BR-376, ao sul do município de Guaratuba. Via de quatro faixas pavimentadas. 

 
Fonte: Google Street View. 
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A seguir, apresentam-se listadas as principais vias estaduais do litoral do Paraná: 

PR-412: começa na fronteira com Santa Catarina, no alto de Garuva, atravessando quase 

todo o litoral do Paraná, até Pontal do Paraná. Cruza os municípios de Garuva, em Santa 

Catarina, e Guaratuba, Matinhos e Pontal, no Paraná. Tem uma extensão total de 67 km, 

com participação importante no transporte de turistas ao longo da costa do Paraná, 

especialmente em Pontal do Sul. A estrada é pavimentada, com dois sentidos e duas 

faixas. O estado de conservação (pesquisa CNT) “não está disponível”. 

Figura 12: PR-412. Via litorânea entre Pontal do Paraná e Guaratuba, fortemente urbanizada, faz 
funções de mobilidade urbana e interurbana simultaneamente. 

 
Fonte: Google Street View. 
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PR-407: liga as estradas BR-277 e PR-412, que limita quase todo o litoral do estado, 

conectando-se diretamente a Pontal do Paraná com a rodovia federal, o que 

proporciona maior conectividade às cidades mais importantes do estado. A rodovia tem 

uma extensão total de 19 km, é pavimentada completamente e tem sentido duplo com 

duas faixas. A duplicação da estrada está sendo feita a partir da interseção com a BR-

277. A conservação e manutenção da via é concessionada à empresa EcoVia. Seu estado 

de conservação (pesquisa CNT) é regular. 

Figura 13: PR-407 entre Paranaguá e Pontal do Paraná. Via concessionada à EcoVia juntamente com a 
BR-277. 

 
Fonte: Google Street View. 
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PR-508: mais conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos, conecta diretamente a BR-

277 com a cidade de Matinhos. Essa estrada foi construída pela necessidade de 

descongestionar as Rodovias PR-407 e PR-412 especialmente no verão, quando há mais 

movimento pela chegada dos turistas. É chamada Rodovia Elísio Pereira Alves Filho, de 

acordo com a Lei Estadual 8.459 de 14/01/1987, tem uma extensão total de 31 km e é 

pavimentada completamente, com pista duplicada. Cruza os municípios de Paranaguá e 

Matinhos. Seu estado de conservação (pesquisa CNT) é regular. 

Figura 14: PR-508 entre a BR-277 e Matinhos. Via de pista dupla totalmente asfaltada. 

 
Fonte: Google Street View. 
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PR-408: chamada Rodovia Deputado Miguel Bufara, liga diretamente a Rodovia Federal 

BR-277 com as cidades de Morretes e Antonina. Atravessa o centro de Morretes e é 

essencial para o acesso ao Porto de Antonina e o transporte de sua carga, que é feito 

em sua maioria por esta rodovia. Sua extensão é de 27 km, está completamente 

pavimentada e tem duas faixas. O estado de conservação (pesquisa CNT) é bom. 

Figura 15: PR-408, trecho entre a BR-277 e Matinhos. Via de pista dupla totalmente asfaltada. 

 
Fonte: Google Street View. 
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PR-405: também chamada de Rodovia Miguel Bufara, liga a cidade de Guaraqueçaba 

com a Rodovia PR-340 e é a única conexão terrestre da cidade com o resto do estado. 

Essa estrada não está pavimentada e quando chove pode ser muito difícil viajar nela. 

Sua extensão total é de 79,4 km, atravessando os municípios de Antonina e 

Guaraqueçaba. O estado de conservação (pesquisa CNT) “não está disponível”. 

Figura 16: PR-405 entre a PR-340 e Guaraqueçaba. Via não pavimentada que transcorre por uma área 
natural. 

 
Fonte: Google Street View. 
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PR-410: também chamada de Estrada da Graciosa, liga as cidades de Antonina e 

Morretes ao município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O 

território que a estrada atravessa foi declarado Reserva de Biosfera da Mata Atlântica 

pela UNESCO. Sua extensão total é de 30 km, está completamente pavimentada, tem 

dupla direção e é de trilha única. Atravessa os municípios de Morretes, Campina Grande 

do Sul e Quatro Barras. Seu estado de conservação da rodovia (pesquisa CNT) é ruim, 

embora sendo uma estrada histórica e, portanto, um patrimônio importante da região 

do Litoral (a metodologia da pesquisa CNT não considera esse fato). 

Figura 17: PR-410 entre Antonina e Quatro Barras. Via pavimentada, em alguns trechos com 
paralelepípedos, com uma faixa por sentido. 

 
Fonte: Google Street View. 
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PR-411: liga a Estrada da Graciosa (Rodovia PR-410) com a cidade histórica de Morretes 

e a PR-408. O trajeto passa pela localidade de Porto de Cima, que conta com uma praia 

natural como tradicional opção de lazer. O Rio Nhundiaquara também oferece inúmeras 

atrações turísticas e esportivas, como canoagem, pesca e “boia-cross” (descida por 

trechos do rio com boias). A região é turística, tem pousadas e áreas para acampamento. 

A estrada possui uma extensão total de aproximadamente 13 km, é completamente 

pavimentada e possui duas faixas. Seu estado de conservação (pesquisa CNT) é regular. 

Figura 18: PR-411. Via de ligação entre a PR-410 e o Município de Morretes, passa per áreas pouco 
urbanizadas e não possui acostamentos. 

 
Fonte: Google Street View. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_da_Graciosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morretes
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_de_Cima&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Nhundiaquara
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PR-408: rodovia de acesso que liga a BR-277 à PR-408 (entroncamento na localidade de 

Passa Sete, em Morretes), possui uma extensão de aproximadamente seis quilômetros, 

totalmente pavimentados. Apresenta duas faixas. Seu estado de conservação (pesquisa 

CNT) é regular. 

Figura 19: PR-408. Via de ligação entre a BR-277 e a PR-408 e Morretes, passa per áreas pouco 
urbanizadas e não possui acostamentos. 

 

Fonte: Google Street View 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-277
https://pt.wikipedia.org/wiki/PR-408
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morretes
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PR-340: liga o litoral do Paraná, desde o município de Antonina (no entroncamento com 

a PR-408) até Jardim Olinda (a cidade mais ao norte de todo o Paraná), quase na divisa 

com o estado de São Paulo. O trecho entre Antonina e Cacatu (entroncamento com a 

PR-405) possui 16,6 quilômetros e é totalmente asfaltado. A estrada tem duas faixas e 

seu estado de conservação (pesquisa CNT) “não está disponível”. 

Figura 20: PR-340, no trecho entre Antonina e Cacatu. Via de ligação entre Antonina e a BR-116. 

 
Fonte: Google Street View 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Olinda
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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5.1.4 Condições do tráfego viário no litoral 

5.1.4.1 Congestionamento da malha durante os períodos de pico (verão, feriados)   

O ZEE indica que o congestionamento nos fluxos de veículos é frequente e contínuo nas 

vias de acesso e interligações ao longo da costa, como a PR-407 e PR-412, que ao 

receberem sobrecarga terminam cumprindo a função de vias arteriais. Outras vias, 

como as PR-411 e PR-408, recebem menores fluxos nos meses de temporada, mas em 

situações igualmente precárias. A estrada da Graciosa (PR-410, via tombada como 

Patrimônio Cultural), recebe parte desse trânsito sem ter a capacidade necessária, 

acelerando assim a degradação e comprometendo seu uso e conservação. 

Durante a temporada o volume de veículos na BR-277 entre Curitiba e o interior do 

Paraná é, geralmente, duas vezes maior que o movimento de um fim de semana normal 

(fora da temporada de verão), o que provoca lentidão na circulação e filas quilométricas, 

de acordo com informações publicadas em meios de comunicação.  

Figura 21: Congestionamento na BR-277 no sentido litoral em virtude do feriado prolongado de sete de 
setembro.  

  

Fonte: Gazeta do Povo (2010)  
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Em Pontal do Paraná, com a chegada de turistas no verão, o trânsito é lento por toda a 

cidade na maioria dos horários, o que gera sérios problemas. O trânsito de acesso ao 

município (pelas PR-407 e PR-412) chega a ter filas de até três horas durante a 

temporada de verão, de acordo com informações publicadas em meios de comunicação. 

Com o objetivo de reduzir os congestionamentos na rodovia, sobretudo nos feriados de 

ano-novo e carnaval, a empresa concessionária da PR-407, EcoVia, promove, em 

parceria com a Polícia Rodoviária Estadual e o DER, a “Operação Mão Única”, pela que, 

durante um intervalo de tempo (normalmente entre 14h e 19h), a rodovia passa a 

funcionar somente em um sentido. Essa limitação do tráfego nos dois sentidos da 

rodovia não é suficiente para reduzir os congestionamentos e impede que moradores e 

comerciantes possam trafegar em direção oposta.  

Figura 22: Congestionamento na PR-407 no sentido do Pontal do Paraná, durante o feriado de fim de 
ano. 

 
Fonte: Gazeta do Povo (2015)  

O congestionamento nos acessos ao ferry entre Guaratuba e Matinhos aumenta ainda 

mais que o habitual no verão, com a chegada de turistas na área. Segundo a empresa 

responsável pela operação de travessia da Baía de Guaratuba, cerca de 100 mil veículos 
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passaram pelas balsas nas semanas entre o Natal e o ano novo em 2017, provocando 

filas de até 4 km que fecharam totalmente a PR-412. 

Figura 23: Congestionamento na PR-412, em Matinhos, no caminho do ferryboat para Guaratuba. 

Fonte: Notícias de Rolândia (2017) 

O congestionamento das vias durante uns poucos dias do ano com intensidades de 

tráfego excepcionalmente altas é um enorme desafio para as administrações públicas, 

comum às grandes regiões turísticas do mundo inteiro, porque as soluções necessárias 

de infraestrutura demandam grandes investimentos, sendo que durante a maior parte 

do ano essas infraestruturas podem ser relativamente pouco necessárias.  
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5.1.4.2 Matriz Origem-Destino para os municípios do Litoral 

Metodologia 

Na sequência detalham-se os processos para a realização da Matriz de Origens e 

Destinos para os municípios do litoral.  

A matriz elaborada é uma matriz sintética elaborada a partir de um modelo de gravidade 

de origens e destinos e calibrada contra os tráfegos observados nas vias do litoral. A 

metodologia para sua elaboração detalha-se na sequência. 

Numa primeira fase se define um zoneamento adequado pela matriz. Neste caso foram 

consideradas as seguintes zonas: 

 Antonina; 

 Matinhos; 

 Morretes; 

 Guaratuba; 

 Guaraqueçaba; 

 Paranaguá; 

 Pontal do Paraná; 

Numa segunda fase foram coletados dados de variáveis socioeconômicas para cada 

unidade desse zoneamento. Concretamente:  

 População – IBGE, 2010; 

 Segundas residências – IBGE, 2010;  

 Turistas – Zoneamento ecológico-econômico do estado do Paraná – Litoral (dados 

baseados em estimativas da SETU de 2006; Contrastados contra as estimativas de 

acréscimos de população elaborados pela SANEPAR, em dados de 2010).  

 Empregados nos municípios – IBGE, 2010. 

No quadro a seguir observam-se os valores considerados para cada variável 

socioeconômica e para cada região.  
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Como pode-se observar, a tabela também incorpora o restante do Estado do Paraná e o 

Estado de Santa Catarina, com o intuito de contabilizar os veículos externos que acessam 

o Litoral. No entanto, por serem zonas externas ao Litoral, na matriz só se introduzem 

como população as viagens estimadas entre essas zonas e o Litoral. Esses valores das 

viagens foram estimados de acordo com as intensidades de tráfego coletadas em 

diferentes pontos do Litoral e foram ajustados durante o processo de calibragem da 

matriz, detalhado mais adiante. 

Quadro 7: Valores socioeconómicos considerados para cada zoneamento na matriz OD 

Zoneamento 
População – 
IBGE, 2010 

Segundas 
residências – IBGE, 

2010 

Turistas – 
ZEE/SETU, 2006 

Empregados – 
IBGE, 2010 

Antonina 18.891 8.109 74.121 6.874 

Guaraqueçaba 7.871 3.460 16.471 3.395 

Guaratuba 32.095 24.047 543.550 13.886 

Matinhos 29.428 33.165 304.718 14.106 

Morretes 15.718 7.149 140.005 7.174 

Paranaguá 140.469 46.578 395.310 60.816 

Pontal do Paraná 20.920 27.336 354.131 9.546 

Restante do Estado 
de Paraná 

15.000 0 0 0 

Estado de Santa 
Catarina 

7.000 0 0 0 

Total 287.392 56.327 1.828.306 115.797 

Fonte: Os autores a partir de informações do IBGE, ZEE (2018) 

O dado de turistas empregado foi obtido do Zoneamento ecológico-econômico do 

Estado do Paraná – ZEE (2006), baseados nas estimativas do SETU. De acordo com a 

fonte, o total de turistas para o litoral estima-se em 1.828.306 turistas (em 2006), que 

permanecem em média 7,6 dias na região, mas com diferenças entre municípios (até 

15,1 dias em Pontal do Paraná). Ainda o SANEPAR tem também estimativas de 

acréscimos estacionais de população baseados nos consumos residenciais de água, mas 

só existem dados para os municípios de Pontal do Paraná, Matinhos e de Guaratuba 

(2010); foi comprovado se os dados ZEE/SETU 2006 concordam com os dados SANEPAR 
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2010, pudendo concluir-se que existe relativa concordância entre dados além das 

diferenças lógicas (por exemplo, para Guaratuba, os dados SANEPAR 2010 indicam 

acréscimos de população entorno a 15%-20% menores que os dados ZEE/SETU; para 

Matinhos, os dados SANEPAR indicam acréscimos de população entorno a 10%-15% 

maiores). Finalmente, outou-se por trabalhar sobre os dados ZEE/SETU 2006, sendo que 

são mais homogêneos para os municípios do litoral todos.  

A etapa seguinte consiste em calcular o número esperado de viagens geradas em cada 

zona a partir desses dados socioeconômicos. Para isso, precisa-se de alguns fatores ou 

custos de viagem, que representam o número de viagens geradas por cada dado 

socioeconômico. Foram considerados os fatores a seguir: 

 População: 2 viagens/dia por pessoa; 

 Segunda Residência: 0,3 viagens/dia por segunda residência 

 Empregados: 2 viagens/dia por empregado; 

 Turistas: 0,9 viagens/dia por turista. 

Esses valores foram estimados de acordo com os costumes da sociedade e foram 

ajustados durante o processo de calibragem da matriz, detalhado mais adiante. 

Multiplicando, para cada município, esses fatores com os valores dos dados 

socioeconômicos, obtém-se as viagens totais geradas e atraídas em cada município. Para 

conhecer quais dessas viagens são intermunicipais precisa-se multiplicar as viagens pela 

porcentagem de viagens intermunicipais de cada município, listadas a seguir: 

 Antonina: 15%; 

 Guaraqueçaba: 1%; 

 Guaratuba: 4%; 

 Matinhos: 10%; 

 Morretes: 9%; 

 Paranaguá: 3%; 

 Pontal do Paraná: 11%. 
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Para o restante do Estado de Paraná e o Estado de Santa Catarina considera-se uma 

porcentagem de 100%, pois como já foi indicado, os valores introduzidos como 

população na matriz para esses municípios já representam as viagens intermunicipais.  

Além disso, precisa-se dividir o valor das viagens intermunicipais pela taxa média de 

ocupação dos veículos para obter o número de veículos diários circulando no Litoral. 

Para tanto, foi considerada uma taxa de ocupação de 1,4 pessoas por veículo, de acordo 

com valores de cidades brasileiras. Nesse sentido, a modo de exemplo, São Paulo 

apresenta uma taxa de ocupação de 1,4 (Companhia de Engenharia de Tráfego, 2011) e 

Londrina uma taxa de 1,47 (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, 

2013).  

Uma vez obtidos os veículos diários atraídos e gerados em cada município, procede-se 

a determinar como essas viagens distribuem-se nas diferentes zonas definidas. A partir 

de uma formulação de gravidade que tem em consideração as viagens geradas e atraídas 

e o potencial atrativo de cada zona (em função da distância separando cada zona), as 

viagens geradas em cada unidade de zoneamento são distribuídas entre as outras 

unidades, criando assim uma matriz OD entre as diferentes zonas que englobe o total 

de viagens geradas na primeira fase.  

Posteriormente, aplica-se um processo interativo para reduzir o erro obtido na 

distribuição das viagens entre as zonas. Na iteração 20 foram obtidos valores de 

distribuição de viagens com erros aceitáveis, de entre -0,22 e 0,26%. 

Os valores obtidos até esse ponto não têm nenhum ajuste na realidade do Litoral. 

Precisa-se por tanto calibrar o modelo para que as viagens obtidas sejam coerentes com 

as intensidades de tráfego real na região. Para isso, foram coletadas informações de 

contagens volumétricas em determinados pontos das principais vias do litoral. Desse 

modo, foram coletados os fluxos de entrada e saída do litoral pela rodovia BR-277 

Curitiba-Paranaguá, bem como os fluxos em algumas vias internas do Litoral, tais como 

a PR-407, PR-412, e as contagens dos veículos usando o ferryboat de Guaratuba. Esses 

pontos atuam como pontos de controle da matriz. No quadro a seguir apresenta-se os 
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fluxos nessas rodovias, e a fonte na qual foram obtidas. Na figura na sequência 

apresenta-se a localização desses pontos de controle. 

Quadro 8: Fluxos de veículos usados na calibragem da matriz OD, fontes e anos nos quais foram obtidos. 

Ponto de Controle Veículos/dia Fonte Ano 

PR – 407 11.012 
EIV Duplicação da Rodovia 

PR-407 (Ecovia) 
2015 

BR-277 17.919 DNIT 2011 

PR – 412 15.150 
EIA Faixa de Infraestruturas 
(Engemin) e EIV Duplicação 
da Rodovia PR-407 (Ecovia) 

2016 

Ferryboat Guaratuba 3.897 
Plano Hidroviário do Paraná 

(SEIL) 
2014 

Fonte: Os autores - 2018 

Figura 24: Localização dos pontos de controle da matriz 

 

Fonte: Os autores – 2018 
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Mediante essas contagens ajustam-se os parâmetros da matriz até verificar que os 

valores obtidos nesses pontos de controle sejam adequados à realidade, ou seja, que os 

valores da matriz coincidam com as contagens coletadas.  

Assume-se que se nesses pontos os valores da matriz coincidem com as contagens 

coletadas, nos pontos onde não existem contagens os valores obtidos também são 

ajustados à realidade.  

Assim, foram modificados os custos das viagens até obter os valores que permitem 

alcançar valores próximos aos dos pontos de controle. Além disso, foram modificadas 

as distâncias entre alguns zoneamentos para ajustar o modelo à realidade. Por exemplo, 

a travessia em ferryboat entre Guaratuba e o resto de municípios do Litoral foi 

penalizada com um aumento da distância, para considerar desse modo que a travessia 

deixa o percurso mais demorado e torna as viagens entre Guaratuba e o Litoral menos 

atrativas.  

No quadro a seguir apresenta-se os valores obtidos na matriz para cada um desses 

pontos de controle após a calibragem. Observa-se que os valores reais e os obtidos na 

matriz não apresentam diferenças significativas, o que garante uma boa calibragem da 

matriz.  

Quadro 9: Fluxos de veículos usados na calibragem da matriz OD, fontes e anos nos quais foram obtidos. 

Ponto de Controle Veículos/dia – Valor Real Veículos/dia – Valor Matriz 

PR – 407 11.012 15.350 

BR-277 17.919 18.732 

PR – 412 15.150 15.880 

Ferryboat Guaratuba 3.897 3.826 

Fonte: Os autores - 2018 

Mediante a realização dessa matriz é possível obter as origens e destinos das viagens no 

Litoral do Paraná. Além disso, a matriz pode auxiliar pontualmente na etapa de cenários, 

avaliando quais seriam os fluxos de viagens nos diferentes cenários e, portanto, avaliar 

desse modo seu impacto no Litoral. 
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Resultados 

O modela indica a geração e atração de um total de 73.468 veículos diários em viagens 

intermunicipais. No mapa a seguir observa-se as intensidades dos fluxos entre as 

diferentes zonas definidas no modelo.
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De acordo com o modelo, Paranaguá gera e atrai 16.262 veículos/dia em viagens 

intermunicipais, sendo Pontal do Paraná, Matinhos e o restante do Estado de Paraná as 

principais zonas de conexão.  

Figura 25: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Paranaguá 

 

Fonte: Os autores – 2018 

Matinhos gera e atrai 26.943 veículos/dia em viagens intermunicipais, sendo Pontal do 

Paraná, Matinhos e o restante do Estado do Paraná as principais zonas de conexão. O 

elevado número de veículos circulando entre Matinhos e Pontal do Paraná (14.556) 

deve-se à conurbação entre os dois municípios, resultando em livre deslocamentos 

entre eles. 

Figura 26: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Matinhos 

 

Fonte: Os autores – 2018 

 



71 
 

  

No tocante a Pontal do Paraná, o município gera e atrai 31.211 veículos/dia em viagens 

intermunicipais, sendo Matinhos, Paranaguá e o Resto do Estado de Paraná as principais 

zonas de conexão. Como comentado anteriormente, existe um importante volume de 

veículos se deslocando entre Pontal do Paraná e Matinhos.  

Figura 27: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Pontal do Paraná 

 

Fonte: Os autores - 2018 

Guaraqueçaba, por conta do seu difícil acesso, é o município que gera e atrai o menor 

número de veículos, contabilizando apenas 349 veículos/dia em viagens 

intermunicipais. A falta de pavimentação em cerca de 70 Km na rodovia de acesso 

aumenta consideravelmente o tempo de acesso ao município desde as diferentes zonas 

analisadas, o que se traduz em um menor potencial de atração.  

Figura 28: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Guaraqueçaba 

 

Fonte: Os autores - 2018 
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Antonina gera e atrai 12.957 veículos/dia em viagens intermunicipais, sendo Morretes 

(o município mais próximo) com o qual existe um maior fluxo, de cerca de 6.000 

veículos/dia.   

Figura 29: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Antonina 

 

Fonte: Os autores - 2018 

No tocante a Morretes, o município gera e atrai 11.076 veículos/dia em viagens 

intermunicipais, dos quais cerca de 6.000 tem como origem ou destino Antonina.    

Figura 30: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Morretes 

 

Fonte: Os autores - 2018 

  



73 
 

  

Finalmente, Guaratuba gera e atrai um total de 16.706 veículos/dia em viagens 

intermunicipais. Cabe destacar que cerca de 77% deles realizam-se em zonas de fora do 

Litoral. Assim, os principais fluxos concentram-se com o Estado de Santa Catarina (6.596 

veículos/dia) e com o restante do Estado do Paraná (6.278). Esses valores mostram que 

o fato de realizar a travessia em ferryboat limita muito os deslocamentos e a mobilidade 

entre Guaratuba e os demais municípios do Litoral, sendo que essas viagens não 

representam nem 25% do total.  

Figura 31: Veículos/dia em viagens intermunicipais geradas e atraídas em Guaratuba 

 

Fonte: Os autores - 2018 

Do modelo resulta que há 26.943 veículos diários realizando viagens intermunicipais 

externas ao Litoral. Desses, 19.185 tem origem ou destino em municípios do restante 

do Estado do Paraná, enquanto que 7.758 em municípios do Estado de Santa Catarina.  

A maioria das viagens intermunicipais do Resto do Estado de Paraná com o Litoral 

concentra-se nos três principais destinos turísticos. Assim, são gerados e atraídos cerca 

de 6.300 veículos diários com Guaratuba, 4.000 com Pontal do Paraná e 3.400 com 

Matinhos.  
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Figura 32: Veículos/dia em viagens externas do Litoral para o Resto do Estado de Paraná 

 

Fonte: Os autores – 2018 

Guaratuba concentra a maioria de viagens do Litoral com origem ou destino no Estado 

de Santa Catarina. Isso confirma que a travessia em ferryboat limita o potencial de 

atração entre Santa Catarina e o Litoral paranaense.  

Figura 33: Veículos/dia em viagens externas do Litoral para o Estado de Santa Catarina 

 

Fonte: Os autores - 2018 

O modelo permite ainda estimar a quantidade de veículos diários em viagens internas 

nos municípios do Litoral. Assim, observa-se que Paranaguá e Guaratuba concentram o 

maior número viagens internas, com 530.000 e 401.000 veículos/dia respetivamente. 

Pontal do Paraná e Matinhos apresentam valores semelhantes, de aproximadamente 

240.000 veículos/dia), seguidos por Morretes (112.000 veículos/dia) e Antonina (72.000 
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veículos/dia). Finalmente, Guaraqueçaba apresenta o menor número de viagens 

internas, com apenas 26.500 veículos/dia.  

Figura 34:  Veículos/dia em viagens internas dos municípios do Litoral  

 

Fonte: Os autores - 2018 

De acordo com o modelo, 69% das viagens são turísticas, enquanto que os motivos 

pessoais e laborais representam 22 e 10% respetivamente.  

Figura 35:  Motivo das viagens no Litoral  

 

Fonte: Os autores - 2018 
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5.1.5 Acessibilidade 

Na sequência apresenta-se o mapa de acessibilidade ao município de Paranaguá. 

O litoral paranaense tem uma rede de infraestruturas rodoviárias que de maneira geral, 

e em especial nas vias de acesso a Curitiba, apresentam um bom estado de manutenção.  

Observa-se que a mobilidade da região está marcada pelos fluxos entre Paranaguá e 

Curitiba, sendo as áreas situadas entre esses dois municípios as que apresentam melhor 

infraestrutura e, portanto, menor tempo de deslocamento. Porém, as áreas situadas 

fora desse eixo apresentam uma pior oferta de infraestruturas que traduz-se em 

maiores tempos de acesso. Nesse sentido, o município de Guaraqueçaba, cujo acesso 

não foi ainda pavimentado, apresenta tempos de acesso até Paranaguá entre 3 e 

3h30min, tempos claramente superiores ao restante dos municípios da região; Pontal 

de Paraná e Matinhos, municípios situados a aproximadamente 30 km de Paranaguá, 

apresentam tempos de acesso relativamente altos, de entre 30 e 45 minutos; o 

município de Antonina, situado a 50 Km de Paranaguá, apresenta tempos de acesso de 

entre 45 e 60 minutos. 
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5.1.6 Marco do planejamento existente 

Neste capítulo apresentam-se os principais planos de infraestruturas e programas de 

investimentos existentes no Brasil de acordo com as grandes diretrizes de planejamento 

que eles propõem e os projetos que eles preveem para o Paraná, e em particular para a 

região Litoral.  

O interesse da revisão do marco do planejamento brasileiro é de identificar propostas 

que a estratégia nacional prevê para o Paraná e para a região do Litoral, e quando não 

houver, identificar também a inexistência de propostas.  

5.1.6.1 Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT 2012) 

O Plano Nacional de Logística e Transportes foi desenvolvido pelo Ministério de 

Transportes em 2012, em cooperação com o Ministério de Defesa. Envolve o 

planejamento dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário, bem como as 

infraestruturas de armazenagem, terminais e portos em um horizonte de 20 anos 

(2032).   

No modo rodoviário, as diretrizes principais são investimentos contínuos para 

manutenção da malha existente, pavimentação de corredores de escoamento e 

distribuição da produção nacional, duplicação e adequação da capacidade dos eixos 

estratégicos e construção de contornos, travessias e vias marginais em áreas urbanas. O 

crescimento acelerado da frota de veículos automotores na década dos anos 2000 

ratifica a importância do setor rodoviário no Brasil (a frota de veículos produzidos nesse 

período dobrou e a frota de caminhões praticamente triplicou, de acordo com o PNLT). 

  



79 
 

  

Figura 36: Rodovias estruturantes do território 

Fonte: IBGE (2014) 

No Paraná, as grandes obras viárias previstas pelo PNLT 2012 estão indicadas no quadro 

abaixo. As propostas estão geralmente fora da área do Litoral do Paraná. São 

investimentos programados a curto prazo, até 2020.  

Quadro 10: Quadro resumo das rodovias e ferrovias identificadas pelo PNLT em 2012 para o Paraná. 

Projeto Orçamento TIRE 

BR-277: terceira faixa Cascavel-Ponta Grossa (380 km) 
R$ 414 
milhões 

16% - 24% 

BR-277: terceira faixa Cascavel-Santa Terezinha de Itaipu (121 km) 
R$ 194 
milhões 

16% - 24% 

BR-369/BR-376: terceira faixa Arapongas-Jandaia do Sul (149 km) 
R$ 238 
milhões 

8% - 12% 
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Projeto Orçamento TIRE 

BR-369: terceira faixa Jacarezinho-Ibiporã (133 km) 
R$ 213 
milhões 

16% - 24% 

BR-376/BR-373: terceira faixa Apucarana-Ponta Grossa (254 km) 
R$ 407 
milhões 

16% - 24% 

BR-153: terceira faixa Ventania-Ibaiti (49 km) R$ 79 milhões 16% - 24% 

BR-163: terceira faixa Barracão-Marechal Cândido Rondon (278 
km) 

R$ 447 
milhões 

16% - 24% 

BR-476: terceira faixa Lapa-Mateus (76 km) 
R$ 122 
milhões 

8% - 12% 

Fonte: Plano Nacional de Logística e Transportes, Ministério dos Transportes, 2012. 

5.1.6.2 Programa de Investimentos em Logística (PIL, 2012) 

O PIL foi lançado em 2012 com o objetivo de dotar o Brasil de um sistema de transporte 

adequado a suas dimensões. Tendo como base um modelo de investimentos que 

privilegia a parceria entre o setor público e o privado, a iniciativa prevê a adoção de 

contratos de concessão no caso das rodovias e ferrovias.  

No Paraná, o Programa de Investimentos em Logística considerou para o modal 

rodoviário os seguintes investimentos, concebidos com parcerias público-privadas 

(concessões sob o regime de pedágio):  

 A duplicação da BR-116 no itinerário São Paulo - Curitiba - limite de SC/RS, que no 

Paraná está completo entre o limite de SP/PR, Curitiba e Mandirituba (150 km), 

mas não executado entre Mandirituba e o limite de SC/PR (60 km).  

 A duplicação da BR-101 no itinerário Curitiba - Palhoça (SC), que no Paraná está 

completa sob a numeração BR-376/BR-101 (80 km).  
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Figura 37: Projetos de rodovias do Programa de Investimentos em Logística. 

 

 
Fonte: PIL 2012. 

 

5.1.6.3 Plano Nacional Aceleração do Crescimento (PAC2) 

Os Programas PAC têm como objetivo manter o ritmo de investimento em todos os 

estados do Brasil em seis eixos constituintes das seguintes políticas públicas: 

Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa - Minha Vida e 

Água e Luz para Todos. No período do PAC2 (2015 - 2018), o Paraná tem previstos 

investimentos em infraestrutura na ordem de R$ 9,3 bilhões e deve investir R$ 5,69 

bilhões após 2018. No eixo dos transportes, já foram investidos, nas rodovias vicinais, 

estaduais e federais e nas ferrovias, o total de R$ 1,6 bilhões. 

Concretamente, no litoral do Paraná, o PAC2 considera a melhoria do acesso viário para 

o Porto de Paranaguá desde a BR-277, assim como a dragagem da baía para acesso de 

navios ao porto desde o oceano. Esses projetos são apresentados no seguinte quadro, 

no marco de todos os projetos onde o PAC2 prevê investimentos.  
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Figura 38: Empreendimentos exclusivos em infraestruturas de transporte do Paraná 2015-2018 

 
Fonte: PAC 2015-2018, 5º balanço. 
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Figura 39: Investimentos em infraestruturas de transporte do Paraná 2015-2018. 

 

 

Fonte: PAC 2015-2018, 5º balanço. 

 

5.1.6.4 Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná - ZEE 

O ZEE – PR – Litoral foi estabelecido a partir do Decreto Estadual nº7.750/2010 que 

dispõe sobra a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico e a criação da 

Comissão Coordenadora do Programa. O ZEE-PR Litoral permite subsidiar o 

planejamento interno do Estado e identificar e posicionar de forma estratégica o Paraná, 

mediante os demais estados da região Sul e Sudeste.  

O ZEE identificou que a atividade turística na região apresenta várias restrições, 

destacando a precária conectividade territorial por vias terrestres e marítimas que 

prejudica o trânsito da população local e dos visitantes. 
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O ZEE contempla a ampliação e qualificação do sistema rodoviário estadual local (PR), a 

melhora das vias que interligam os atrativos entre os municípios e a conexão entre a PR-

407 e PR-408. Considera ainda a revitalização da Estrada da Graciosa, a implantação da 

Estrada Parque (rodovia turística entre Antonina e Guaraqueçaba) e a implantação de 

ciclovias seguras ao longo das vias costeiras, estimulando o uso de bicicletas. Destaca 

especialmente o incremento da ciclovia na PR-407. Indica a necessidade de executar os 

melhoramentos adequados nas rodovias junto às cidades balnearias, para desvincular o 

transporte de carga das vias de movimentação urbana e turística. 

Figura 40: Malha viária considerada pelo ZEE, confrontada à proposta de Zona de Desenvolvimento 
Diferenciado 

 

Fonte: ZEE-PR – Fase Litoral
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5.1.7 Identificação de projetos rodoviários previstos ou em debate 

Na sequência, apresentam-se os principais projetos planejados ou em debate para o 

litoral do Paraná.  

O conjunto dos projetos em discussão está bem definido. Encontram-se em diferentes 

estágios de desenvolvimento, alguns deles em fase conceitual, outros em fase de 

projeto ou tramitação, e ainda há alguns bloqueados por problemas administrativos, 

legais ou sociais.  

Na sequência, apresenta-se um quadro que caracteriza os diferentes projetos 

rodoviários previstos no litoral do Paraná. 

Quadro 11: Resumo das características dos projetos rodoviários no litoral do Paraná. 

Projeto Custo Estado atual Prazo 

Continuação da BR-101 
no Paraná 

R$ 4,6 bilhões 
Licença Prévia a ser 

solicitada 
Sem informação 

Ligação BR-101 PR-508 
Incorporado dentro dos 
R$ 4,6 bilhões da BR-101 

Licença Prévia a ser 
solicitada 

Sem informação 

Nova área de escape na 
BR-277 

Sem informação  
Autorização ambiental 

aprovada 
Obras executadas 

durante 2018  

Ponte de Guaratuba 

Entre R$ 100 e 
R$ 150 milhões, 

dependendo da solução 
técnica 

O DER analisa as 
propostas para a 

realização da EVTEA. 

Entre 36 e 45 
meses 

PR-809 
Faixa de infraestruturas 
em Pontal do Paraná 

O custo da primeira etapa 
estima-se em R$ 270 
milhões (via de pista 

simples e canal de 
drenagem) 

Em processo de licitação 

Início previsto da 
operação em 2021. 

Prazo de 
implantação 

estimado em 30 
meses. 

Duplicação da PR 407 R$ 70 milhões 

Duplicados 3,5 km dos 19 
km da rodovia. O restante 

da obra de duplicação 
será retirado do Programa 

de Concessões 
Rodoviárias. 

Sem informação  

PR-340: Novo acesso ao 
Porto de Antonina  

Entre R$ 205 e R$ 
257 milhões, dependendo 

da solução técnica 

Licença Prévia solicitada, 
aguardando decisão 

judicial 
Sem informação 

Requalificação dos 
acessos ao Porto de 
Paranaguá 

R$ 15,8 milhões 

Obra já licitada, mas o 
DER analisa recursos 
administrativos para 

definir a data de abertura 
dos envelopes com 

documentos de 
habilitação. 

Sem informação 

Pavimentação da PR-
405 até Guaraqueçaba 

R$ 175 milhões 
(estimado)  

EIA-Rima a ser 
elaborados. 

Sem informação 
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Projeto Custo Estado atual Prazo 

Novas vias PR-404 e 
prolongamento da PR-
340 em Guaraqueçaba 

R$ 1.440 milhões 
(estimado) 

Sem informação Sem informação 

Iniciativas de requalificação da PR-412/Orla Marítima 

Guaratuba R$ 203.000 
Obras iniciadas depois do 

Carnaval 2018. 

Obras a serem 
finalizadas ao longo 

de 2018. 

Matinhos R$ 32 milhões 
O DER analisa o projeto 

para proceder à licitação. 
Sem informação 

Pontal do Paraná R$ 23 milhões Licitação a ser iniciada 
Início das obras em 
abril/maio de 2018 

Rodovia “interportos” Sem informação Estádio conceitual Sem informação 

Fonte: Os autores (2018) 

Na figura a seguir mostra-se o mapa com a localização de cada um dos projetos 

rodoviários identificados no litoral paranaense.   
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Na sequência, apresenta-se de maneira mais detalhada cada um dos projetos indicados 

nos quadros acima.  

5.1.7.1 Continuação da BR-101 no Paraná 

Antecedentes do projeto  

O Paraná é o único estado brasileiro, entre os que estão no trajeto da BR-101, que não 

é cortado pela rodovia. A estrada nasce no Rio Grande do Norte e margeia o litoral 

brasileiro em direção ao Rio Grande do Sul. Quando chega ao Paraná, é interrompida.  

A implantação da estrada é reivindicada há 20 anos pelo setor de transportes. Além de 

abrir um novo acesso aos Portos de Paranaguá e Antonina, facilitará a circulação de 

mercadorias entre os terminais marítimos paranaenses, dinamizando a economia. 

Outro benefício é a retirada de milhares de caminhões por dia da Região Metropolitana 

de Curitiba, que utilizam a BR-116 e a BR-376, passando pelo contorno leste. 

Em abril 2011, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) finalizou o projeto básico 

para a implantação da rodovia. 

No final de 2015, o governo paranaense lançou o edital para empresas dispostas a 

elaborar estudos e projetos para a construção da PRC-101, uma rodovia estadual que 

interligará os trechos da BR-101 entre São Paulo e Santa Catarina. O termo PRC-101 foi 

adotado porque a obra será bancada integralmente com recursos do estado do Paraná, 

junto com uma Parceria Público-Privada (PPP). O edital, pela modalidade de 

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), permite que a iniciativa privada 

elabore os estudos técnicos e de viabilidade para a PPP.  

O prazo para manifestação do interesse venceu no dia 4 de fevereiro de 2016. A empresa 

Planos Engenharia, de São Paulo, foi a única que se candidatou para realizar o projeto. 

Porém, no final de março, comunicou a desistência ao governo estadual já que não 

conseguiu reunir investidores para financiar o estudo.  
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O maior impasse para a construção do trecho paranaense da BR-101, além do altíssimo 

custo, está na questão ambiental, já que a estrada invade áreas de Mata Atlântica. 

Características  

O complexo será um conjunto de cinco rodovias que será interligado a uma estrada 

principal: a PRC-101. 

A nova estrada conectará com as rodovias BR-116 e BR-376. A intenção é criar um 

sistema viário que amplie os acessos aos portos paranaenses, permitindo um melhor 

escoamento de produtos e tornando-os mais competitivos. 

Na figura abaixo, apresentam-se os trechos previstos da ampliação da BR-101. 

A rodovia dará continuidade à BR-101 em Garuva, permitindo a ligação com a BR-376, 

passando pela Serra do Mar (T02) até a BR-277 (T05). Um novo trecho vai ligar a BR-277 

com Cacatu, passando por Antonina (T09 e T10). O último trecho ligará Cacatu com a 

BR-116, facilitando o acesso a São Paulo (T11). Outro trecho previsto conectará Cacatu 

com a BR-101 no estado de São Paulo (T12). 

Figura 41: Projeto de ampliação da BR-101. 

 

Fonte: Correio do Litoral (2016). 
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Conforme as estimativas do DER-PR, o custo da implantação poderia situar-se em torno 

de R$ 4,4 bilhões, e o prazo das obras, entre 60 e 78 meses. Na figura a seguir, apresenta-

se o custo desagregado:  

Figura 42: Estimação do custo de implantação da BR-101. 

 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018) 

Estado atual da proposta 

Não está ainda previsto o início da operação. O governo federal tem que solicitar a 

Licença Prévia (LP) do Licenciamento Ambiental. 
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5.1.7.2 Ligação BR-101 PR-508 

Antecedentes do projeto  

De acordo como PDZPO, a APPA e o governo do estado estão desenvolvendo estudos 

para buscar alternativas ao único acesso rodoviário ao porto: a BR-277. Precisamente 

por ser o único acesso rodoviário, as atividades do porto ficariam comprometidas caso 

houvesse algum tipo de interferência na operação da BR-277. Isso já aconteceu em 

2011, quando deslizamentos de terra em decorrência de chuvas torrenciais em 

cabeceiras de rios que cortam a BR-277 destruíram pontes e impossibilitaram o acesso 

por via rodoviária. 

O projeto para construir um trecho da BR-101 que conecte com a PR-508 (mais 

conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos) permitiria criar uma alternativa à BR-277 

para acessar o Porto de Paranaguá.  

A conexão entre a futura BR-101 e a PR-508 foi incorporada em todos os processos 

documentados no capítulo “Continuação da BR-101 no Paraná”. 

Em 2011, o DER estimou em R$ 400 milhões os quase 84 km entre Garuva e a PR-508. 

Características  

A ligação entre a BR-101 e a PR-508 corresponde ao trecho T03, mostrado na figura 

abaixo. O trecho apresenta uma extensão de cerca de 21 km.  
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Figura 43: Projeto de ampliação da BR-101. Localização da ligação entre a BR-101 e a PR-508. 

Fonte: Correio do Litoral (2016) 

Estado atual da proposta 

Não está ainda previsto o início da operação. O governo federal tem que solicitar a 

Licença Prévia (LP) do Licenciamento Ambiental. 
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5.1.7.3 Nova área de escape na BR-277 

Antecedentes do projeto  

A BR-277 terá uma área de escape no Km 36 da estrada, que é conhecido por ser a parte 

mais íngreme da Serra do Mar, no sentido Curitiba-Litoral. O objetivo principal da 

estrutura é segurar os veículos que perdem o controle dos freios durante o trajeto. Esse 

é o local em que, em julho de 2016, um caminhão-tanque, carregado de combustível, 

perdeu o controle, tombou e explodiu. Sete pessoas morreram. Até o mês de fevereiro 

de 2018, já aconteceram dois tombamentos que complicaram a situação na estrada. 

A solicitação da Autorização Ambiental foi protocolada junto ao IAP em 16 de agosto de 

2016 e, desde então, foi necessária a apresentação de estudos e informações 

complementares.  

Características  

A instalação da área de segurança é considerada obra de utilidade pública e deve ocorrer 

para evitar acidentes na descida da Serra do Mar. 

A caixa de desaceleração terá 140 metros de extensão e será formada por argila 

expandida. Ela deverá ser feita de acordo com o modelo da estrutura de escape 

realizada no Km 672 da BR-376. Naquela parte da estrada, os motoristas utilizam a área, 

em média, três vezes por mês. Ou seja, pelo menos três acidentes graves são evitados a 

cada 30 dias. 

Estado atual da proposta 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) já liberou a construção da área de segurança. A 

Autorização Ambiental foi aprovada com unanimidade no Conselho de 

Desenvolvimento do Litoral (Colit) de 21 de fevereiro de 2018. 

Apesar da aprovação da área do dispositivo, a concessionária EcoVia ainda precisa 

cumprir as condicionantes estabelecidas no documento e solicitar a autorização de 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/caminhao-carregado-com-combustivel-explode-e-fecha-br-277-3me5jmvwvpyb94zoiup90j8l9
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/caminhao-carregado-com-combustivel-explode-e-fecha-br-277-3me5jmvwvpyb94zoiup90j8l9
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desmate da vegetação em que se encontram algumas espécies da fauna local. A previsão 

da EcoVia é de que as obras sejam iniciadas até o final de março. 

5.1.7.4 Ponte de Guaratuba 

Antecedentes do projeto  

A obra é uma antiga reivindicação dos moradores do município e demais cidades do 

litoral para facilitar a travessia da Baía de Guaratuba, que hoje é realizada por meio do 

ferryboat, entre Matinhos e Guaratuba. 

Por ano, cerca de um milhão de veículos trafegam nos acessos a Guaratuba. Na alta 

temporada, cerca de 100 mil usam o ferryboat, com tarifas entre R$ 3,40 (moto) e R$ 

46,90 (caminhão com reboque). O percurso rodoviário é pela Serra do Mar, descendo 

pela BR-376 e depois pela BR-101, o que inclui entrar em Santa Catarina, na altura de 

Garuva, e depois retornar ao Paraná. 

Desde 1970, circulam projetos para a construção da ponte. Em 1989, inclusive, a 

Assembleia Legislativa aprovou uma emenda na Constituição Estadual para prever a 

obra. A mais recente tentativa de execução ocorreu em 2015, quando o governo lançou 

uma Proposta de Manifestação de Interesse (PMI) para um projeto viário que incluiria 

não apenas a ponte, mas a continuação da BR-101 pelo litoral do estado. Somente uma 

empresa se interessou, mas acabou não apresentando os estudos e o processo foi 

cancelado. Já neste ano, a prefeitura de Guaratuba incluiu a ponte em seu Plano Diretor 

para a próxima década.  
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Figura 44: Projeto da Ponte de Guaratuba e continuação da BR-101. 

 

Fonte: Blog de Esmael (2012). 

Em 2016, arquiteta Mirna Cortopassi Lobo propôs uma ponte de dois andares, apenas 

para veículos leves, com espaço para o trânsito de pessoas e bicicletas. O governo 

estadual informou que recebeu com muito interesse a proposta apresentada pela 

arquiteta, mas ela não pôde participar da licitação porque o edital estabeleceu como 

pré-requisito para a participação já ter realizado projetos anteriores semelhantes (e não 

foi o caso do escritório de Mirna). 
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Figura 45: Projeto da Ponte de Guaratuba da arquiteta Mirna Cortopassi Lobo. 

Fonte: Arcoweb (2016). 

Características  

O estudo inicial prevê uma ponte com aproximadamente 800 metros de extensão, 

14 metros de largura e acessos de dois mil metros de extensão. O edital propõe discutir 

a viabilidade de implantar uma faixa de rolamento em cada sentido, além de ciclovias e 

passeio para pedestres. 

De acordo com a estimativa de custos para a ponte de Guaratuba do DER do Paraná, 

existem duas alternativas de implantação: a Ponte Anita Garibaldi e a ponte sobre o Rio 

Ivaí. O custo estimado dos acessos para as duas é de R$ 20 milhões, enquanto que o 

custo da estrutura vai variar entre os R$ 120 milhões da Ponte Anita Garibaldi e os R$ 

80 milhões da ponte sobre o Rio Ivaí. Em total, a construção da ponte terá um custo 

estimado aproximado de entre R$ 100 e 150 milhões.  

Existe a possibilidade de realizar uma concessão mediante a implantação de um 

pedágio. O prazo de execução da ponte foi estimado entre os 36 e 45 meses.  



97 
 

  

Figura 46: Projeto da Ponte de Guaratuba. 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018) 

Estado atual da proposta 

Duas empresas, uma de Pinhais e outra de São Paulo, apresentaram, no dia 22 de 

dezembro de 2017, propostas técnicas para elaboração do Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da construção da ponte de Guaratuba e seus 

acessos. 

O DER está analisando os documentos para, em até 30 dias, abrir as propostas de preços. 

A vencedora da licitação terá 270 dias para realizar os estudos (de traçado, tráfego, 

ambiental, socioeconômico) e apresentar alternativas de engenharia para as obras. O 

valor máximo do EVTEA é de R$ 919.910,86. 

Após a abertura das propostas de preços, a licitação terá mais uma fase: a apresentação 

dos documentos para habilitação das empresas, como registros e certidões. Em todas 

as instâncias da licitação, os participantes também podem recorrer. 
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5.1.7.5 PR-809: Faixa de Infraestruturas em Pontal do Paraná 

Antecedentes do projeto 

As primeiras propostas remontam à década de 1960, durante o Plano Básico Regional 

do Paraná. Mais tarde, Jaime Lerner também desenhou um projeto para a região, 

imaginando viabilizar o transporte hidroviário, em um canal navegável. O projeto final é 

uma reconfiguração dos projetos iniciais.  

Nos projetos originais, o traçado era exatamente paralelo ao mar. Contudo, com o 

passar do tempo, o desenho do ponto final da rodovia foi deslocado para a esquerda, 

para desembocar na área em que está prevista a construção de um porto privado. 

Os estudos de tráfego do projeto da faixa de infraestruturas apontam que a quantidade 

de veículos que utilizam a PR-412 (que passa por todos os balneários do Pontal do 

Paraná) deve aumentar em 57% até o ano de 2027. Em 2017, a PR-412 apresentou, na 

temporada de verão, uma média superior a 25 mil veículos por dia e acima de 12 mil nas 

outras épocas do ano. Para atender a essa demanda crescente no fluxo veículos, foi 

proposta a construção de uma nova rodovia de pista dupla entre a PR-407, nas 

proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), até a região de Ponta do 

Poço, zona portuária do município. 

Características  

O projeto completo da faixa de infraestrutura (batizada de PR-809) prevê que, em uma 

extensão de 24 quilômetros, haverá uma rodovia de pista dupla, um canal de 

macrodrenagem (para conter alagamentos), uma linha de transmissão de energia 

elétrica, um gasoduto e um ramal ferroviário. O projeto estabelece que uma faixa de 

175 metros será aberta, em meio à Floresta Atlântica e paralela à PR-412. 

Em um primeiro momento, seriam feitos apenas a rodovia em pista simples, e o canal 

de drenagem. A primeira etapa da obra custaria R$ 270 milhões, de recursos próprios 

do governo estadual. 
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A alça de acesso está prevista na margem esquerda da PR-407, mais de um quilômetro 

antes de chegar ao perímetro urbano de Pontal do Paraná. O argumento seria desviar o 

tráfego pesado, principalmente de caminhões, para a viabilização de um complexo 

portuário em Pontal do Sul e diminuir os congestionamentos e acidentes em feriados e 

na temporada de verão. 

De acordo com as informações publicadas em meios de comunicação, a execução da 

faixa de infraestrutura visa também revitalizar a rodovia PR-412, que irá se tornar uma 

avenida urbana, com ciclovia em toda sua extensão, estacionamentos nas laterais, 

calçadas para pedestres, rotatórias e quatro trechos de ligações entre a PR-412 e a nova 

rodovia. A revitalização do trecho aumentará a segurança dos moradores, já que boa 

parte do fluxo de veículos será deslocada para a nova rodovia. 
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Figura 47: Situação do projeto da faixa de infraestruturas. 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018) 

Figura 48: Situação do projeto da faixa de infraestruturas. 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018) 
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Nas imagens a seguir, mostram-se a seção otimizada da faixa de infraestruturas e as vias 

coletoras que permitirão conectar com o Pontal do Paraná. 

Figura 49: Seção otimizada da faixa de infraestruturas. 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018) 

Figura 50: Vias coletoras de ligação com o Pontal do Paraná. 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018)  
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Figura 51: Interseção com a PR-407. 

 

 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(SEIL) (2018) 

Estado atual da proposta 

O prazo de implantação do projeto é de 30 meses. Conforme a empresa que elabora o 

EIA/RIMA, são estimados 500 empregos, entre diretos e indiretos, na fase pico da 

implantação. O início previsto da operação será em 2021. A Licença Prévia já foi emitida. 

Em março 2018 o Governo do Paraná publicou, no Diário Oficial do Estado, o aviso do 

edital de licitação para construção da nova rodovia.  

5.1.7.6 Duplicação da PR-407 

Antecedentes do projeto  

A duplicação da rodovia é reivindicada há décadas para garantir mais segurança, já que, 

nas temporadas de verão, fins de semana e feriados, o tráfego na PR-407 se intensifica. 

A obra foi dimensionada em 1997, quando foram estipulados R$ 19 milhões para 

duplicar os 19 km que ligam Paranaguá e Pontal do Paraná. Além da duplicação, incluía 

a construção de um viaduto, ciclovias, passarelas e marginais. Ela fazia parte do 
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cronograma de obras da concessionária EcoVia, contemplando toda a extensão da PR-

407 e beneficiando mais de 40 mil pessoas da região.  

Em 2015, o contrato foi alterado atendendo a um suposto erro de cálculo no 

dimensionamento da obra em 1997, reduzindo a obrigação da concessionária para a 

duplicação de 3,5 km, no trecho entre a BR-277 até o Km 3,5, na região do Bairro Porto 

Seguro.  

Em novembro de 2017, o Colit aprovou a liberação da licença ambiental para a 

duplicação de mais 1,3 km da PR-407 de vias marginais de ambos os sentidos da rodovia.  

Estado atual da proposta 

A pista dupla fica restrita a 3,5 km, do entroncamento com a BR-277 até o fim da área 

urbana de Paranaguá. O trecho seguinte, até Pontal, segue em pista simples.  

Figura 52: Estado atual da duplicação da PR-407. 

 

Fonte: Gazeta do Povo (2017) 

O diretor superintendente da EcoVia (a concessionária), Evandro Couto Vianna, 

comentou em dezembro de 2017 que, em um futuro breve (sete anos), a obra pode ser 



104 
 

  

necessária, mas que a demanda atual (com um fluxo diário de sete mil veículos) não 

justifica a duplicação da via.  

O restante da obra de duplicação da PR-407 será retirado do Programa de Concessões 

Rodoviárias. 

5.1.7.7 PR-340: Novo acesso ao Porto de Antonina 

Antecedentes do projeto  

A necessidade desse projeto justifica-se pelas condições apresentadas pela atual estrada 

PR-408, que não tem nem traçado adequado para o tráfego elevado, nem condições que 

facilitem sua integração no território e, especialmente, nos núcleos urbanos de 

Antonina e de Morretes. A via, com forte tráfego de veículos pesados, discorre pelo 

interior desses municípios, com alto risco de acidentes e impactos ambientais e sociais 

evidentes sobre os moradores (ruído, contaminação, passeios excessivamente 

estreitos). Especialmente na área urbana, há um conflito de uso da via ao receber de 

forma compartilhada caminhões, veículos menores, pedestres e ciclistas. 

Os antecedentes do projeto de implantação de uma rodovia que ligasse a região 

portuária de Antonina à Rodovia BR-277 começaram em 1995, com a reestruturação do 

Terminal Barão de Teffé e posterior emissão da licença ambiental de instalação para os 

terminais portuários da Ponta do Félix. 

Em 2000, o DER apresentou um EIA-RIMA ao Instituto Ambiental do Paraná para iniciar 

o processo de licenciamento ambiental da estrada. Em função dos apontamentos 

citados pelo Ministério Público, o DER avaliou outras alternativas de traçado. O DER 

contestou os argumentos de liminar, citando que a atual rodovia não reúne condições 

para suportar o tráfego pesado de caminhões de transporte.  
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Figura 53: Pontos de conflito na estrada atual PR-407. 

 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Rodovia PR-340, trecho entre a BR-277 e Antonina. Volume I: 

descrição do projeto e diagnóstico ambiental. (2016). 

A Câmara de Vereadores de Antonina criou uma comissão para tratar da questão da 

estrada dos portos, o que possibilitou o estudo de um 5º traçado. Foi apresentada ao 

órgão ambiental a complementação do EIA-RIMA – Acesso ao Porto de Antonina, o qual 

contemplou a avaliação de um novo traçado. 

Em 2014, iniciou-se a elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental – EVTEA (Conspel/Engemin, 2014) com vistas a promover nova avaliação de 

alternativas para a implantação da estrada de ligação entre a BR-277 e Antonina. A partir 

de tal estudo, no qual foram estabelecidas diretrizes de traçado e foi atestada a 

viabilidade técnica, econômica e ambiental de implantação de uma nova rodovia, 

iniciou-se a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EOA/RIMA em 2015. 

Em 2016, protocolou-se um novo estudo para o projeto. 
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Figura 54: Alternativas estudadas para o acesso ao Porto de Antonina. 

 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Rodovia PR-340, trecho entre a BR-277 e Antonina. Volume I: 

descrição do projeto e diagnóstico ambiental (2016). 
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Depois de avaliar os diferentes traçados, foi selecionada a “alternativa 1 variante B”, 

apresentada a seguir, que implica a construção de uma ponte sobre o Rio Nhundiaquara. 

Figura 55: Alternativa selecionada: “alternativa 1 variante B”. 

 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Rodovia PR-340, trecho entre a BR-277 a Antonina. Volume I: 

descrição do projeto e diagnóstico ambiental (2016). 

Características  

A nova rodovia contemplará pista simples de elevado padrão técnico. O projeto foi 

desenvolvido visando um tráfego adequado e seguro tanto para veículos de carga como 

para veículos de passeio. A rodovia será construída sobre terreno predominantemente 

plano, com alguns segmentos em áreas onduladas. 
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A origem do projeto está no Km 24 da BR-277 e termina na intersecção com a Avenida 

Portuária.  

Figura 56: Interseção da PR-340 com a Avenida Portuária. 

 

 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Rodovia PR-340, trecho entre a BR-277 e Antonina.  

Volume I: descrição do projeto e diagnóstico ambiental. (2016) 

A faixa de domínio adotada para a rodovia é de 30 metros para cada lado do eixo, 

totalizado 60 metros. Está prevista a implantação de uma ciclovia, considerando a 

importância desse meio de transporte na região. A largura total da pista com os 

acostamentos e a ciclovia será de 17 metros. A extensão total é de 10,3 km. 

A rodovia precisa da construção de uma ponte sobre o Rio Nhundiaquara. Existem duas 

alternativas: a primeira apresenta uma extensão mínima de 1.500 metros e um valor do 

investimento de R$ 107,9 milhões; a segunda apresenta uma extensão de 2.100 metros 

e um valor do investimento de R$ 154,4 milhões. As características exatas da ponte 

serão obtidas a partir do refinamento na fase de projeto executivo. Sua construção foi 

prevista a partir de técnicas construtivas de baixa intervenção no entorno 

(Cantitraveller). 

O valor total dos investimentos é estimado entre os R$ 205 milhões e R$ 257 milhões, 

dependendo da solução técnica adotada na construção da ponte.  
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Figura 57: Ponte sobre o Rio Nhundiaquara. 

 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Rodovia PR-340, trecho entre a BR-277 a Antonina. Volume I: 

descrição do projeto e diagnóstico ambiental. (2016) 

Estado atual da proposta 

Conforme a empresa elaboradora da EIA/RIMA, são estimados 150 empregos diretos 

novos. A Licença Prévia foi solicitada e está se aguardando a decisão judicial. Não foi 

definido um prazo de implantação nem uma data de início previsto de operação.  

5.1.7.8 Requalificação dos acessos ao Porto de Paranaguá: Viaduto na Avenida Ayrton 

Senna 

Antecedentes do projeto  

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina anunciou, em outubro de 2015, a 

construção de viadutos na Avenida Ayrton Senna, principal acesso ao Porto de 

Paranaguá com o objetivo de desafogar o trânsito e melhorar o fluxo de veículos, já 

prevendo nesse momento o crescimento da movimentação de cargas com as obras de 

ampliação e modernização dos berços de atracação do Porto de Paranaguá. 
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A APPA anunciou investimentos de R$ 40 milhões para construir cinco viadutos sobre a 

Av. Ayrton Senna. As obras deveriam começar em 2016, mas até o momento nenhuma 

das obras foi iniciada. 

A intenção era construir viadutos nos seguintes pontos da Avenida Ayrton Senna da 

Silva: no Km 5, na interseção com a BR-277; no Km 1,5, no cruzamento com a Avenida 

Senador Atílio Fontana; no Km 3,4 no trevo de acesso da Fertipar; no Km 4,3, no trevo 

de acesso ao Aeroparque; e no Km 6,7, no entroncamento de Santa Rita. 

Figura 58: Localização dos viadutos que serão construídos na Av. Ayrton Senna 

 

Fonte: Correio do Litoral (2015). 

Em março de 2013, a prefeitura obteve a aprovação do Colit para a licença de construção 

do viaduto no Km 5 da Av. Ayrton Senna. 

Em junho 2017, o DER anunciou a entrega do viaduto do Km 5 da Av. Ayrton Senna para 

até o final de 2018. De acordo com o DER, o atraso para o início das obras justificou-se 

pelos processos exigidos. A legislação exige a elaboração dos projetos, análise de 
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compatibilidade com os demais equipamentos públicos, respectivo licenciamento 

ambiental e o devido processo licitatório.  

Características  

O viaduto será construído no Km 5 da BR-277, no acesso para quem chega ao município 

de Paranaguá pela BR-277 e dará acesso às avenidas Bento Rocha e Ayrton Senna. O 

serviço é classificado como reforma e ampliação de capacidade, pois toda a área da 

interseção será revitalizada. 

O viaduto terá 6 m de altura, 7,6 m de largura e mais de 900 m de extensão, 

considerando as rampas de acesso e a pavimentação sobre a estrutura. O investimento 

previsto é de R$ 15,8 milhões. 

Na sequência, mostram-se imagens do viaduto projetado: 

Figura 59: Viaduto projetado na Av. Ayrton Senna. 

 
Fonte: Folha do Litoral (2017). 
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Figura 60: Viaduto projetado na Av. Ayrton Senna. 

 
Fonte: Folha do Litoral (2017). 

Estado atual da proposta 

A obra já foi licitada, mas o DER analisa recursos administrativos para definir a data de 

abertura dos envelopes com documentos de habilitação.  

5.1.7.9 Pavimentação da PR-405 até Guaraqueçaba 

Antecedentes do projeto  

A estrada esburacada, tortuosa e, às vezes, cascalhada que liga Guaraqueçaba a 

Antonina corta uma reserva biológica nacional recém-criada. Por motivos 

principalmente ambientais (Guaraqueçaba é um dos locais mais intocados e 

preservados, com várias unidades de conservação ambiental), a rodovia nunca foi 

asfaltada. Além disso, a PR-405 corta a reserva biológica Bom Jesus, criada em 2013. A 

área, de 34 mil hectares, reúne exemplares essenciais de fauna e flora para a 

manutenção do bioma Mata Atlântica e é restrita; a entrada é autorizada apenas para 

pesquisa científica e visitação orientada à educação ambiental. O restante do município 

está dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba, uma região que 

tem o tamanho de sete “Curitibas” e é a maior área de preservação federal no Paraná. 

Durante as reuniões que foram realizadas com a equipe municipal, foi destacada a 

necessidade de uma estrada qualificada para o acesso à cidade. A falta dessa estrada 

causa vários problemas, desde a morte de pacientes que necessitam de atendimento 
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em hospitais até a dificuldade em desenvolver o turismo sustentável. Atualmente, o 

acesso mais rápido ao município é por mar e demora mais de uma hora de travessia, 

com a embarcação partindo de Paranaguá. O acesso pela PR-405, nas condições atuais, 

leva entre três e quatro horas. 

A pavimentação da rodovia PR-508 também é pedida por comerciantes de 

Guaraqueçaba, para estimular o turismo, bem como por produtores agrícolas.  

Figura 61: Estado atual da rodovia PR-405. 

 

 

Fonte: Gazeta do Povo (2015). 

Estado atual da proposta 

Para evitar o impacto que uma rodovia asfaltada traria à área, especialistas estudam 

projetos que possam minimizar os danos ambientais para asfaltar o trecho de 76,6 km 

da PR-405 que conecta com a PR-340, em Distrito de Cacatu (Antonina) até 

Guaraqueçaba. 
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Um projeto foi orçado em R$ 1,176 milhão para os estudos de impacto ambiental, 

relatório de impacto do meio ambiente e plano básico ambiental (EIA-Rima), com o 

objetivo de avaliar o melhor traçado dos 76,6 km da PR-405. O mesmo pacote previu a 

elaboração de um projeto de engenharia para o trecho no valor de R$ 2,8 milhões. As 

obras não foram orçadas pelo DER, porém, e de acordo com PDITS (2016) o custo 

previsto seria de R$ 43.5 milhões. 

5.1.7.10 Novas vias PR-404 e prolongamento da PR-340 em Guaraqueçaba 

Antecedentes do projeto  

A Rodovia PR-404 é uma estrada planejada, ou seja, ainda não existe de fato, e faz parte 

do plano viário do Paraná. Pelo plano, a obra ligaria a BR-116 com a Rodovia PR-405, na 

Serra Negra, e teria aproximadamente 32 km.  

Também se prevê o prolongamento da PR-340, ao longo de aproximadamente 15 Km, 

para permitir a ligação da rodovia com a BR-116. Além disso, o plano apresenta a rodovia 

PR-400, uma estrada planejada de 37,5 km que ligaria o vilarejo histórico 

de Ararapira (atualmente abandonado) com a Rodovia PR-405. O acesso atual a 

Ararapira realiza-se em barca através do canal. 
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Figura 62: Projeto de implantação de calçadas e ciclovias no começo da Avenida Paraná em Guaratuba. 

 

Fonte: Mapa Rodoviário do Paraná - 2002. DNIT (2002). 

O projeto de continuação da BR-101 no Paraná pretende revitalizar essas rodovias. 

Como se mostra na figura abaixo, a BR-101 passa pela interligação da PR-405 com a 

planejada PR-404 e permitirá realizar a ligação com a BR-116. 
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Figura 63: Situação da planejada BR-101 frente à PR-400 e à PR-404. 

  
Fonte: Os autores (2018). 

Estado atual da proposta  

De acordo com as reuniões realizadas com a equipe municipal de Guaraqueçaba, as 

Rodovias PR-400 e PR-404 são apenas estradas planejadas, sem nenhum estudo ou 

projeto previsto.  
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5.1.7.11 Iniciativas de requalificação da PR-412/orla marítima 

Guaratuba: implantação de calçadas e ciclovias na Av. Paraná (PR-412) 

Antecedentes do projeto  

O governador do Paraná autorizou, em 26 de janeiro 2018, a licitação das obras no 

começo da Avenida Paraná (PR-412) para implantação de calçada e ciclovia, 

pavimentação e sinalização. Também foi autorizada a obra de pavimentação do terreno 

onde será instalado o parque de eventos do município.  

Características  

O governo do Paraná liberou R$ 203 mil para obras no começo da Avenida Paraná (PR-

412) para implantação de calçada e ciclovia, pavimentação e sinalização. Todo o 

montante de recursos é a fundo perdido. 

Também investirá R$ 2,19 milhões para pavimentar a área onde será construído o 

parque através de convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e será 

aplicado em obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação do terreno. Serão 

pavimentados 13 mil metros quadrados. O parque de eventos vai atender a demanda 

por um espaço para realização de festas, congressos, fóruns, feiras. O convênio é a 

primeira etapa da implantação do centro de eventos na cidade. Com a instalação do 

piso, o espaço já poderá receber eventos de turismo e cultura. 

Estado atual da proposta 

O início das obras de implantação de calçadas e ciclovia, pavimentação e sinalização no 

começo da Avenida Paraná (PR-412), do ferryboat até o corpo de bombeiros de 

Guaratuba, começou depois do carnaval de 2018. O DER prevê que a obra seja concluída 

ao longo de 2018. 
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Matinhos: duplicação da avenida Juscelino Kubitschek (PR-412) 

Antecedentes do projeto  

No último dia 9 de janeiro, a prefeitura de Matinhos doou ao governo do estado o 

projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como 

Avenida do Contorno de Matinhos.  

Características  

O projeto custará R$ 32 milhões e revitalizará 2,4 quilômetros da Avenida JK, também 

conhecida como Contorno de Matinhos, entre o prédio da prefeitura (Rua Pastor Elias 

Abraão) e o acesso ao ferryboat (Rua Alvorada). Haverá dragagem e canalização do Rio 

do Drago, contornos, rotatória, ciclovias e calçadas, passagens elevadas e implantação 

de semáforo e de nova sinalização. 

Figura 64: Situação do projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (PR-412) de Matinhos. 

 

Fonte: Os autores (2018). 
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Figura 65: Projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (PR-412) de Matinhos.  
Trecho entre a Av. Guarapuava e a Rua Apucarana. 

 

Fonte: Agência de Notícias do Paraná (2018).  

Figura 66: Projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (PR-412) de Matinhos.  
Interseção com a Rua Doutor José Rebelo. 

 

Fonte: Agência de Notícias do Paraná (2018). 
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Figura 67: Projeto de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (PR-412) de Matinhos.  
Rotatória com a Av. Paraná. 

 
Fonte: Agência de Notícias do Paraná (2018). 

Estado atual da proposta 

O projeto está sendo avaliado pelo DER para ser licitado. 
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Pontal do Paraná: binário no acesso a Pontal do Paraná e melhorias da PR-412 

Antecedentes do projeto  

O binário desafogará o trânsito no entroncamento da PR-407 (rodovia que liga a BR-277 

ao município) com a PR-412, no qual, na temporada alta, há filas de até três horas.  

Características 

O binário será feito em um trecho de 2,1 km, entre a interseção com a PR-407 e a Rua 

Romário Martins, no Balneário Praia de Leste.  

Após a obra, a PR-412 terá duas pistas em sentido único (da PR-407 até a Rua Romário 

Martins). No sentido oposto, o retorno em direção à PR-407 será feito pela Rua Iguaçu, 

também com pista dupla. 

O projeto do binário prevê a recuperação do pavimento existente na PR-412, 

recuperação e melhoria da sinalização viária, ciclovia, calçamento e estacionamento na 

rodovia que cruza o município, além da implantação dos mesmos recursos na Rua 

Iguaçu. Um convênio com a prefeitura autoriza o estado a realizar os serviços nas vias 

municipais. 

O custo estimado é de R$ 7 milhões. 

De acordo com a Agência de Notícias do Paraná, outra melhoria na PR-412 é a 

implantação de acostamentos (atualmente inexistentes), recape da pista e sinalização 

entre os balneários de Shangri-lá e Pontal do Sul, totalizando 7,8 km. Esse edital deve 

ser lançado pelo DER até o final do mês de janeiro de 2018, com investimento previsto 

de R$ 16,1 milhões. 
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Figura 68: Projeto de binário no acesso a Pontal do Paraná. 

 

Fonte: Agência de Notícias do Paraná (2018). 

Estado atual da proposta 

O DER-PR informou em janeiro 2018 que a previsão é iniciar a licitação até março e 

começar a obra efetivamente em abril ou maio do mesmo ano. 

5.1.7.12 Rodovia Interportos 

Antecedentes do projeto  

No começo de novembro de 2012, o governo do Paraná lançou cinco editais de licitação 

para elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da 

primeira rodovia interportos do Brasil. Os editais foram divididos de acordo com os cinco 

municípios afeitadas pela obra: Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá e 

Antonina, totalizando 145 km de rodovias duplicadas. 

Características  

A rodovia interportos é um projeto conceitual para ligar Garuva (litoral norte de Santa 

Catarina) a Santos passando pelos portos de Paranaguá e Antonina e pelos futuros 

terminais portuários de Pontal do Paraná e Embuguaçu/Embucuí. O projeto conceitual 
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também incluiu a construção da ponte de 800 m sobre a baía de Guaratuba, a duplicação 

de trechos rodoviárias em pista simples e a implantação de novas rodovias (em pista 

dupla) que uniriam os portos paranaenses. 

O Governo estimou que a rodovia permitiria aumentar a movimentação nos cais do 

estado para 80 milhões de toneladas/ano antes do 2020 e, além disso, que absorveria o 

tráfego de 12 mil veículos/dia da Região Metropolitana de Curitiba. 

A previsão era que os estudos duraram 17 meses mais três anos para licitação e 

execução das obras. O custo total da construção da rodovia interportos foi estimado em 

torno de R$ 500 milhões, prevendo um investimento inicial de aproximadamente R$ 26 

milhões para o EVTEA. 

Estado atual da proposta  

A maioria dos trechos desse projeto conceitual são integrados em outros projetos já 

definidos anteriormente, tais como a continuação da BR-101 no Paraná, o novo acesso 

ao Porto de Antonina, a Faixa de Infraestruturas, ou ainda a Ponte de Guaratuba, entre 

outros. 

 

5.2 SISTEMA FERROVIÁRIO 

A malha ferroviária do Paraná é composta por 2.400 km e é administrada por meio de 

duas concessões. Ambas têm como órgão regulador a Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (ANTT):  

 2.050 km de ferrovias são concessionados à empresa privada ALL - América Latina 

Logística, e  

 250 km são concessionados ao governo do Paraná que as opera por meio da empresa 

pública FERROESTE. 

A ALL gera uma malha relativamente consolidada de ferrovias, não só no Paraná, mas 

também em Santa Catarina e São Paulo, com ligações para os portos de Paranaguá e de 
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São Francisco do Sul. A FERROESTE opera um trecho de 200 km entre Cascavel e 

Guarapuava e estuda atualmente os prolongamentos até Dourados (MS) e até 

Paranaguá (em um itinerário direto sem passar por Ponta Grossa e modernizando a 

descida da Serra do Mar). A rede ferroviária do Paraná tem três pátios ferroviários para 

o carregamento e descarregamento de mercadorias no estado, localizados em Londrina, 

Maringá e Engenheiro Bley. 

Figura 69: Participação dos terminais e rede ferroviária do Paraná. 

 

Fonte: Pano mestre - complexo portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos transportes, portos e 

aviação civil. 

A Estrada de Ferro Paraná Oeste - FERROESTE foi criada em 1988. Detém a concessão 

para construir e operar uma ferrovia entre Guarapuava (PR) e Dourados (MS) servindo 

os produtores do oeste e extremo oeste paranaense e do Mato Grosso do Sul, Paraguai 

e norte da Argentina, basicamente para o transporte de grãos agrícolas. A ferrovia teve 

sua construção iniciada em 1991, com um primeiro trecho implantado entre 

Guarapuava a Cascavel, e começou a operar em 1996 em um trecho de 250 km. Pelos 

trens da FERROESTE são escoados, anualmente, cerca de 1,5 milhão de toneladas, 
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principalmente grãos (soja, milho e trigo), farelos e contêineres, com destino ao Porto 

de Paranaguá, no litoral do estado. No sentido importação, a ferrovia transporta 

principalmente insumos agrícolas, adubo, fertilizante, cimento e combustíveis. 

Figura 70: Esquema da linha operada pela FERROESTE em bitola métrica ente Cascavel e Guarapuava. 
Indica-se também a ligação com a malha da ALL na direção de Paranaguá e São Francisco do Sul. 

 
Fonte. ANTT (2018) 

 

5.2.1 Transporte por ferrovia no litoral do Paraná 

5.2.1.1 Linha ALL de descida da Serra do Mar 

A descida da Serra do Mar para o litoral e o Porto de Paranaguá realiza-se através de 

uma linha da concessionária América Latina Logística S.A. (ALL), que permite a ligação 

entre Curitiba e Paranaguá.  

A linha possui 116 km de extensão em bitola métrica e apresenta um estado de 

conservação considerado regular.  

A ferrovia foi implanta já no século XIX e seu traçado no passo pela Serra do Mar 

apresenta, devido às difíceis condições do terreno, raios de curvatura inferiores a 100 
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metros e rampas superiores a 3%, o que implica velocidades máximas de circulação 

reduzidas. Assim, a velocidade máxima autorizada na serra é de 27 km/h.  

As inúmeras obras de arte ao longo da ferrovia, como túneis e viadutos, dificultam o 

aumento dos comprimentos dos pátios de cruzamento ou a implantação de novos pátios 

e a duplicação da linha. 

Na figura abaixo, mostra-se o esquema da malha ferroviária que dá acesso ao Porto de 

Paranaguá. 

Figura 71: Malha da ALL que liga o litoral de Paraná com o interior do estado. 

 
Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013) 

  



127 
 

  

Figura 72: Traçada da descida da Serra do Mar pela ferrovia. 

 

Fonte: Open Street Maps - 2018 

Figura 73: Trecho da descida da Serra do Mar que desafia as condições naturais desde o século XIX. 

 

Fonte: Serra Verde Express - 2018 
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Figura 74 Imagens atuais dos trens de cargas na linha entre Curitiba e o litoral do Paraná. 

 

Fonte: Serra Verde Express - 2018 

5.2.1.2 Serviços de Passageiros  

Para o transporte ferroviário regular de passageiros e por conta do grande potencial 

turístico da região, a empresa Serra Verde Express Ltda. oferece uma linha que abrange 

o trecho entre Curitiba e Morretes.  

Durante a temporada alta, a empresa oferece linhas diárias com a saída de Curitiba no 

período matutino com retorno de Morretes no final da tarde. No resto da temporada, o 

serviço limita-se aos fins de semana. 

No passado, a empresa oferecia uma segunda linha, entre o trecho Curitiba-Paranaguá, 

que funcionava somente nos finais de semana e feriados. Na atualidade, não está 

operativa e a ligação entre Morretes e Paranaguá realiza-se de ônibus.  

A tarifa mínima da passagem é de R$ 95,00 por pessoa e viagem. 
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Figura 75: Tarifas 2018 da linha da Serra Verde do Mar. 

 
Fonte: Serra Verde do Mar (2018) 

Figura 76: Ferrovia operada pela empresa Serra Verde Express Ltda. 

 

Fonte: FERROESTE 2017 

5.2.1.3 Acessos ferroviários aos Portos de Paranaguá e de Antonina 

Estes capítulos são discutidos no contexto do modal portuário para cada um dos portos 

individualmente.  

 

5.2.2 Marco do planejamento existente 

Neste capítulo apresentam-se os principais planos de infraestruturas e programas de 

investimentos existentes no Brasil de acordo com as grandes diretrizes de planejamento 

que eles propõem e os projetos que eles preveem para o Paraná, e em particular para a 

região Litoral.  



130 
 

  

O interesse da revisão do marco do planejamento brasileiro é de identificar propostas 

que a estratégia nacional prevê para o Paraná e para a região do Litoral, e quando não 

haver, identificar também a inexistência de propostas.  

5.2.2.1 Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT 2012) 

O Plano Nacional de Logística e Transportes foi desenvolvido pelo Ministério de 

Transportes, em 2012, em cooperação com o Ministério de Defesa. Envolve o 

planejamento dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário, bem como as 

infraestruturas de armazenagem, terminais e portos em um horizonte de 20 anos 

(2032).  

Em relação à malha ferroviária nacional, sua origem acompanha a expansão da 

produção agrícola para o oeste paulista nos séculos XIX e XX. Atualmente, os principais 

eixos ferroviários são usados para o transporte das commodities, especialmente minério 

de ferro e grãos provenientes da agroindústria. Os portos servem primariamente como 

vias de saída de commodities, principalmente de soja, minério de ferro, petróleo e seus 

derivados, que estão entre os produtos brasileiros mais importantes para exportação.  

No modo ferroviário, as diretrizes principais do PNLT são a expansão da malha 

ferroviária, o aumento de capacidade das ferrovias existentes e a construção de 

contornos e travessias em áreas urbanas, com destaque de alguns projetos estratégicos:  

 Ferrovia Norte-Sul: impulsada para transporte de produtos agrícolas do centro do 

Brasil (TO, GO) para o litoral (São Luís, Belém). A infraestrutura está pronta entre 

Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO) e 90% completa entre Ouro Verde de Goiás (GO) 

e Estrela D'Oeste (SP). Estão previstos prolongamentos até Cascavel (PR) e ainda até 

o Rio Grande do Sul.  

 Ferrovia Oeste-Leste: abre um novo corredor de exportação pelo Oceano Atlântico, 

beneficiando as Regiões Centro-Oeste, Sul e Norte e parte importante do Nordeste 

(1.527 km, em construção, R$ 6 bilhões). 



131 
 

  

 Ferrovia Cuiabá-Santarém: liga as Regiões Sul e Centro-Oeste e a Amazônia Legal, 

para transporte de soja e milho em um trecho de cerca de 2.000 km (custo estimado 

de R$ 10 bilhões). 

 Ferrovia Transcontinental Brasil-Peru-Atlântico-Pacífico: com extensão aproximada 

de 4.400 km, visa o acesso ao continente asiático via Peru e escoamento da produção 

agropecuária e pesqueira (custo estimado de R$ 10 bilhões). 

 Trens de alta velocidade: inclui a linha entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro 

(550 km), e uma ligação entre Belo Horizonte, Campinas, São Paulo e Curitiba 

(1.150 km). 

Figura 77: Propostas para novas ferrovias estruturantes do Brasil. 

 

Fonte: PNLT (2012). 

No Paraná, o PNLT 2012 prevê ainda as obras indicadas no quadro abaixo. Elas estão 

geralmente fora da área do litoral. 
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Quadro 12: Quadro resumo das rodovias e ferrovias identificadas pelo PNLT em 2012 para o Paraná. 

Projeto Orçamento TIRE 

Ferrovia Guaíra-Cianorte (210 km) R$ 945 milhões 8% - 12% 

Ferrovia Guarapuava (PR)-Pato Branco (PR) (184 km) R$ 828 milhões 8% - 12% 

Ferrovia EF-486 Pato Branco (PR)-Chapecó (SC) (110 km) R$ 495 milhões 8% - 12% 

Fonte: Plano Nacional de Logística e Transportes, Ministério dos Transportes 2012. 

 

5.2.2.2 Programa de Investimentos em Logística (PIL, 2012) 

O PIL foi lançado em 2012 com o objetivo de dotar o Brasil de um sistema de transporte 

adequado às dimensões do país. Tendo como base um modelo de investimentos que 

privilegia a parceria entre os setores público e privado, a iniciativa prevê a adoção de 

contratos de concessão, no caso das rodovias e ferrovias.  

Para o modal ferroviário, o PIL 2012 considera, no Paraná, a ferrovia 

Paranaguá-Curitiba-Cascavel-Dourados (MS), assim como os trechos da FNS nos estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos estes projetos estão incluídos no 

PIL somente na segunda fase. 
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Figura 78: Projetos de ferrovias do Programa de Investimentos em Logística. 

 

Fonte PIL (2012) 

 

5.2.2.3 Plano Nacional Aceleração do Crescimento (PAC2) 

Os Programas PAC têm por objetivo manter o ritmo de investimento em todos os 

estados do Brasil em seis eixos constituintes das seguintes políticas públicas: 

Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa - Minha Vida e 

Água e Luz para Todos.  

No período do PAC2 (2015 - 2018, e pós 2018), no Paraná, os investimentos estão 

focados no modal rodoviário, com 74% dos investimentos previstos. Os portos 

receberão 15% dos investimentos e os aeroportos, 10%. Os investimentos previstos para 

os modais ferroviário e hidroviário conjuntamente não alcançam nem 1%.  
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Quadro 13: Investimentos em infraestruturas de transporte no Paraná. 

Tipo 
2015 a 2018 
exclusivo (R$ 

Milhões) 

Pós 2018 
exclusivo (R$ 

Milhões) 

2015 a 2018 
Regional (R$ 

Milhões) 

Pós 2018 
Regional (R$ 

Milhões) 

Rodovias  1.600,16 1.108,38   

Ferrovias  12,70  2,25  

Portos  423,82  131,09 40,00 

Hidrovias    23,20  

Aeroportos 318,10 35,00   

Total 2.354,78 1.143,38 156,54 40,00 

Fonte: PAC 2015- 2018. 5º Balanço. 

Além disso, o PAC2 indica o projeto da Ferrovia Norte-Sul em seu passo pelo Paraná 

como projeto estratégico, como pode observar-se na figura a seguir, e com uma partida 

orçamentária de R$ 2,25 milhões para estudos do trecho entre os estados de São Paulo 

e Rio Grande do Sul (já concluídos). 
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Figura 79 Investimentos em infraestruturas de transporte do Paraná 2015-2018. 

 
Fonte: PAC 2015-2018, 5º balanço. 

 

5.2.3 Identificação de projetos de ferrovias previstos ou em debate 

Na sequência, apresentam-se os principais projetos planejados ou em debate para o 

litoral do Paraná, em relação ao modal ferroviário.  

Quadro 14: Quadro resumo das características dos projetos ferroviários no litoral do Paraná. 

Projeto Custo Estado atual Prazo 

Nova ferrovia incluindo 
a descida da Serra do 

Mar 

R$ 10 bilhões. A parte 
relativa ao Litoral 

estima-se em R$ 7.500 
milhões. 

Estudos de viabilidade 
técnica, econômica e 

ambiental 
Médio 

Fonte: Os autores (2018) 
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5.2.3.1 Nova descida Ferroviária da Serra do Mar Integrada no Projeto da Ferroeste 

Antecedentes 

O governo do Paraná recuperou recentemente o projeto de implantação de uma nova 

ferrovia que ligaria o Porto de Paranaguá ao Mato Grosso do Sul.  

A proposta considera o prolongamento da ferrovia FERROESTE desde Guarapuava até 

Paranaguá (400 km paralelos à BR-277) e desde Cascavel até Dourados (400 km 

aproximadamente). A ideia é que o novo modal se consolide como um “corredor de 

exportação”, em alternativa logística que supere o gargalo ferroviário. Hoje, apenas 20% 

das mercadorias movimentadas em Paranaguá são deslocadas por ferrovia. 

Um grupo de trabalho, constituído pelo Conselho Gestor de Concessões (CGC) do 

governo do estado, concluiu que era necessário realizar estudos técnico-operacionais, 

econômico-financeiros e ambientais para a estruturação do novo projeto ferroviário. 

Depois de uma série de consultas públicas em várias cidades do Paraná e Mato Grosso 

do Sul, no segundo semestre de 2017, o governo paranaense lançou uma PMI 

(Procedimento de Manifestação de Interesse) com o objetivo de chamar empresas 

interessadas em produzir o estudo. 

Em total, 18 empresas compostas em seis consórcios nacionais e internacionais 

enviaram propostas ao governo estadual para fazer os estudos de construção da nova 

ferrovia.  
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Figura 80 Mapa de malha existente e em estudo da FERROESTE. 

 

Fonte: FERROESTE (2017) 

Características  

A nova ferrovia terá cerca de 1.000 km de extensão, reduzirá custos logísticos e agilizará 

o transporte da lavoura até o porto. Em princípio, o projeto leva em conta dois trechos 

novos. 

O primeiro prevê a implantação de cerca de 400 km de linha férrea, entre o Porto de 

Paranaguá e Guarapuava, no centro-sul do Paraná. A proposta é de que haja um novo 

traçado, paralelo à Rodovia BR-277. Com isso, a nova ferrovia não usaria o trecho da 

ferrovia histórica, que liga o litoral a Curitiba e que continuaria sendo explorado para 

fins turísticos. 

O segundo trecho, de aproximadamente 600 km, contempla a construção de 350 km de 

linha nova, entre Cascavel e Dourados, no Mato Grosso do Sul, passando por Guaíra, no 

oeste do Paraná, e a reabilitação de 250 km existentes entre Guarapuava e Cascavel. 
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Com esse traçado, a FERROESTE espera absorver a demanda logística do Paraguai (via 

Guaíra) e do Mato Grosso do Sul. A expectativa é que o modal sirva para escoar não só 

a crescente safra de grãos, mas também a produção da indústria pecuária. 

A ideia do governo é implantar o corredor ferroviário por meio da iniciativa privada. Para 

isso, o primeiro trecho (de Paranaguá a Guarapuava) seria explorado através de uma 

concessão estadual, enquanto o segundo trecho (entre Cascavel e Dourados) seria 

administrado por subconcessão da FERROESTE.  

O custo esperado para a construção da ferrovia é aproximadamente R$ 10 bilhões, valor 

do investimento previsto para toda a extensão da proposta, sem incluir o valor dos 

investimentos no território do Paraná.  

O objetivo da nova ferrovia é passar das nove milhões de toneladas anuais transportadas 

para o Porto de Paranaguá para 50 milhões em 2030. A previsão de crescimento do 

Porto de Paranaguá (PDZ 2018) é alcançar 80 milhões de toneladas de movimentação 

até 2045. 

Estado atual da proposta 

Em novembro de 2017, foi lançada uma manifestação de interesse para a elaboração do 

projeto informativo e foram obtidas seis respostas. As propostas enviadas ao governo 

estadual pelos seis consórcios interessados foram analisadas na primeira metade de 

2018.  

De acordo com as informações disponíveis, na primeira fase, as empresas autorizadas 

deveriam realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da ferrovia. A 

partir da conclusão desses trabalhos, o governo abriria uma licitação para a construção 

e concessão da linha.  

Segundo o cronograma previsto, o governo espera ter em mãos o estudo de viabilidade 

técnica até o segundo semestre de 2018. Na sequência, definirá aspectos técnicos da 

licitação. 
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5.3 TRANSPORTE MARÍTIMO E PORTOS 

5.3.1 Logística marítima 

5.3.1.1 Contexto da Logística Mundial  

Na escala global, o tráfego de mercadorias por via marítima não cessou de aumentar 

nas últimas décadas, em grande parte por causa da globalização econômica mundial. O 

comércio internacional aumentou a um ritmo duas vezes maior do que o crescimento 

econômico global, multiplicando-se por oito em valor entre 1980 e 2017 de acordo com 

a Organização Mundial do Comércio e continuará a progressão acima de 2% anuais até 

2030. Como resultado disso, o tráfego global de contêineres, por exemplo, se 

multiplicou por 2,6 entre 2002 e 2012. 

Figura 81 Evolução do tráfego global de contêineres entre 1980 e 2012. 

  
Fonte: Harrison Consulting (2012) 

As inovações e as operações de infraestrutura necessárias para ganhar competitividade 

e capturar essa demanda em um mercado totalmente globalizado, e a importância dos 

investimentos que isso acarreta, são os responsáveis da concentração gradual da 

atividade em um número limitado de corporações e nós logísticos na escala mundial. A 

atividade marítima tende à concentração em poucos operadores que, cada vez mais, 

cobrem mais partes da cadeia logística, incluindo o transporte marítimo, a gestão dos 

terminais portuários e o transporte terrestre.  
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A figura a seguir (Alphaliner, 2015) mostra como três operadores de transporte 

marítimo (a APM-Maersk, a MSC, e a CMA-CGM) concentram acima do 50% da 

capacidade mundial de transporte de contêineres. O transporte de contêineres é como 

uma pirâmide invertida gigante, com as principais transportadoras controlando uma 

fatia cada vez maior do mercado, de acordo com um relatório recente da JOC (Jan2018). 

A indústria está caminhando para um cenário em que um pequeno grupo de operadoras 

dominantes ditará questões, de acordo com a Drewry Container Insight Weekly . 

Posto  Operador TEU % da capacidade global 

Figura 82: Principais operadores de transporte marítimo de acordo com sua capacidade de transporte 
de contêineres. 

 

Fonte: Alphaliner (2018) 

Similarmente, o número de operadores de terminais portuários é limitado, com 

crescente presença dos operadores chineses. A China Merchants, sexta no ranking 

mundial de acordo com a Drewry em 2017, adquiriu o terminal de containers de 

Paranaguá em 2018.  
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Figura 83: Localização dos terminais de contêineres das quatro maiores operadoras portuárias. 

 

Fonte: Drewry Shipping Consultants (2010)  
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A concentração no negócio marítimo em poucos operadores e em poucos nós logísticos 

mundiais resulta também em uma tendência de aumentar o tamanho médio dos navios, 

cada vez maiores, até a capacidade de transportar até 20 mil TEU nos navios mais 

recentes. Os navios maiores passaram da capacidade de 8.000 TEU até capacidades 

superiores a 20.000 TEU em apenas 15 anos. O número de navios em serviço 

permaneceu estável nos últimos 10 anos. O padrão é de navios maiores, que realizam 

menor número de escalas, mais rápidos e em portos maiores.  

Figura 84: Evolução do tamanho da frota de navios e do tamanho médio dos navios entre 2004 e 2014. 

 

Fonte: UNCTAD (2014) 

Para atender estas exigências, os portos precisam de condições de calado mais 

profundo, linha de carga maiores, e maior eficiência dos processos de carga e descarga. 

Estas condições não podem ser oferecidas por todos os portos. Isso determina quais 

portos podem fazer parte das principais linhas de transporte mundiais e quais serão 

portos secundários. 

  



143 
 

  

Figura 85: Evolução da capacidade dos maiores navios entre 1988 e 2013. 

 

Fonte: Alphaliner (2013) 
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Figura 86: Evolução da capacidade dos maiores navios entre 2013 e 2017. 

 

Fonte: Alphaliner (2017) 
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Entre os investimentos em inovação e infraestrutura chave destacam-se a automação 

necessária de terminais e a provisão de conexões mais rápidas e com maior capacidade 

com a hinterlândia, para acelerar a carga e descarga de navios. Ou, ainda, o ganho de 

superfície de cais e calado nos portos para acomodar navios maiores, acima de 20.000 

TEU ou 6.500 passageiros.  

Por exemplo, um navio de tamanho médio que transporta 10.000 TEU e que quiser 

desembarcar 2.000 TEU em Paranaguá poderia movimentar até 720 caminhões e 4 

trens, supondo uma taxa de 20% de movimentação de contêineres de transbordamento, 

e uma contribuição modal do trem de 10%. 

Figura 87: Fluxo de transporte em terra derivado da escala de um navio porta-contêineres de 
10.000TEU. 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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5.3.1.2 Sistema Portuário na América Latina e no Caribe 

A CEPAL prepara um ranking anual que mostra os detalhes dos movimentos de carga em 

contêineres em 120 portos da América Latina e do Caribe, com base em informações 

coletadas diretamente com as autoridades portuárias e operadores dos terminais 

marítimos. Em 2016, essa atividade diminuiu 0,9%, com um volume total aproximado 

de 47,5 milhões de TEU.  

O Porto de Santos, no estado de São Paulo, é o que tem o maior movimento de TEU da 

região. Está em primeiro lugar, na frente dos portos de Colón e Balboa, no Panamá, que 

permanecem em segundo e terceiro lugar respectivamente. O ranking da World 

Shipping Council (2017) dos 50 portos do mundo com o maior movimento de 

contêineres em 2015 coloca o Porto de Santos no 39º lugar, com 3,78 milhões de 

contêineres movimentados, superando grandes portos como o de Seattle nos EUA, o de 

Balboa no Panamá, o de Vancouver no Canadá, entre outros. 

Os portos do Brasil com maior movimentação de contêineres, de acordo com o CEPAL, 

são: Portonave, no 16º lugar, e o Porto de Paranaguá, no 20º lugar. Esses portos no sul 

do Brasil têm potencial para aumentar seus movimentos anuais de forma significativa, 

devido à sua posição e às condições geográficas do país. 

A figura a seguir mostra os portos localizados nos primeiros 20 lugares do ranking. 
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Figura 88: Localização dos 20 portos com maior movimentação de TEU da América Latina e do Caribe em 
2016. 

 

Fonte: CEPAL, Perfil Marítimo e Logístico da América e do Caribe (2017). 

De 2007 a 2016, os portos de Santos (Brasil), Colón e Balboa (Panamá) alternam-se como 

portos com maior movimentação de contêineres na América Latina e no Caribe. Sua 

movimentação é claramente superior aos outros portos da região, ainda que, desde 

2015, experimentam um declínio de sua atividade. 
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Os sete portos restantes, entre os 10 com maior movimentação de contêineres, 

apresentam valores de movimentação similares. Destaca-se o Porto de Manzanillo 

(México), o quarto com maior movimentação, que apresenta uma tendência de 

crescimento notável desde 2009. Os portos restantes são os de Cartagena (Colômbia), 

Callao (Peru), Guayaquil (Equador), Kingston (Jamaica), Buenos Aires (Argentina) e San 

Antonio (Chile). 

No gráfico a seguir, apresentam-se os 10 portos com maior movimentação de 

contêineres na América Latina e no Caribe entre 2007 e 2016. 

Figura 89: Gráfico da evolução da atividade dos 10 portos com maior movimentação de TEU da América 
Latina e do Caribe entre 2007 e 2016. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados do CEPAL Perfil Marítimo e Logístico da América e do Caribe. 

No tocante à movimentação de mercadorias em toneladas, o Brasil apresenta os quatro 

portos com maior movimentação de toneladas da América Latina e do Caribe. Além 

disso, seis dos 10 portos que movimentam mais toneladas são brasileiros.  
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O Porto de Tubarão (Brasil) é o que apresenta a maior movimentação em toneladas na 

América Latina e no Caribe entre 2007 e 2016, seguido do Porto de Santos (Brasil). O 

Porto de Itaguaí/Sepetiba (Brasil) foi, até 2008, o segundo porto com maior 

movimentação de toneladas. Porém, neste ano, experimentou uma redução importante 

em sua atividade, passando a ser o terceiro maior porto, distanciando-se dos portos de 

Tubarão e Santos. 

O Porto de Paranaguá, sexto porto com maior movimentação em toneladas da América 

Latina e o Caribe e o quinto do Brasil, apresenta uma evolução estável.  

Figura 90: Gráfico da evolução da atividade dos 10 portos com maior movimentação em toneladas da 
América Latina e do Caribe entre 2007 e 2016. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados do CEPAL - Perfil Marítimo e Logístico da América e do Caribe. 

5.3.1.3 Sistema Portuário no Brasil 

De acordo com as informações do CEPAL, de 2007 a 2016, o Porto de Santos foi o que 

apresentou a maior movimentação de contêineres, claramente acima dos outros portos 

brasileiros.  
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Os Portos de Rio Grande (Rio Grande do Sul) e Paranaguá (Paraná) alternavam-se como 

segundo e terceiro portos com maior movimentação do Brasil, até 2011, quando o Porto 

de Navegantes (Santa Catarina) alcançou suas cifras de movimentação e, desde 2015, é 

o segundo com maior movimentação de contêineres. 

No gráfico a seguir, apresentam-se os 10 portos com maior movimentação de 

contêineres no Brasil entre 2007 e 2016. 

Figura 91: Gráfico da evolução da atividade dos 10 portos com maior movimentação de TEU do Brasil 
entre 2007 e 2016. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados do CEPAL - Perfil Marítimo e Logístico da América e do Caribe. 

De acordo com o plano nacional de portuária logística do Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, foi realizada uma projeção de demanda e carregamento até 2060, 

reavaliando as tendências de crescimento dos movimentos de carga, passageiros e 

suporte à navegação dos portos brasileiros e considerando os principais determinantes 

da demanda e os principais custos logísticos entre origem e destino. Os resultados da 

alocação das cargas foram apresentados sob a forma de clusters portuários (conjuntos 

de portos e terminais privados geograficamente próximos entre si).  
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Os portos de Paranaguá e Antonina foram agrupados ao complexo portuário de São 

Francisco do Sul, formando o cluster do Paraná-São Francisco do Sul. 

Figura 92: Definição e localização dos clusters portuários do Brasil. Plano nacional logística portuária 
2016. 

 

Fonte: Plano Nacional de Logística Portuária (2016) 

Em 2016, os clusters de Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Paraná-

São Francisco do Sul apresentavam a maior movimentação em toneladas do país. As 

projeções de demanda até 2060 indicam que esses clusters continuarão a dominar o 

panorama portuário do Brasil. No caso do cluster do Paraná-São Francisco do Sul, as 

previsões indicam que conseguirá, em 2060, uma movimentação de quase 127 milhões 

de toneladas, o dobro do que foi movimentado em 2016. As principais mercadorias 

movimentadas serão grãos de soja, milho e farelo (55 milhões de toneladas) e 

mercadorias classificadas como granel sólido vegetal (60 milhões de toneladas). Assim, 

se classificaria como o quinto cluster com maior movimentação, depois dos clusters de 

Maranhão (315 milhões de toneladas), Rio de Janeiro e São Paulo (com cerca de 290 

milhões de toneladas para cada um), e Espírito Santo (com 260 milhões de toneladas). 
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Na figura a seguir, mostram-se graficamente as projeções da demanda total para cada 

um dos clusters. 

Figura 93: Resultado das projeções de demanda alocadas por cluster portuário: observado (2016) e 
projetado (2017-2060). 

 

Fonte: Plano Nacional de Logística Portuária (2016) 

5.3.1.4 Sistema Portuário na Região Centro-Sul do Brasil 

Os principais portos na região entre os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul são 

Santos e São Sebastião (SP), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul, Itapoá, Navegantes, 

Itajaí e Imbituba (SC). Esses portos competem no negócio do escoamento das 

mercadorias industriais e agrícolas que o Brasil exporta internacionalmente, com fluxos 

de mercadorias que mudam de um porto para outro, dependendo das condições de 

eficiência e preços das diferentes infraestruturas. Além disso, também formam um 

conjunto logístico potente que compete frente a outros nós logísticos latino-americanos 

para atrair investimentos nacionais e estrangeiros nos domínios logísticos 

(especialmente no litoral) e industriais (também na hinterlândia terrestre, em torno às 

grandes áreas metropolitanas).  
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Figura 94: Localização dos principais portos competidores do Paraná. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da ANTAQ (2018) 

O complexo portuário de Paranaguá e Antonina encontra-se aproximadamente a 168 

milhas náuticas do Porto de Santos, o que posiciona o complexo portuário de Paranaguá 

e Antonina como um possível enclave de apoio ao Porto de Santos, que possui o maior 

movimento da região. Essa iniciativa pode ser conduzida através do desenvolvimento 

de melhores infraestruturas para o expedidor. 
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Figura 95: Distância entre o Porto de Santos e os portos do estado do Paraná. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da ANTAQ (2018) 

Além disso, considerando conjuntamente a movimentação em toneladas dos portos do 

Paraná e de Santa Catarina, obtém-se uma movimentação mais próxima da do Porto de 

Santos. Esse dado indica, portanto, a competitividade potencial da região dentro do 

Brasil e da América Latina, e pode marcar uma linha de atuação futura no 

desenvolvimento de acordos entre as administrações portuárias dos respectivos 

estados.  

Na figura a seguir, mostra-se a evolução na movimentação de contêineres nos cinco 

principais portos do Brasil, considerando conjuntamente os portos dos estados do 

Paraná e de Santa Catarina. 
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Figura 96: Gráfico da evolução da atividade dos cinco portos com maior movimentação de TEU do Brasil 
entre 2007 e 2016. Competitividade dos portos do Paraná e de Santa Catarina frente ao Porto de Santos. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados do CEPAL - Perfil Marítimo e Logístico da América e do Caribe. 

5.3.1.5 Atividade Portuária do Porto de Paranaguá  

O Porto de Paranaguá alcançou, em 2017, uma movimentação total de mais de 45 

milhões de toneladas, a maioria das quais correspondem ao granel sólido, segundo os 

dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). Nos últimos 10 anos, o 

porto apresentou aumentos no crescimento anual de mercadorias para todos os anos, 

exceto em 2009 e no período 2014-2016. Em 2017, o porto voltou a crescer, 

experimentado um aumento de 14% da atividade em relação ao ano anterior. No gráfico 

a seguir, mostra-se o incremento da movimentação entre os anos 2010 e 2017. 
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Figura 97: Gráfico da % de crescimento anual na movimentação de cargas no Porto de Paranaguá entre 
os anos 2010 e 2017. 

 
Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

A figura e quadro a seguir apresentam os dados da movimentação total em toneladas 

entre 2010 e 2017, segundo a tipologia das mercadorias (carga conteinerizada, carga 

geral, granel líquido e gasoso, granel sólido e veículos). 
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Figura 98: Gráfico da movimentação de cargas no Porto de Paranaguá entre os anos 2010 e 2017. 
Tipologia de mercadorias. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Quadro 15: Movimentação total de cargas (em toneladas) no Porto de Paranaguá entre os anos 2010 e 
2017. Tipologia de mercadorias 

Ano 
Carga 
conteinerizada 

Carga geral 
Granel líquido e 
gasoso 

Granel 
sólido 

Veículos Total 

2010 4.783.973 639.036 1.872.652 23.811.636 221.958 31.329.255 

2011 6.352.285 1.883.902 2.446.738 26.735.599 305.334 37.723.857 

2012 6.572.801 874.146 3.120.028 29.874.836 280.935 40.722.747 

2013 7.902.149 944.671 2.775.175 30.149.845 247.634 42.019.474 

2014 8.901.377 520.873 2.584.980 29.596.194 191.074 41.794.498 

2015 8.858.782 759.033 1.986.832 29.475.765 210.838 41.291.250 

2016 8.231.554 1.250.070 2.347.010 28.224.773 161.568 40.214.976 

2017 8.315.843 1.665.261 2.594.990 32.982.996 204.629 45.763.719 

 Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 
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A carga de granel sólido é a principal mercadoria movimentada no Porto de Paranaguá, 

representando na atualidade 72% sobre o total. A carga conteinerizada representa 18%, 

o granel líquido e gasoso, 6% e a carga geral, 4%. No ano de 2010, a contribuição de cada 

uma dessas mercadorias foi praticamente a mesma, não existindo, portanto, mudanças 

significativas na contribuição global das diferentes mercadorias no total, nos últimos 

sete anos.  

Figura 99: Gráfico da contribuição das diferentes mercadorias no total (em porcentagem). Ano 2010 e 
2017. 

Ano 2010                                                                   Ano 2017 

Fonte: Agência Nacional de Transporte 

Aquaviários (ANTAQ). 
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A movimentação de granel sólido representa a maior atividade do porto. Em 2017 

realizou-se a maior movimentação de granel sólido, chegando praticamente a 33 

milhões de toneladas. Entre os anos 2010 e 2016, a movimentação só alcançou 30 

milhões em 2013. 

Figura 100: Gráfico da movimentação de granel sólido (em toneladas) entre os anos 2010 e 2017. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Ao longo dos últimos sete anos, o crescimento na movimentação do granel sólido foi 

mais estável que o resto de mercadorias. Isso contribuiu à estabilidade global do 

crescimento da movimentação total do porto. A carga conteinerizada tem um 

crescimento notável em relação ao conjunto de mercadorias do porto, sendo a segunda 

mercadoria com maior crescimento em 2017. No sentido contrário, a carga geral 

mostra-se como a mercadoria mais instável, mas também é uma das menos volumosas 

do porto. A partir de 2014, consolidou-se como a mercadoria que mais cresce no porto.  
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A figura e quadro abaixo mostram a dinâmica de crescimento dos tráfegos entre 2010 e 

2017 por tipologia de mercadoria. 

Figura 101: Gráfico do incremento da movimentação de cargas no Porto de Paranaguá entre 2010 e 
2017. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Quadro 16: Incremento da movimentação de cargas no Porto de Paranaguá entre 2010 e 2017.  
Índice 2010 = 100. 

Ano 
Carga 
conteinerizada 

Carga 
geral 

Granel 
líquido e 
gasoso 

Granel 
sólido 

Veículos Total 
% Incremento 
anual 

2010 100 100 100 100 100 100 18% 

2011 133 295 131 112 138 120 20% 

2012 137 137 167 125 127 130 8% 

2013 165 148 148 127 112 134 3% 

2014 186 82 138 124 86 133 -1% 

2015 185 119 106 124 95 132 -1% 

2016 172 196 125 119 73 128 -3% 

2017 174 261 139 139 92 146 14% 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 
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Em 2017, as principais mercadorias de granel sólido foram sementes, frutos oleaginosos 

e grãos (35% do total), seguido da movimentação de adubos (23%). As outras 

mercadorias relevantes foram os resíduos da indústria alimentar (13%), açúcares (13%) 

e cereais (12%). No gráfico a seguir, apresenta-se a contribuição das diferentes 

mercadorias no total do granel sólido em 2017. 

Figura 102: Gráfico da contribuição das diferentes mercadorias no total do granel sólido em 2017. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Em relação à movimentação de contêineres, em 2015, alcançou-se uma movimentação 

total de 782.346 TEU, o maior número de contêineres mobilizados nos últimos sete 

anos. Em 2016, o número decresceu até 725.036 TEU. Em 2017, foram mobilizados 

752.250 TEU em total, o que supõe um incremento de praticamente 4% em relação a 

2016. Desses, a distribuição entre contêineres embarcados e desembarcados é de 

aproximadamente 50%-50%. Na sequência, mostra-se a evolução da movimentação dos 

contêineres (em TEU) entre 2010 e 2017.  
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Figura 103: Gráfico da movimentação da carga conteinerizada (em TEU) entre 2010 e 2017. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Quadro 17: Movimentação de contêineres brutos (em TEU) entre 2010 e 2017. 

Ano Desembarcados Embarcados Total 

2010 240.191 261.575 501.766 

2011 345.478 336.200 681.678 

2012 382.062 361.768 743.830 

2013 379.074 351.649 730.723 

2014 377.207 380.112 757.319 

2015 394.256 388.090 782.346 

2016 362.725 362.311 725.036 

2017 380.847 371.403 752.250 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Em relação aos veículos, esses representam apenas entre 0 e 1% da movimentação total 

das mercadorias do porto. Porém, sua presença na região portuária é destacada pela 

implantação de várias empresas automobilísticas no entorno. O automóvel é um 

produto estratégico pelo seu valor adicionado, tanto no transporte portuário como no 

valor industrial, especialmente. Em 2011, alcançou-se o volume mais elevado dos 
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últimos sete anos e, a partir desse momento, a movimentação de veículos experimentou 

uma redução praticamente constante até 2016. Em 2017, a movimentação de veículos 

aumentou, chegando a cerca de 205.000 toneladas. 

Na sequência, mostra-se a evolução da movimentação de veículos (em toneladas) entre 

2010 e 2017.  

Figura 104: Gráfico da movimentação de veículos (em toneladas) entre 2010 e 2017. 

  
Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 
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A figura a seguir mostra os veículos estacionados dentro do Porto de Paranaguá. 

Figura 105: Veículos estacionados dentro do Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Os autores (Janeiro 2018) 

5.3.1.6 Atividade Portuária no Porto de Antonina 

O Porto de Antonina alcançou, em 2017, a movimentação total de mais de cerca de um 

milhão de toneladas, a maioria das quais correspondem ao granel sólido, segundo os 

dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). O porto apresentou um 

aumento de atividade entre 2012 e 2014, com maior crescimento em 2013. Em 2015, 

experimentou uma diminuição de 45%, revertido no ano seguinte com um crescimento 

de 67%. O porto iniciou, em 2017, outra redução na atividade, em linha com as previsões 

que indicam que o crescimento da movimentação de Antonina tenderá a seguir taxas 

menores, conforme ocorram as melhorias previstas em Paranaguá. 
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No gráfico a seguir, mostra-se o incremento da movimentação entre 2012 e 2017. 

Figura 106: Gráfico da taxa de crescimento anual na movimentação de cargas no Porto de Antonina 
entre os anos 2012 e 2017. 

 
Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

A figura e quadro a seguir apresentam os dados da movimentação total em toneladas 

entre 2010 e 2017, segundo a tipologia das mercadorias (carga conteinerizada, carga 

geral, granel líquido e gasoso, granel sólido e veículos). O Porto de Antonina só 

apresenta movimentação de granel sólido e carga geral. 
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Figura 107: Gráfico da movimentação de cargas no Porto de Antonina entre 2008 e 2017. Tipologia de 
mercadorias. 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

Quadro 18: Incremento da movimentação de cargas no Porto de Antonina entre 2010 e 2017.  
Índice 2010 = 100. 

Ano 
Carga 
conteinerizada 

Carga 
geral 

Granel 
líquido e 
gasoso 

Granel 
sólido 

Veículos Total 
% Incremento 
anual 

2010 0 50 0 186 0 236 18% 

2011 0 93 0 1.103 0 1.196 408% 

2012 0 100 0 1.162 0 1.262 5% 

2013 0 23 0 1.537 0 1.560 24% 

2014 0 - 0 1.473 0 1.473 -6% 

2015 0 21 0 761 0 782 -47% 

2016 0 125 0 1.181 0 1.306 67% 

2017 0 157 0 920 0 1.077 -17 % 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ).  
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A carga de granel sólido e a carga geral são as mercadorias movimentadas no Porto de 

Antonina. Em 2017, de acordo com dados da APPA, o Porto de Antonina movimentou 

1,1 milhões de toneladas, o que representa um aumento espetacular de 458% em 

relação a 2010, mas 30% a menos que em 2013. Em 2017, 85% da movimentação total 

corresponde à carga de granel sólido, o que supõe um aumento de 6% em relação a 

2010. 

Figura 108: Gráfico da contribuição das diferentes mercadorias no total (em porcentagem). Anos 2010 e 
2017. 

Ano 2010                                                                        Ano 2017 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

A movimentação de granel sólido representa a maior atividade do porto, pelo que foi 

realizada uma análise mais detalhada dessa mercadoria. Em 2015, realizou-se a maior 

movimentação de granel sólido, superando levemente 1.500.000 toneladas. Em 2017, 

foram movimentadas aproximadamente 920.000 toneladas. 
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Figura 109: Gráfico da movimentação de granel sólido (em toneladas) entre 2010 e 2017. 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

As mercadorias movimentadas no Porto de Antonina abrangem quatro grupos. Em 

2017, conforme os dados da APPA, o grupo mais destacado é a carga de fertilizantes, 

64% do total. Os resíduos das indústrias alimentares e os açúcares representam 19% e 

15%, respectivamente. Finalmente, as cargas de sal, cal e cimento representam apenas 

2% do total de cargas movimentadas. 
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Figura 110: Gráfico da Contribuição das diferentes mercadorias sobre o total no ano 2017. 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ). 

5.3.2 Infraestrutura existente e projetos no Porto de Paranaguá 

5.3.2.1 Situação 

O Porto de Paranaguá é administrado pela Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina (APPA), antes uma autarquia pública, criada pelo Governo do Paraná em 1947, 

e que se transformou em empresa pública pela Lei Estadual nº 17.895/2014, Decreto nº 

11.562/2014 em 2014. 

A limitação estabelecida, em 2016, da área do Porto Organizado de Paranaguá enquadra 

um polígono de 820,53 km², delimitado pela linha vermelha mostrada na sequência. 

Este suplanta os limites do município de Paranaguá, envolvendo também uma área de 

interesse portuário no município de Pontal do Paraná. As áreas englobadas pelo porto 

organizado são aquelas em que há potencial e interesse para o desenvolvimento de 

atividades portuárias. 
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Figura 111: Limite da área do Porto Organizado de Paranaguá. 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 

O acesso aquaviário ocorre pelo Canal da Galheta (barra de entrada), situado a sul da 

Ilha do Mel, que possui de 150 a 200 metros de largura, cerca de 29 km de extensão e 

15 metros de profundidade. Seu calado máximo é de 12,5 metros, o qual conta com leito 

em areia, permitindo navegação segura a graneleiros de grande porte, com 

carregamento de até 78.000 toneladas. O acesso é estritamente marítimo e permite 

navegação noturna e diurna (fonte: APPA). 
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Figura 112: Canal de acesso ao Porto de Paraná e bacia de evolução. 

 

Fonte: Agencia de Notícias do Paraná (2015) 

5.3.2.2 Infraestrutura existente 

O porto tem 14 berços, com extensão total de 2.816 metros (para atendimento 

simultâneo de 12 a 14 navios) e um berço com dolfins na extremidade leste do cais para 

atracação de navios roll-on/roll-off com 200 metros de extensão, compreendendo três 

dolfins de atracação e um de amarração, perfazendo um total de 3.016 metros.  

Possui três píeres para acostagem. O Píer de Inflamáveis, de uso público, mas com 

preferência para atracação para a Transpetro, conta dois berços: o berço interno com 

174 metros de extensão e o externo com 184 metros. O píer de granéis líquidos privativo 

da Cattalini também possui dois berços (um interno e um externo), que dispõem de uma 

extensão 244 metros cada um. Por fim, o porto conta com o Píer de Fertilizantes, 

arrendado à Fospar, cujos berços interno e externo possuem extensão de 235 metros 

cada um. 

O Porto de Paranaguá conta com uma área de apoio logístico, atendida por ferrovia e 

rodovias; e uma série de armazéns e galpões que compõem a zona portuária. O Plano 

de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado (PDZPO) de 2002, 
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desenvolvido pela APPA, dividiu o porto em quatro setores: granéis líquidos, uso 

múltiplo, granéis sólidos e contêineres, conforme a figura a seguir. 

Figura 113: Disposição dos berços dentro do Porto de Paranaguá. 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 

Figura 114: Setorização do Porto de Paranaguá por uso. 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).
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O próximo quadro apresenta as principais características dos berços existentes no cais comercial do Porto de Paranaguá. 

Quadro 19: Características dos berços do cais comercial do Porto de Paranaguá. 

Berço Cabeços Comprimento Profundidade 
Calado máximo (sem 
espaçadores) 

Calado máximo (com 
espaçadores) 

Destinação 

201 05 a 12 174 11 10,67 11,28 Granéis sólidos 

202/203 12 a 20 202 11 10,67 - Carga geral 

204 20 a 26 163 11 10,67 11,28 Granéis sólidos 

205 26 a 31 154 11 10,05 - Congelados 

206/207 31 a 39 243 8,7 8,53 10,05 Granéis sólidos 

208 39 a 44 152 8,7 - - Carga geral 

209/210 44 a 54 241 12,7 - - Granéis sólidos 

211 54 a 61 176 12,7 12,3 12,3 Granéis sólidos 

212 61 a 71 251 12,7 12,3 12,3 Granéis sólidos 

213 71 a 81 253 12,7 12,3 12,3 Granéis sólidos 

214 81 a 92 259 12,7 12,3 - Granéis sólidos 

215 92 a 107 335 12,7 12,3 - Contêineres 

216 107 a 116 205 12,7 12,3 - Contêineres 

217 Até o 1º Dolfim 315 13 10,3 10,3 Contêineres 

217 Dolfins (RO RO) 200 11 10,3 10,3 Veículos 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

o próximo quadro apresenta as principais características dos berços existentes nos três píeres para acostagem do Porto de Paranaguá. 

Quadro 20: Características dos berços dos píeres para acostagem do Porto de Paranaguá. 

Berço  Comprimento  Calado Máximo  Destinação  Condição  

Cais dos Inflamáveis – Berço externo 184 11,6 Granéis líquidos Arrendado Transpetro 

Cais dos Inflamáveis - Berço interno 174 10,06 Granéis líquidos Arrendado Transpetro 

Píer de Graneis Líquidos - Berço externo 244 11,9 Granéis líquidos Privativo Cattalini 

Píer de Graneis Líquidos - Berço interno 244 7 Granéis líquidos Privativo Cattalini 

Píer de Fertilizantes - Berço Externo 235 12 Granéis sólidos - fertilizantes Arrendado Fospar 

Píer de Fertilizantes - Berço Interno 235 9,2 Graneis sólidos - fertilizantes Arrendado Fospar 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).
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5.3.2.3 Interface Porto-Cidade 

A área em verde, na figura a seguir, refere-se a uma Zona de Interesse Portuário (ZIP) 

definida pelo Plano Diretor do Município de Paranaguá. Ainda que se localize fora da 

poligonal que define o Porto Organizado de Paranaguá, o novo zoneamento do Porto de 

Paranaguá considera essa área. Principalmente, porque é ali que devem ser 

desenvolvidos projetos da iniciativa privada, que auxiliarão o porto em suas atividades, 

sejam elas vinculadas diretamente à movimentação de cargas ou voltadas a estruturas 

de apoio às operações portuárias.  

Figura 115: Zoneamento do Porto de Paranaguá com destaque para a área onde há empresas 
interessadas em contratos de passagem. 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 

A interface entre o porto e a cidade caracteriza-se pela existência de moradias precárias 

ao longo das principais vias de acesso. Além disso, o grande fluxo de veículos pesados 

faz com que o pavimento esteja bastante deteriorado. Na sequência, mostram-se 

diferentes imagens da interface entre a cidade e o porto. 
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Figura 116: Vias e moradias nas imediações do Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Os autores (2018)  

Figura 117: Moradias precárias nas imediações do Porto de Paranaguá. 

Fonte: Os autores (2018) 
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5.3.2.4 Acessos ao Porto 

No Porto de Paranaguá, 80% de toda a demanda de importação e exportação se 

transporta pelo modal rodoviário, frente a 20% através do modal ferroviário. Assim, o 

volume atual transportado pela ferrovia é de, aproximadamente, nove milhões no total. 

Na figura a seguir, mostra-se o repartimento modal no acesso das cargas para o porto. 

Figura 118: Repartimento modal no acesso das cargas para o Porto. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013) 

Nos anos 1990, a porcentagem de mercadorias movimentadas pelo modal ferroviário 

era de 35%. A partir dos anos 2000, a participação do modal ferroviário diminuiu até 

chegar a 19% em 2015. Os portos competidores vizinhos apresentam maior participação 

da ferrovia. Assim, os Portos de Santos e São Francisco do Sul movimentaram, em 2016, 

37% e 49% de suas mercadorias pelo modal ferroviário, respectivamente.  

Na sequência, apresentam-se figuras representativas do repartimento modal no acesso 

das cargas para o Porto de Paranaguá e nos portos vizinhos de Santos e São Francisco 

do Sul. 
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Figura 119: Repartimento modal no acesso das cargas para o porto em 1980, 1990, 2000, 2010 e 2015. 

 

Fonte: FERROESTE (2016) 

Figura 120: Matriz de transportes nos Portos de Paranaguá, Santos e São Francisco do Sul em 2016. 

 

Fonte: FERROESTE (2016) 

5.3.2.4.1 Acesso Rodoviário 

A BR-277 é o principal acesso rodoviário ao município de Paranaguá e à região portuária. 

Atravessa o estado do Paraná a partir de Paranaguá, passa por Curitiba e chega a Foz do 

Iguaçu (na divisa do Brasil com o Paraguai), apresentando uma extensão total de 731,5 

km. De acordo com o Plano Mestre do Porto, a rodovia é a única ligação rodoviária dos 

portos de Antonina e Paranaguá com suas hinterlândias, concentrando, portanto, todo 

o transporte rodoviário de cargas ligado ao porto. 
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Figura 121: Acesso rodoviário à região portuária a partir da BR-277. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013). 

Segundo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, as características da via 

são adequadas às solicitações de transporte. Porém, a formação de filas é habitual, por 

ser o único acesso rodoviário do porto. Nos períodos de safra, esse fenômeno se 

intensifica, como se observa nas figuras a seguir. 
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Figura 122: Filas na BR-277 no acesso ao Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 

Figura 123: Filas na BR-277 no acesso ao Porto de Paranaguá. 

Fonte: Os autores (2018) 
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Figura 124: Filas na BR-277 no acesso ao Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Os autores (2018) 

As vias urbanas com acesso direito ao porto são a Avenida Bento Rocha e a Avenida 

Ayrton Senna da Silva. Na figura a seguir, mostram-se as principais vias de acesso ao 

porto. 

Figura 125: Vias de acesso ao entorno portuário. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 
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A geometria dessas vias é adequada às movimentações. Somente foi identificado um 

ponto crítico na interseção de acesso à cidade em nível entre a Rua Paranaguá, Av. 

Ayrton Senna e BR-277. De acordo com o Plano Mestre, nesse ponto inicial do entorno, 

as vias são extremadamente movimentadas (especialmente nos horários de pico). Além 

disso, as características físicas dificultam a visibilidade dos motoristas que trafegam no 

sentido Curitiba a partir do trecho antigo da BR-277, criando um ponto cego e 

favorecendo a ocorrência de acidentes, que são bastante frequentes no local. 

Figura 126: Interseção em nível entre a Rua Paranaguá, Av. Ayrton Senna e BR-277. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013). 
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Figura 127: Interseção em nível entre a Rua Paranaguá, Av. Ayrton Senna e BR-277. Imagem tomada na 
Av. Ayrton Senna em sentido Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013).  

Além disso, o Plano Mestre indica que a estrutura dos pavimentos apresenta diversas 

anomalias e defeitos ao longo do percurso. Foram identificadas outras situações críticas 

como a presença de ciclistas, carroças e pedestres (principalmente crianças) nas 

margens das rodovias. Isso se deve à existência de habitações irregulares nas imediações 

do cruzamento. As áreas às margens são utilizadas para o lazer e representam perigo 

iminente.  

No mesmo Plano Mestre, foi comentado que a solução para esse ponto crítico passa 

pela construção de um viaduto do tipo “trombeta” que elimine os cruzamentos em nível 

para todos os sentidos de tráfego. Também, a realização de um estudo de realocação 

da população identificada, pois além dos riscos constantes a que estão submetidos, 

estão alocados em um terreno facilmente alagável em caso de chuvas torrenciais. 
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5.3.2.4.2 Pátio de Triagem 

Com relação à operação, para reduzir os conflitos no trânsito e as filas de caminhões na 

entrada da cidade e no entorno portuário, a APPA e a equipe da prefeitura municipal 

desenvolveram um sistema de rotas de acesso a partir do Pátio de Triagem até os 

armazéns das empresas.  

O Pátio de Triagem foi implantado na década de 1970 como uma iniciativa para diminuir 

a fila de caminhões ao longo das vias públicas. O acesso ao Pátio de Triagem se realiza 

pela Avenida Senador Atílio Fontana (prolongamento da Av. Bento Rocha). Atualmente, 

tem capacidade de 1.000 vagas para caminhões e, a partir da distribuição de senhas, se 

reduzem as filas na rodovia.  

O Pátio de Triagem organiza a chegada dos caminhões ao porto para evitar a criação de 

filas dentro de Paranaguá. Assim, todos os veículos de carga devem realizar 

obrigatoriamente uma parada no pátio, com exceção dos caminhões que transportam 

trigo, açúcar, contêineres e automóveis.  

Os acessos ao Pátio contam com os sistemas informáticos necessários para operar com 

o sistema Carga Online, em que é possível receber informações da carga transportada 

por SMS ou por meio de consulta ao site. Assim, no acesso ao pátio, o caminhoneiro 

apresenta a nota fiscal do produto. O cadastro é feito na origem pelo exportador. O 

caminhoneiro segue para o posto avançado da Codapar, dentro do pátio, onde realiza-

se a classificação a partir de uma amostra do produto retirada da carga. Depois, destina-

se uma vaga dentro do pátio para o caminhoneiro onde este aguarda a chamada do 

terminal em que for descarregar o produto. Portanto, o controle de segurança dos 

caminhões começa já no pátio de triagem. Após a realização do cadastro da operadora 

ou agência marítima junto ao porto, a Divisão de Operação emite uma senha que será 

usada pelo condutor em sua chegada. No pátio, é feito o registro do caminhão e a 

emissão do código de barras que leva as informações necessárias para o acesso à área 

primária, como a placa do veículo, operadora, serviço prestado e o período em que a 
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carga ou descarga deverá ser realizada. Terminada toda a operação, o código de barras 

expira. 

Desde os terminais são distribuídas senhas indicando a ordem exata de chamada do 

campo para o Porto de Paranaguá, o que evita que a carga chegue antes do navio e que 

ocupe espaços que poderiam ser aproveitadas para outras tarefas de carga e descarga. 

Além disso, o ordenamento da chegada permite evitar filas na estrada por falta de 

espaço nos terminais bem como que o caminhoneiro tenha que aguardar no meio da 

estrada, sem nenhum equipamento. Aguardando no pátio, os caminhoneiros podem 

aproveitar uma estrutura completa, com vestiários, lanchonetes, lojas, restaurantes e 

conexão gratuita à internet via wi-fi. 

Figura 128: Pátio de Triagem. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 
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Figura 129: Programação de chegada de caminhões. 

 

Fonte: APPA (2017).  

Figura 130: Controle dos fluxos de chegada de caminhões. 

 

Fonte: APPA (2017).  
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Devido a que o Pátio de Triagem da APPA atende somente aos caminhões transportando 

granéis sólidos vegetais, algumas companhias que operam no porto possuem 

estacionamentos próprios. Nesse sentido, o TUP Cattalini dispõe de um pátio ao lado do 

Pátio de Triagem da APPA, que permite o estacionamento de 200 caminhões. Na 

Rodovia BR-277, próximo aos dois pátios comentados, a companhia Pasa possui um 

pátio com capacidade para 300 caminhões. Na sequência apresenta-se a localização dos 

três pátios de triagem indicados. 

Figura 131: Localização dos pátios de triagens no entorno do Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuário Paranaguá e Antonina (2016).  

Além desses pátios, a Pasa também dispõe, ao lado do Armazém 3, de uma área de 

estacionamento para oito caminhões e a Cotriguaçu, na entrada de seu terminal, 

também apresenta um estacionamento onde os caminhões aguardam o atendimento. 

Além disso, a APPA também habilitou no fim da Avenida Portuária uma área a ser 

utilizada como estacionamento de caminhões. 
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5.3.2.4.3 Acesso ferroviário 

O acesso ferroviário ao Porto de Paranaguá se realiza através de uma linha da 

concessionária América Latina Logística S.A. (ALL), que permite a ligação entre Curitiba 

e Paranaguá. A linha possui 116 quilômetros de extensão em bitola métrica e apresenta 

um estado de conservação considerado regular. A ferrovia foi implanta no século XIX e 

seu traçado na passagem pela Serra do Mar tem, devido às difíceis condições do terreno, 

raios de curvatura inferiores a 100 metros e rampas superiores a 3%, o que implica em 

velocidades máximas de circulação reduzidas. Assim, a velocidade máxima autorizada 

na serra é de 27 km/h. As inúmeras obras ao longo da ferrovia, como túneis e viadutos, 

dificultam o aumento dos comprimentos dos pátios de cruzamento ou a implantação de 

novos pátios e a duplicação da linha. 

Na figura abaixo, se mostra o esquema da malha ferroviária que dá acesso ao Porto de 

Paranaguá. 

Figura 132: Esquema da malha ferroviária que dá acesso ao Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013) 
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O acesso ferroviário ao Porto de Paranaguá atravessa a cidade em paralelo à Av. Tufi 

Maron até chegar ao cais do porto. Na sequência, mostra-se o traçado da via férrea no 

perímetro urbano do município. 

Figura 133: Acesso ferroviário ao Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013) 

A largura da faixa de domínio é de 20 metros, até a Av. Gabriel de Lara, e de 10 metros, 

até a Estação Ferroviária (localizada no centro histórico da cidade). A linha não tem 

fechamento da faixa, o que pode provocar a invasão da ferrovia, como mostra a figura 

abaixo. 
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Figura 134: Pedestre cruzando pelo trecho da ferrovia não fechado na interseção com Rua Samuel Pires 
de Mello. 

 

Fonte: Google Street View (2011) 

Dentro do Porto de Paranaguá, a concessionária ALL possui instalações que contam com 

uma ampla infraestrutura de pesagem, carregamento, descarregamento e formação das 

composições ferroviárias. Existem dois pátios para receber as cargas que chegam pelo 

modal ferroviário: o pátio localizado no Km 5 e o pátio D. Pedro II. Duas vias urbanas 

cruzam esse pátio, complicando as manobras. Anteriormente eram três, mas em uma 

delas (Av. Prof. Cleto) foi construído um viaduto para transpor a linha férrea. A figura a 

seguir mostra o viaduto finalizado na Av. Prof. Cleto: 
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Figura 135: Viaduto finalizado sobre a linha férrea na Avenida Prof. Cleto. 

 
Fonte: Google Street View (2017) 

 
Na figura a seguir, mostra-se a passagem em nível ainda existente do pátio na Av. Cel. 

Santa Rita. 

Figura 136: Passagem em nível do pátio na Avenida Cel. Santa Rita. 

 
Fonte: Google Street View (2017) 
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Além do pátio, a linha férrea atravessa o município até chegar ao porto, apresentando 

cruzamento em nível com vias urbanas nos seguintes locais (dentro da área de interesse 

portuário): 

 Av. Ayrton Senna da Silva;  

 Av. Gov. Manoel Ribas;  

 R. Soares Gomes; 

 R. Conselheiro Corrêa; 

 R. Manoel Pereira; 

 R. Barão do Rio Branco; 

 R. Baronesa do Cerro Azul; 

 Av. Cel. José Lobo;  

 Av. Costeira; Rua Barão do Rio Branco;  

 Av. Portuária x Rua Barão do Rio Branco;  

Na sequência, mostra-se a localização das passagens em nível bem como um exemplo 

de cruzamento da linha férrea com a via urbana. A situação gera problemas tanto de 

mobilidade quanto de segurança. 

Figura 137: Passagens em nível da linha férrea. 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  
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Figura 138: Exemplo de uma passagem em nível da linha férrea. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

 

5.3.2.4.4 Acesso por oleodutos 

O Porto de Paranaguá dispõe de oleodutos para derivados de petróleo, álcool, e outros 

granéis líquidos provenientes da Refinaria Getúlio Vargas (Araucária, estado do Paraná).  

O quadro a seguir mostra as características operacionais do oleoduto Getúlio 

Vargas-Paranaguá. 

Quadro 21: Características do oleoduto Getúlio Vargas-Paranaguá. 

Oleoduto  Capacidade (refinaria - porto)  Capacidade (porto - refinaria)  

Petrobras Transpetro 200 – 500 m³/h  200 – 600 m³/h  

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  
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5.3.2.5 Arranjos Logísticos 

Arranjos logísticos  

Neste capítulo são apresentados os principais arranjos logísticos locais e regionais, de 

suas necessidades, carências e deficiências, dificuldades operacionais e de implantação, 

condicionantes e potencialidades, com indicações prospectivas considerando ameaças. 

Concretamente, analisam-se três grandes setores por sua relevância e suas 

condicionantes: 

 Logística de cargas a grande escala (vinculado à logística portuária e à comunidade 

industrial) 

 Logística de cargas perigosas 

 Arranjos logísticos locais vinculados ao agronegócio em municípios com déficits de 

infraestrutura relevantes (Guaraqueçaba, Antonina, Morretes e Guaratuba) 



194 
 

  

 

No quadro as seguir mostram-se as principais caraterísticas de cada um dos setores analisados: 

Quadro 22: Características da logística de grandes movimentos de cargas, de carregas perigosas e dos arranjos logísticos locais vinculados ao agronegócio. 

 Transporte de cargas Fraquezas Ameaças Fortalezas Oportunidades 

Grandes 
Movimentos 

de Cargas 

Porto de Paranaguá:  
47 Milhões de Toneladas, 
690 mil TEU, 125.000 
veículos em 2017. 
 
Arranjos logísticos na 
hinterlândia: 48 armazéns, 
19 terminais portuários, 4 
empresas de transporte, 
50 operadores portuários 
privados, 4 empresas de 
navegação, 9 estados 
servidos 
 
Arranjos logísticos na 
forelândia: 76 países 
servidos 
Porto de Antonina: 
-0,9 Milhões Ton Granel 
sólido 
 

Porto integrado dentro 
do contínuo urbano de 
Paranaguá, dificulta gerir 
os tráfegos 
adequadamente 
 
Tráfego de caminhões 
compartido com o 
tráfego de turismos, 
incrementa a 
insegurança viária e os 
problemas de 
congestionamento 
 
Serviço ferroviário pouco 
competente respeito ao 
rodoviário. 
 
Em Antonina, a via atual 
descola no interior dos 
munícios de Antonina e 
Morretes, criando 
insegurança viária e 
conflitos com o turismo 

Degradação da cidade 
devido ao tráfego de 
caminhões 
(acidentalidade, 
contaminação, ruído...) 
 
Integração insuficiente 
porto-cidade, cada vez 
mais complexa 

Bons acesos para o litoral 
com capacidade 
suficiente para atender 
tráfegos esperados 
(BR277) 
 
20% do volume das 
cargas é movimentado 
por ferrovia (porém o 
acesso por ferrovia fica 
em condições precárias, 
perigoso e lento) 
 
Pátio de triagem 
eficiente, gerido com 
tecnologia Carga-Online 

Propostas para novos 
acesos no Plano de 
Mobilidade a través de 
novas vias projetadas em 
Embocuí e requalificação 
da estrada Velha de 
Alexandra 
 
Implantação do BRASIL-
ID 
 
Iniciativas para criação 
de rotas para caminhões. 
Regulamentação dos 
tráfegos de caminhões 
dentro da cidade 
 
Iniciativas de 
planejamento em curso 
(Plano de Mobilidade, 
PDZPO...) 

Carregas 
perigosas 

Granéis Líquidos e 
Inflamáveis é operado por 
4 terminais 
PETROBRAS/TRANSPETRO, 
CATALLIN, UNIÃO VOPAK 
e Terminal de Álcool da 
APPA 
 
Píer de Fertilizantes da 
FOSPAR tem um berço de 
atracação com 235 metros 
de extensão 

Não existe um protocolo 
para o transporte de 
mercadorias perigosas 
dentro da legislação 
atual 
 
Apenas existe uma 
limitação dos caminhões 
de mais de 12 Tn para a 
malha viária 
 
A logística do transporte 
de cargas perigosas 
interfere na qualidade do 
entorno urbano 

Degradação da cidade 
devido ao tráfego de 
caminhões 
(acidentalidade, 
contaminação, ruído...) 
 
Aumento de acidentes 
graves dentro da cidade 
devido as propriedades 
da carrega deslocada. 

- 

Implantação de um 
protocolo para carregas 
perigosas que aumente a 
seguridade no entorno 
do porto e dentro da 
cidade 
 
Ativação do acesso 
ferroviário aos terminais 
Barão de Teffé e Ponta 
do Félix 

Arranjos 
logísticos 

vinculados 
ao 

agronegócio  

Guaraqueçaba: 
3r produtor agrícola do 
litoral  
 
Centrado no cultivo de 
bananas 
 
Guaratuba: 
1r produtor agrícola do 
litoral 
 
1r produtor agrícola de 
bananas do estado de 
Paraná 
 
1r produtor na captura de 
camarões 

Guaraqueçaba e 
Guaratuba, municípios 
com maior produção 
agrícola, são as mais 
isoladas em 
infraestrutura  
 
Guaraqueçaba: 
Tem 70 km de via não 
asfaltada para poder 
acessar a BR-277 e ao 
Porto de Paranaguá, o 
que dificulta o 
escoamento de cargas 
 
Guaratuba: 
Inclui uma travessia em 
ferryboat   que aumenta 
os tempos e custos de 
transporte, tornado os 
porto de Santa Catarina 
mais competitivos. 
 
Tem 110 km de via não 
asfaltada para que os 
produtores da localidade 
de Cubatão podam 
realizar o escoamento de 
cargas 

Degradação do comércio 
agrícola devido ao 
isolamento econômico 
 
Abandono da população 
das áreas rurais devido à 
falta de trabalho no 
sector agrícola 
 
Desperdício económico 
do sector agrícola dos 
principais produtores 
 
 

Grande potencial 
econômico dos principais 
municípios agrícolas 
devido ao atual 
desperdício de sua 
economia 
 
Região com 
características 
adequadas para a 
produção agropecuário, 
destacando o cultivo da 
banana e a captura de 
camarão. 
 

Uma melhoria nas 
infraestruturas de 
comunicação dos 
principais municípios 
agricultores resultaria em 
grandes benefícios 
econômicos no âmbito 
local e regional 
 
Fortalecimento das 
cooperativas existentes 
para melhorar a 
comercialização dos 
produtos  

Fonte: Os autores (2018)
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Logística de cargas a grande escala  

A hinterlândia do Porto de Paranaguá estende-se para além dos limites do estado de 

Paraná, abrangendo as regiões economicamente mais desenvolvidas do país, graças a 

sua localização estratégica vinculada ao desenvolvimento econômico da região. Na 

sequência observa-se a hinterlândia do Porto de Paranaguá.  

Figura 139: Hinterlândia do Porto de Paranaguá 

 

Fonte: Regulamento de Exploração dos Portos de Paranaguá e Antonina -  APPA (2016)   

As áreas que agrupam as origens e destinos das mercadorias do Porto encontram-se em 

alguns casos dentro das hinterlândias do Porto de Santos (afastado 168 milhas do Porto 

de Paranaguá) e do Porto de São Francisco do Sul (afastado 60 milhas), portos 

concorrentes que possuem acessos ferroviários de maior capacidade que o Porto de 

Paranaguá. Isso comporta que fluxos que no passado chegavam a Paranaguá por rodovia 

na atualidade estão sendo desviados para Santos e Rio Grande do Sul pelo modal 

ferroviário, pois o acesso ferroviário a Paranaguá não é competitivo (principalmente 

pela baixa capacidade que oferece a ferrovia no seu passo pelo segmento da Serra do 

Mar).  
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De acordo com dados de 2017, a movimentação de mercadorias do porto de Paranaguá 

e Antonina na hinterlândia dos estados de Brasil foi de 31 milhões de toneladas. 

Somente o estado de Paraná cobre 45% da movimentação, equivalente a 14,4 milhões 

de toneladas transportadas e 374 mil caminhões deslocados. Os estados com maior 

movimento de mercadorias foram Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás 

(GO), Bahia (BH) e São Paulo, que juntamente com o Paraná representam 58% da 

movimentação, equivalente a 18,6 milhões de toneladas de mercadorias e 480 mil 

caminhões deslocados. 

Figura 140: Participação dos estados no movimento de mercadorias dos Portos de Paranaguá e Antonina 
um total de 31,9 milhões de toneladas de mercadorias transportadas (2017) 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) – 2018 
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Figura 141: Participação dos estados no movimento de caminhões dos Portos de Paranaguá e Antonina, 
um total de 815 mil caminhões deslocados (2017) 

 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) – 2018 

Contudo, na Edição 1 do Regulamento de Exploração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina do ano 2016, foi apontado que os estados do Brasil com maior participação na 

movimentação de mercadorias dos Portos de Paranaguá e Antonina no ano 2010 foram 

os estados com maior desenvolvimento econômico do país, ou com maior crescimento 

econômico. Concretamente, os estados com maior participação nas importações e 

exportações dos Portos de Paranaguá e Antonina são os estados de Paraná, Mato 

Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.  
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Figura 142: Participação dos estados nas exportações e importações dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (2010) 

 

Fonte: Regulamento de Exploração dos Portos de Paranaguá e Antonina -  APPA (2016)   

No tocante aos fluxos internacionais, a APPA indicou que no ano de 2017 o Porto de 

Paranaguá recebeu mercadorias de 76 países, 29 dos quais representaram 90% das 

importações. Os principais países importadores foram, em ordem, Singapura (26%), 

Índia (23%), Estados Unidos (16%), África do Sul (10%) e Argentina (7%). Eles 

representaram cerca de 82% das importações.   
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 Figura 143: Participação dos principais países nas importações dos Portos de Paranaguá e Antonina 
(2017) 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) - 2018 

No que diz respeito às exportações, o Porto de Paranaguá exportou mercadorias no ano 

2017 para 61 países, 18 dos quais representaram 90% das mercadorias exportadas. Os 

principais países para os quais se exportou foram, em ordem, Argentina (31%), 

Singapura (19%), China (12%), Japão (4%) e Venezuela (3%). Eles representam cerca de 

85% das exportações. 
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Figura 144: Participação dos principais países nas exportações dos Portos de Paranaguá e Antonina 
(2017) 

 

Fonte: Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) - 2018 

 

O porto tem uma área de influência que atinge vários estados do Brasil, e os armazéns 

de bens relacionados à atividade econômica do porto no interior do Brasil estão 

localizados, em sua maioria, no norte de Paraná. Eles estão repartidos pelos estados do 

Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Distrito Federal e Tocantins onde encontra-se o armazém mais remoto, situado 

a mais de 2000 quilômetros do porto de Paranaguá. 
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Figura 145: Área de influência do porto de Paranaguá e Antonina, armazéns de carrega deslocada em 
azul. 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) – 2018 

Todos os armazéns distribuídos na hinterlândia relacionados com as atividades 

econômicas dos portos de Paranaguá e Antonina vão gerar movimentação de cargas por 

transporte ferroviário e rodoviário. A Figura a seguir apresenta os principais focos 

geradores de movimentação de carga dos portos de Antonina e Paranaguá. 
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Figura 146: Pontos geradores de grandes movimentos de carga no entorno de do Porto de Paranaguá e 
Antonina – armazéns (azul), terminais portuárias (vermelho), empresas de transporte (verde), empresas 

de navegação (branco) e operadores portuários privados (laranja) 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) - 2018 

De acordo com os dados da APPA (2017) e ANTAQ (2018) no ano 2017 o Porto de 

Paranaguá teve uma movimentação total de 32,4 milhões de toneladas de carga a 

granel, 690 mil contêineres (TEU) e 124 mil veículos movimentados, originando uma 

movimentação de cargas por rodovia de cerca de 815 mil caminhões, entre Antonina e 

Paranaguá. 

Quadro 23: Valor Bruto Rural dos municípios do Litoral, em R$ milhões (2016).   

Dados de movimentação Antonina Paranaguá 

Caminhões deslocados 814.985 

Granel sólido (Toneladas) 920.205 31.108.022 

Granel líquido (Toneladas) 0 2.361.592 

TEUs 0 688.033 

Veículos transportados (*) 0 124.779 
(*) Estimado a partir do peso bruto dos veículos transportados 

Fonte: Departamento de Economia Rural - DERAL (2016) 
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No entorno de Paranaguá podem-se identificar diversos pontos de interesse 

relacionados com a atividade econômica do porto: 48 armazéns de mercadorias, 19 

terminais portuários, 4 empresas de transporte, mais de 50 operadores portuários 

privados e 4 empresas de navegação.  

A maior parte da movimentação de cargas em caminhões tem como pontos geradores 

os armazéns, os terminais portuários e as empresas de transporte. Na Figura a seguir 

pode-se observar a grande densidade dos pontos geradores. 

Figura 147: Principais geradores de movimentos de cargas, armazéns (azul), terminais portuários 
(vermelho), empresas de transporte (verde), empresas de navegação (branco) e operadores portuários 

privados (laranja). 

 

Fonte: Os autores a partir de dados da APPA (2017) - 2018 
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No entorno mais próximo na zona portuária que dá ao mar estão localizados os 

principais terminais. A figura a seguir mostra a distribuição das principais empresas 

arrendadas no porto de Paranaguá. 

Figura 148: Localização das principais empresas arrendadas de Paranaguá 

.

 

Fonte: Plano Mestre Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina -  APPA (2016) 

Dentro da hinterlândia do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina existe um 

conjunto de terminais que apresentam movimentação ferroviária de mercadorias com 

origem ou destino no complexo. Essas cargas não apresentam exclusivamente origem 

ou destino nos municípios nos quais estão inseridos, pois a sua área de abrangência 

alcança mais municípios e estados. Na figura a seguir apresentam-se os terminais 

ferroviários que no ano de 2015 apresentaram movimentação com origem ou destino 

ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina (terminais em laranja). 
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Figura 149: Hinterlândia ferroviária do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina em 2015 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  

O terminal de origem de cargas que movimentou maior número de mercadorias no ano 

de 2015 foi o terminal de Maringá (com um total de 2,78 milhões de toneladas), seguido 

do terminal Londrina (1,24 milhões de toneladas). Os demais terminais movimentaram 

menos de 0,8 milhões de toneladas cada um. Na figura a seguir apresentam-se os 
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terminais ferroviários de origem das cargas para o Complexo, bem com os seus fluxos 

para o ano de 2015  

Figura 150: Principais terminais ferroviários de origem de cargas com destino ao Complexo Portuário 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  

Observa-se que os terminais de Maringá e de Londrina são responsáveis por 50% das 

cargas ferroviárias com destino ao Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. 

Contudo, e apesar desses centros logísticos ideados para fomentar o transporte 

ferroviário e reduzir desse modo as filas de caminhões no entorno do porto de 

Paranaguá, foi observado que parte da produção de soja e milho dos terminais Maringá 

e Londrina que deveria chegar ao porto de Paranaguá está sendo desviado para o Porto 

de São Francisco do Sul por conta da falta da capacidade da ferrovia que dá acesso ao 

Porto de Paranaguá. Assim, cerca de 50% das cargas desses terminais são destinadas 

para o Porto de São Francisco do Sul, como pode ser observado na figura a seguir.  
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Figura 151: Participação dos terminais de Maringá e Londrina na movimentação portuária para os 
produtos soja e milho 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  

A linha ferroviária que dá acesso ao Porto de Paranaguá, ligando Paranaguá com 

Uvaranas e passando por Curitiba, apresenta vários pátios ferroviários ao longo do seu 

percurso, a maioria dos quais estão concentrados no trecho entre Curitiba e Paranaguá. 

Na sequência mostra-se a localização desses pátios ferroviários além dos pontos de 

abastecimento de locomotivas.  
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Figura 152: Pátios ferroviários e abastecimentos de locomotivas na linha ferroviária Paranaguá - 
Uvaranas 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  

No interior do município de Paranaguá existem três pátios ferroviários: Paranaguá, Dom 

Pedro II e Km 5. Por estarem localizados dentro do município os entornos desses pátios 

estão intensamente urbanizados, pelo que são geradas situações perigosas e de pouca 

segurança  

Dos três pátios ferroviários apenas dois encontram-se em operação: Pátio D. Pedro II e 

Pátio Km 5. Na figura a seguir apresenta-se a localização dos pátios ferroviários dentro 

de Paranaguá. 
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Figura 153: Localização dos pátios ferroviários em Paranaguá 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  

O Pátio de Paranaguá (denominado LPG) localiza-se no centro histórico do município. 

Corresponde à Estação Ferroviária de Paranaguá e é considerado como o ponto inicial 

da linha Paranaguá–Uvaranas. Na atualidade não está operativo, o mesmo que ocorre 

com a Estação Ferroviária e o segmento ferroviário de dois quilômetros até o Porto de 

Paranaguá. 

O Pátio Dom Pedro II (denominado LDP) localiza-se dentro do Porto de Paranaguá, no 

Km 2,3 da linha Paranaguá–Uvaranas, e é onde realizam-se os transbordos para 

atendimento aos terminais portuários e ao TUP Cattalini. 

O Pátio Km 5 (denominado LID) localiza-se no Km 6,6 da linha Paranaguá–Uvaranas. 

Situa-se a 4 km do Pátio Dom Pedro II. Nela se encontra o Terminal da Rumo ALL, com 

acesso direto à BR 277.  
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Além dos pátios ferroviários, dentro da zona portuária existem diferentes terminais que 

facilitam o acesso ferroviário de mercadorias ao porto. Na sequência apresenta-se cada 

um desses terminais.  

O TUP Cattalini utiliza o pátio D. Pedro II para realizar a movimentação das mercadorias 

(principalmente granéis líquidos). Possui um ramal de um quilômetro de extensão que 

o liga com a ferrovia Paranaguá – Uvaranas. De acordo com o TUP, o modal ferroviário 

é responsável pelo transporte de combustível e óleo vegetal e possui uma média de 

movimentação de 15 vagões por dia, representando uma participação da ferrovia entre 

6 e 8%. O terminal utiliza apenas 63% da sua capacidade de movimentação. Na 

sequência se apresenta a localização do terminal e do seu ramal ferroviário. 

Figura 154: Acesso ferroviário ao TUP Cattalini 

 

Fonte: Plano Mestre – Complexo portuária de Paranaguá e Antonina (2016).  

A Bunge conta com um acesso ferroviário que movimenta 80% das mercadorias 

recebidas. A empresa possui duas instalações (Bunge 411 e Bunge 412), dentro das quais 

encontram-se os diferentes terminais.  
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No tocante ao Bunge 411, ele conta com dois terminais, AZ1 e AZ2, que possuem linhas 

férreas e que apresentam uma capacidade de 150 vagões por dia, ainda que a 

movimentação média seja inferior, de 120 vagões/dia. O terminal AZ4 tem uma linha 

férrea com capacidade de 80 vagões por dia. Esse valor é alcançado se o produto 

movimentado é soja, e se o produto é açúcar a movimentação reduz-se em 50%. O 

Bunge 412 é o que apresenta maior movimentação, por conta do terminal AZ5. Ele tem 

uma capacidade de recepção de 240 vagões por dia se o produto movimentado é soja. 

Contudo, a movimentação efetiva é de 200 vagões por dia e se o produto movimentado 

é açúcar diminui para 120 vagões por dia. 

O Terminal realiza sua operação de descarregamento de vagões em até 18 horas 

consecutivas. 

De acordo com a empresa, a baixa quantidade de vagões recepcionados pelas vias 

internas e as condições atuais de manutenção da ferrovia são as principais 

condicionantes que dificultam o aumento do modal ferroviário na movimentação de 

cargas no terminal.  

O TCP possui um ramal e um pátio ferroviário internos, possibilitando que cerca de 20% 

do total de contêineres que chegam ao terminal e 100% dos vazios sejam movimentados 

pelo modal ferroviário. A capacidade diária de recepção é de 320 vagões, porém o fluxo 

de recebimento de contêineres é de 3.000 contêineres cheios/mês pela ferrovia.  

A competividade da companhia está relacionada às tarifas da ferrovia. Porém, o modal 

ferroviário ainda não conseguiu atender o fluxo de importação. A empresa aponta que 

sua capacidade é afetada pelo percurso da Serra do Mar, impedindo-a de alcançar uma 

capacidade estimada em até 8.000 contêineres por mês e por sentido. 

A Fospar tem um terminal que possui duas linhas férreas, as quais possuem capacidade 

de 20 vagões cada uma. A divisão modal do acesso de mercadorias é 10% modal 

ferroviário e 90% modal rodoviário, e já que o local de carregamento é compartilhado 
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se dá preferência aos caminhões. Isso explica que o terminal receba em média de 200 a 

250 vagões/mês, 50% da capacidade total. 

A Pasa apresenta acesso ferroviário, utilizado principalmente na movimentação de 

açúcar e grãos (milho e soja). No ano de 2015 o total de açúcar exportado nesse terminal 

foi de 3,3 milhões de toneladas, dos quais 85% chegaram ao terminal por meio do modal 

ferroviário. O terminal tem equipamentos que permitem receber cerca de 300 

vagões/dia. 

O principal problema da empresa é a logística dentro do Porto, pois para receber suas 

cargas através do modal ferroviário necessita passar antes pelo Terminal da Bunge, 

prejudicando a produtividade e eficiência das operações. 

A Coamo possui um terminal com acesso ferroviário que desde 2009 não é operativo, 

pelo que o acesso de mercadorias é realizado pelo modal rodoviário. O acesso 

ferroviário não recebeu nenhum tipo de manutenção, pelo que se precisaria de 

investimento para atualizar as vias.    

A União Vopak possui acesso ferroviário, no entanto ele se encontra desativado, pois o 

cliente prefere o modal rodoviário para o transporte de suas cargas. O terminal tem 

capacidade para 32 vagões. 

A Interalli possui um terminal com acesso ferroviário, movimentando 10% de toda a soja 

e milho. 

O Teapar movimenta aproximadamente 10% da carga pelo modal ferroviário. 

A Transpetro conta com um terminal com acesso ferroviário que não se encontra 

operativo, e não há perspectivas para a sua ativação no futuro. 

Logística de cargas perigosas 

A segunda maior parcela da movimentação de cargas do Porto de Paranaguá é ocupada 

pelos granéis líquidos, e destes, a maior parcela, por tonelagem, é a dos derivados do 

petróleo, seguida pelo óleo vegetal, produtos químicos e água para abastecimento de 
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navios. O Píer de Granéis Líquidos e Inflamáveis é operado por quatro (04) terminais, 

sendo 

 Terminal Privado: PETROBRAS/TRANSPETRO 

 Terminal Privado: CATALLINI 

 Terminal Privado: UNIÃO VOPAK 

 Terminal Público: Terminal de Álcool da APPA 

Quanto ao Píer de Fertilizantes da FOSPAR, este é composto por um berço de atracação 

com 235 metros de extensão. O Navio descarrega a matéria-prima, que por sua vez é 

transportada através das correias transportadoras que são interligadas do píer ao 

armazém do terminal.  



214 
 

  

Figura 155: Mapa de localização do Porto Organizado de Paranaguá com as distintas estruturas, bem 
como áreas residenciais adjacentes 

 

 

 Fonte: Plano de Emergência Individual (PEI) - APPA-Aquaplan, 2013 

 O principal acesso terrestre ao Porto de Paranaguá é feito pela rodovia federal BR-277. 

Os problemas relacionados ao tráfego de cargas estão localizados na convergência com 

a área portuária que tangencia a área urbana mais central.  
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Hoje, não existe uma regulação específica para o transporte de mercadorias perigosas, 

aplicando-se a legislação atual (Lei Municipal 3039/2009) sobre transporte de cargas, 

que limita o acesso dos caminhões pesados (acima de 12Tn, proposta do PMU de 20Tn) 

para partes da malha viária. Na verdade, a logística do transporte de cargas interfere na 

qualidade do entorno urbano, não só no plano da segurança das pessoas, mas também 

no plano da paisagem urbana.  

O Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá (2016) identificou vias em três níveis de 

saturação de veículos, principalmente de veículos pesados, devido à presença do porto. 

A movimentação de carga interfere na mobilidade urbana de carros, podendo 

incrementar os problemas de congestionamento e diminuindo os níveis de segurança 

viária. 

Figura 156: Vias de acesso ao entorno portuário. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) - 2017. 
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Figura 157:  Tráfego típico em um dia de trabalho a média manhã (quinta-feira às 10h30). 

 

Fonte: Google Earth - 2018 

Segundo o Plano de Mobilidade Urbana, muitas vezes os motoristas de veículos com 

cargas pesadas desconhecem a legislação ligada à restrição de circulação de caminhões 

pesados de acordo com a Lei Municipal 3039/2009, adentrando em muitos locais onde 

a circulação deste tipo de veículo é proibida.  

O Plano de Mobilidade Urbana identifica como zonas proibidas para o tráfego de 

veículos pesados o Centro Histórico e zonas residenciais, assim como na ZRU (Zona de 

Requalificação Urbana), nos conjuntos e núcleos habitacionais, a Zona de proteção do 

Santuário do Rocio, Zona de Interesse Patrimonial e Turístico, ficando definido horário 

específico para carga e descarga de mercadorias ao comércio.  

Porém, fica criada a Zona de trânsito preferencial de caminhões na ZIP (Zona de 

Interesse Portuário), nas vias de acesso ao Porto: 

"Art. 6º Fica criada a zona de trânsito e tráfego preferencial de caminhões com 

capacidade máxima de 45.000 kg de Peso Bruto Total conforme abaixo 

especifica: 
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I - Na ZIP - Zona de Interesse Portuário conforme definida pela Lei Complementar nº 

062/2007, preferencialmente nas vias concretadas; 

II - Nas vias de acesso ao Porto de Paranaguá: BR-277, Avenida Bento Rocha e Avenida 

Ayrton Senna da Silva; 

III - Na ZDE - Zona de Desenvolvimento Econômico conforme definida pela Lei 

Complementar nº 062/2007; 

IV - Na ZIEP - Zona de Interesse de Expansão Portuária conforme definida pela Lei 

Complementar nº 062/2007 

V - Na ZOD - Zona de Ocupação Dirigida conforme definida pela Lei Complementar nº 

062/2007; 

VI - No SEPF - Setor Especial do Pátio Ferroviário conforme definido pela Lei 

Complementar nº 085/2008; 

VII - Na Rua Padre José Roberto Souza Alvim no trecho a partir da Avenida Ayrton Senna 

da Silva até encontrar a Avenida Senador Attílio Fontana e nesta, deste ponto até 

a BR-277; 

VIII - Na Avenida Senador Attílio Fontana; 

IX - Na Rua Paulo Canhola entre a Avenida Prefeito Dr. Roque Vernalha e a Rua Manoel 

Ribas; 

X - Na Rua Tufi Maron entre a Rua Balduína de Andrade Lobo e a Avenida Prefeito Dr. 

Roque Vernalha." (NR) 
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Figura 158: Mapa de restrição de tráfego e trânsito de veículos de carga 

 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá - 2016 

Figura 159: Tráfego típico em um dia de trabalho na Av. Ayrton Senna x Av. Senador Atílio.  

 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá - 2016 
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O planejamento urbanístico da cidade orienta-se para que os novos desenvolvimentos 

habitacionais sejam realizados no vetor SO da cidade, afastando-se das áreas de 

atividades portuárias (PDDI 2007). Considerando o crescimento previsto das cargas pela 

APPA até 80 milhões de toneladas em 2030 (+75%, PDZPO 2017), o Plano de Mobilidade 

conclui que a capacidade da malha existente não será suficiente.  

Figura 160: Saturação de Vias em Paranaguá 

 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá - 2016 

Estima-se que a implantação de novas tecnologias tais como o Brasil-ID ou o sistema de 

Carga Online podem contribuir a melhorar as condições na malha viária, mas serão 

necessários novos acessos para o Porto e suas futuras áreas de expansão.  

Por isso, a Plano de Mobilidade Urbana estabeleceu a meta de “segregar o transporte 

de cargas do transporte automotivo individual para melhoria na logística de 

deslocamento de cargas pesadas". O plano propõe requalificar a Av. Ayrton Sena da Silva 

como um “boulevard de integração”, consolidado a via como principal acesso para o 
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centro da cidade. Isso poderá ser feito na medida que serão criados novos acessos 

viários e ferroviários para o Porto:  

 Uma nova rodovia no Embocuí que, juntamente com a estruturação da Estrada Velha 

de Alexandra, facilitará o acesso de caminhões para o Porto e suas áreas de futura 

expansão.  

 Um novo desvio ferroviário também no Embocuí. Esta ação já estava contemplada 

no Plano Diretor de Paranaguá aprovado em 2007 

 Figura 161: Propostas sobre a malha viária de Paranaguá. Nova via no Embocuí e estruturação da 
Estrada Velha de Alexandra.  

 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá - 2016 
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Figura 162: Mapa de propostas do Sistema Ferroviário em Paranaguá 

 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá - 2016 

Em Antonina tampouco existem limitações para a circulação de veículos pesados ou 

transporte de mercadorias perigosas. O transporte até o Porto de Antonina faz-se sobre 

a rodovia PR-408, única via existente entre o Porto e a BR-277. Essa via transcorre pelo 

interior dos núcleos urbanos de Antonina e Morretes, criando situações de insegurança 

evidentes, considerando os altos fluxos de pedestres e ciclistas que utilizam o 

acostamento da via para deslocamentos dentro dos núcleos urbanos.   

 Figura 163: Ciclistas e pedestres no perímetro urbano de Morretes 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Antonina - 2013 
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O Plano Mestre do Porto de Antonina (2013) propõe, para solucionar esta situação, três 

alternativas:  

1) Construção, na PR-408, de contornos das cidades de Antonina e Morretes; 

2) Construção de nova rodovia entre Antonina e a BR-277. Esta proposta tem estudo de 

alternativas elaborado pela SEIL do Paraná; 

3) Ativação do acesso ferroviário aos terminais Barão de Teffé e Ponta do Félix 

Arranjos logísticos locais vinculados ao agronegócio em municípios com déficits de 

infraestrutura relevantes  

O principal desafio quanto ao escoamento das cargas vinculadas ao agronegócio 

consiste no fato que onde a produção é maior (Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, 

Antonina), as infraestruturas de transporte são bem piores que no resto do litoral. Os 

casos mais claros são o de Guaraqueçaba, terceiro produtor agrícola do litoral, onde as 

cargas precisam ser escoadas por uma estrada de terra não pavimentada, por mais de 

70km (aproximadamente 5 horas de viagem, para veículos de carga); Guaratuba 

também apresenta problemas, sendo que é o primeiro produtor do litoral, está situada 

relativamente longe dos portos e das rodovias estaduais (pistas duplas), e separada do 

Porto de Paranaguá pelo ferryboat. Também Morretes e Antonina têm déficits 

relevantes de infraestrutura de transporte, incluindo o fato de que as rodovias 

percorrem os centros históricos destas cidades, onde os caminhões compartilham a via 

com pedestres e ciclistas.  

Acredita-se que uma melhoria das infraestruturas de transporte nestes municípios 

fortaleceria o agronegócio, podendo resultar em um forte impacto sobre as economias 

locais, que é caraterizada por sua componente comunitária. 

Na sequência apresentam-se os principais Polos Geradores de Viagens do Litoral, 

associados à atividade econômica da região, bem como aos diferentes serviços e 

equipamentos oferecidos à população. Para tanto realiza-se de início uma pequena 

análise da atividade econômica, baseada nas informações apresentadas no Volume 6 
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Aspectos Econômicos. Depois, procede-se à identificação dos principais pontos 

geradores de viagens associados a essas atividades econômicas.  

De acordo com as análises econômicos apresentadas no Volume 6 Aspectos 

Econômicos, a economia de Paranaguá não estrutura o microterritório em termos de 

ditar à economia regional sua dinâmica, pois identifica-se clara divergência na dinâmica 

das economias regionais. O comportamento convergente da economia do município de 

Paranaguá com a Região Metropolitana de Curitiba e com a do Estado e sua divergência 

em relação aos municípios da microrregião permitem arriscar a hipótese de que a 

economia de Paranaguá constitui um enclave no território do litoral paranaense em 

termos de atividade econômica. A economia do município depende da atividade 

econômica estadual e regional, mas não irradia essa dependência para a microrregião. 

Figura 164: Composição Setorial da Oferta Agregada (%). Microrregião de Paranaguá. 2002-2015 

 

Fonte: IBGE (2018). 
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As atividades da agropecuária são, no contexto da microrregião, quase que desprezíveis 

em termos da composição setorial do produto regional. Para a microrregião 

representam cerca de 1% do produto. Contudo, para dois dos municípios da região, as 

atividades agropecuárias representam de um quinto a um terço do produto municipal, 

no caso de Guaraqueçaba e até um quinto no caso de Morretes. Além disso, esses dois 

municípios, juntamente com Guaratuba, tem uma participação de cerca de 25% cada 

um na produção de culturas temporais do Litoral. Cabe salientar que o litoral é o 

responsável de 80% da produção de bananas do Estado, concentrada principalmente 

em Guaratuba e em Guaraqueçaba. O Litoral do Estado tem hoje cerca de 640 famílias 

de agricultores dedicados à cultura da bananeira. Elas plantam pouco mais de 4 mil 

hectares, com produção anual que chega a 88 mil toneladas. Guaratuba é responsável 

pela colheita de 70% da safra regional, tem 250 produtores e 2,8 mil hectares plantados. 

De acordo com valores do Departamento de Economia Rural, em 2016 o município com 

um maior Valor Bruto Rural foi claramente Guaratuba, seguido dos municípios de 

Morretes e Guaraqueçaba. Nos quadros a seguir apresenta-se o VBR de cada município 

e a participação dos principais produtos nesse valor.  

Quadro 24: Valor Bruto Rural dos municípios do Litoral, em R$ milhões (2016). 

Município VBR 

Guaratuba 151,7 

Morretes 45,6 

Guaraqueçaba 41,9 

Antonina 21,6 

Paranaguá 18,2 

Pontal do Paraná 9,3 

Matinhos 8,2 

Fonte: Departamento de Economia Rural - DERAL (2016)  
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Quadro 25: Valor Bruto Rural dos principais produtos produzidos no Litoral, em R$ milhões (2016). 

Município 

Camar
ão 

Marinh
o 

Pescad
o 

marinh
o 

Banan
a 

Arroz 
Irrigad

o 

Palmit
o 

Chuc
hu 

Mandio
ca 

Maracu
ja 

Abobrinh
a verde 

Pepin
o 

Guaratuba 64,1 8,8 61,2 3,7 3,7 - - -   

Morretes - - - - - 11,9 - 3,9 2,4 4,9 

Guaraqueç
aba 

5,4 6,1 11,1 2,6 7,9 - - - - - 

Antonina - - 3,9 - 3,3 2,3 1,2 1,1   

Paranaguá 4,4 3,3 - - - - 1,8    

Pontal do 
Paraná 

2 5,8 - - - - - - - - 

Matinhos 1,9 5,3 - - - - - - - - 

Fonte: Departamento de Economia Rural - DERAL (2016) 

Destaca-se a importante participação da produção das bananas e da pesca do camarão 

marinho no VPB de Guaratuba. Em Morretes destaca-se a produção de chuchu e do 

pepino, enquanto que em Guaraqueçaba os produtos com maior participação no VPB 

são a produção das bananas, palmitos, a captura de pescados e camarões e o arroz. 

O relacionamento entre o Valor Bruto Rural de cada município e as condições da rede 

de rodovias para escoar os produtos produzidos indica claramente que, ainda que 

Guaraqueçaba seja o terceiro município com o maior VPB, os produtores locais têm 

dificuldades para exportar seus produtos por conta da falta de pavimentação da estrada 

que dá acesso ao município. Concretamente, a distância entre o município e a BR-277 e 

o Porto de Paranaguá é de 110 km e 137 km respectivamente, dos quais 70 km não são 

pavimentados.  

Guaratuba encontra-se relativamente perto das principais rodovias estaduais e federais 

da região. Porém, para acessar o Porto de Paranaguá é preciso realizar a travessia em 

ferryboat até Matinhos, aumentando consideravelmente o tempo de transporte. Isso 

permite que os portos de Santa Catarina sejam muito mais competitivos pelo 

escoamento das cargas originadas na parte sul da baia de Guaratuba. Além disso, fora 

do perímetro urbano do município existem mais de 110 km de vias não asfaltadas. Esse 

fato é especialmente prejudicial na localidade de Cubatão, onde se concentra a maior 
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parte da produção de banana de Guaratuba. A falta de pavimentação dificulta o 

escamento desse produto para as principais rodovias da região. 

Morretes, por conta da sua proximidade com a BR-277 e com o Porto de Paranaguá, 

pode escoar e comercializar seus produtos em outros municípios e regiões, mas as 

condições da rede são precárias. A principal via usada pelos caminhões percorre o 

centro do município, misturando-se com o resto de veículos e gerando externalidades 

negativas para o município e sua população.  

Quadro 26: Valor Bruto Rural dos municípios do Litoral, em R$ milhões (2016), Km de rodovia e Km de 
vias não pavimentadas até a ligação com a BR-277 e até o Porto de Paranaguá. 

Município 
VBR 

(R$ milhões) 
Distância até BR-277 Km – Porto de Paranaguá 

Guaratuba 
151,7 

 
Sobretudo, 

banana para a 
exportação e 

captura de 
camarão 

37 km até BR-101 (SC) 
 

47 km até BR-277 (PR), incluindo a 
travessia ferryboat. 

 
Mais de 110 Km não asfaltados no 
entorno da localidade de Cubatão 
dificultam o escoamento de cargas 

 

55 km 
 

Inclui travessia em ferryboat até 
porto, sendo que os portos de Santa 

Catarina podem ser muito mais 
competitivos pelo escoamento das 
cargas originadas na parte sul da 

baia de Guaratuba. 
Mais de 110 Km não asfaltados no 
entorno da localidade de Cubatão 
dificultam o escoamento de cargas 

 

Morretes 

45,6  
 

Sobretudo 
chuchu e pepino 

15 km 
 

Inclui travessias urbanas  

41 km 
 

Inclui travessias urbanas 

Guaraqueçaba 

41,9 
 

Sobretudo 
banana, palmito 

e captura de 
pescado e 
camarão 

110 km 
 

Destes, 72 km são não pavimentados, 
dificultando o escoamento das cargas 

137 km 
 

Destes, 72 km são não 
pavimentados, dificultando o 

escoamento das cargas 

Antonina 
21,6 

24 km 
Inclui travessias urbanas 

54 km 
Inclui travessias urbanas 

Paranaguá 18,2 6 km  - 

Pontal do 
Paraná 9,3 

19 km 
29 km 

Matinhos 8,2 32 km  48 km 

Fonte: Departamento de Economia Rural - DERAL (2016) 

O setor secundário gera um quarto do produto da microrregião. No estado do Paraná, a 

atividade secundária agrega cerca de um quarto do valor adicionado a preços de 
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mercado. Dessa forma, tanto a microrregião quanto o estado são convergentes em 

termos da representatividade da indústria na composição setorial do produto. 

Contudo, uma vez mais o padrão de divergência no contexto da microrregião reaparece. 

Em primeiro lugar, a economia da Paranaguá concentra a quase totalidade do produto 

industrial da região. Em segundo lugar, ao se observar as participações relativas da 

indústria em cada município se observa que Paranaguá e Antonina têm cerca de um 

terço do produto municipal gerado no setor secundário. Guaratuba e Morretes 

apresentam regressão da atividade industrial no fluxo de produção municipal entre 

2002 e 2015, apresentando uma participação desses setores na economia dos 

municípios de cerca de 10%. Guaraqueçaba e Morretes são os municípios que 

apresentam uma menor participação no setor secundário. 

O setor de serviços é de cerca de 50% para todos os munícipios, com a exceção de 

Matinhos, bem superior, apresentando cerca de três quartos da sua economia, e de 

Guaraqueçaba, ligeiramente inferior, seguramente por conta do difícil acesso ao 

município.  

Em consonância com o padrão observado em inúmeros municípios do Brasil, Morretes 

e Guaraqueçaba, os dois municípios com os menores produtos per capita do território, 

são também os municípios onde as atividades de serviços públicos são mais relevantes 

na matriz produtiva em relação aos demais municípios da microrregião. 

Na sequência apresenta-se em maior detalhe a caraterização dos municípios de 

Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina e os seus principais polos geradores de 

atividade e por tanto, de viagens.  

Em Guaratuba, a participação dos setores de Serviços, Administrações, Indústria e 

Agropecuário no Produto Interno Bruto foram em 2015 de 54%, 23%, 11% e 4%.  Ainda 

que a participação do setor agropecuário seja de apenas 4%, Guaratuba é o município 

do Litoral que gerou um maior VBR no ano de 2016, alcançando os R$ 157,1 milhões. O 

setor agropecuário gerou em 2010 cerca de 11% dos empregos do município. 
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Guaratuba tem uma participação de cerca de 25% na produção de culturas temporais 

do Litoral, destacando na produção de arroz, e gerou cerca de 70% da produção de 

culturas permanentes, destacando o cultivo da banana. Concretamente, Guaratuba é o 

principal produtor de bananas do Litoral e do Estado, gerando um VBR de R$ 61,2 

milhões, é responsável pela colheita de 70% da safra regional, tem 250 produtores 

(principalmente localizados em Cubatão), 2,8 mil hectares plantados, cerca de 2.000 

pessoas trabalhando no setor das bananas e uma produção de aproximadamente 30 

toneladas por hectare. 

Quadro 27: Participação do valor da produção das culturas temporárias municipal em relação à 
produção da microrregião (%). Quociente Locacional em relação à microrregião. Guaratuba. 2002-2015. 

Guaratuba 
Total Município / 

Total Microrregião 
(%) 

Arroz (em casca) Cana-de-açúcar Mandioca 

2007 21,0 1,7 0,4 0,4 

2008 22,6 1,7 0,5 0,9 

2009 24,0 1,5 0,5 0,8 

2010 18,7 1,7 0,4 0,9 

2011 20,1 1,8 0,4 0,7 

2012 22,0 1,7 0,4 0,6 

2013 17,1 2,2 0,4 0,7 

2014 23,4 1,6 0,4 0,7 

2015 26,6 1,6 0,3 0,5 

2016 24,7 1,6 0,4 0,6 

Fonte: IBGE (2018) 
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Quadro 28: Participação do valor da produção das culturas permanentes municipal em relação à 
produção da microrregião (%). Quociente Locacional em relação à microrregião. Guaratuba. 2002-2015. 

 Total Município / Total 
Microrregião (%) 

Banana (cacho) Palmito 

2007 55,7 1,0 0,9 

2008 59,3 1,0 0,8 

2009 59,4 1,1 0,8 

2010 32,6 1,9 0,5 

2011 44,2 1,6 0,4 

2012 46,2 1,5 0,4 

2013 64,8 1,1 0,2 

2014 64,0 1,2 0,2 

2015 59,6 1,3 0,2 

2016 67,3 1,1 0,4 

Fonte: IBGE (2018) 

Existem no município diferentes cooperativas e associações que facilitam a 

comercialização da banana, dentre as quais se destacam a Associação Pró-Agricultura 

Sustentável de Guaratuba (Apasg) e a EMATER - Instituto Paranaense Assistência 

Técnica e Extensão Rural, que já conta com mais de 100 produtores aderidos. Ademais, 

no ano de 2017 realizou-se a primeira Festa da Banana no município, para salientar a 

importância de Guaratuba na produção desse produto no Paraná bem como aumentar 

sua comercialização. Um dos principais problemas dos produtores das bananas da 

localidade do Cubatão é que as estradas não são pavimentadas (mais de 110 Km sem 

pavimentar), dificultando o escoamento do produto até as rodovias principais. Esse fato 

também dificulta o acesso de turistas em algumas das regiões do município.  

Além disso, Guaratuba destaca-se pela captura do camarão marinho que representa um 

VBR de R$ 64,1 milhões, realizada principalmente em diferentes pontos da Bahia de 

Guaratuba. Além disso Guaratuba dispõe de um mercado municipal localizado na Rua 

Newton de Souza. 

Em Guaraqueçaba, o município apresentou em 2015 uma importante participação dos 

setores Agropecuário, Serviços e Administração no Produto Interno Bruto, de cerca de 
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25%, 23% e 42% respetivamente. O setor industrial apenas representa 6% do Produto 

Interno Bruto.  

Porém, o acesso a Antonina realiza-se por uma rodovia de 70 Km não asfaltada na qual 

os veículos pesados demoram cerca de 5 horas para percorrê-la, dificultando o 

escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento do potencial turístico do 

município.  

Cerca de 50% dos empregos estão agrupados no setor Agropecuário, dentro do qual 

destaca-se a pesca com cerca de 37% dos empregos do município. A pesca é 

principalmente artesanal e de subsistência. Os principais produtos são o camarão, o 

peixe, as ostras, caranguejos e siris. A comercialização realiza-se por moradores locais, 

nos municípios vizinhos do Litoral, principalmente em Paranaguá e Antonina. O 

transporte realiza-se por via marítima e a partir dos trapiches do município. 

No tocante à produção agrícola, Guaraqueçaba destaca pelo cultivo de banana, palmito, 

arroz e mandioca, representado cerca de 25% da produção agrícola temporal e de 20% 

da produção agrícola permanente do Litoral.  

Quadro 29: Participação do valor da produção das culturas temporárias municipal em relação à 
produção da microrregião (%). Quociente Locacional em relação à microrregião. Guaraqueçaba. 2002-

2015. 

Guaraqueçaba 
Total Município / 

Total Microrregião 
(%) 

Arroz (em casca) Cana-de-açúcar Mandioca 

2007 26,2 1,5 0,3 1,0 

2008 22,8 1,7 0,3 1,0 

2009 25,1 1,5 0,3 0,9 

2010 24,5 1,6 0,4 1,0 

2011 23,6 1,5 0,3 1,2 

2012 22,2 1,5 0,5 1,0 

2013 19,2 1,7 0,4 1,2 

2014 22,1 1,3 0,5 1,1 

2015 21,8 1,2 0,4 1,1 

2016 21,0 1,3 0,4 1,0 

Fonte: IBGE (2018) 
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Quadro 30: Participação do valor da produção das culturas permanentes municipal em relação à 
produção da microrregião (%). Quociente Locacional em relação à microrregião. Guaraqueçaba. 2002-

2015. 

Guaraqueçaba 
Total Município / Total 

Microrregião (%) 
Banana (cacho) Palmito 

2007 6,4 0,9 2,0 

2008 9,4 0,9 1,9 

2009 9,0 0,9 1,8 

2010 50,2 0,2 1,4 

2011 36,2 0,3 1,9 

2012 35,9 0,2 1,9 

2013 11,9 0,6 3,5 

2014 19,0 0,6 2,6 

2015 21,9 0,6 2,1 

2016 16,4 0,8 2,6 

Fonte: IBGE (2018) 

A agricultura está voltada para o consumo familiar, mas alguns produtores usam-na 

como fonte de renda, principalmente a exportação das bananas orgânicas. Nesse 

sentido, as comunidades de Rio Verde e Batuva são as principais comunidades 

produtoras de bananas orgânicas. A Associação dos Produtores Rurais de Rio Verde – 

Aproverde – agrupa os cerca de 100 produtores de bananas e facilita a sua exportação 

para Europa. Também existem duas associações, uma na comunidade de Açunguí e 

outra em Pitinga, que comercializam a farinha de mandioca, chamada “Farinha da Boa” 

ou “Farinha de Terra”. 

A produção de artesanato local não é muito significativa, com algumas cooperativas que 

atuam como pontos de venda. Destaca-se de maneira especial a cooperativa da sede de 

Guaraqueçaba, a Arte Nossa, na Rua Dr. Agrícola Fonseca. 

Além disso, Guaraqueçaba destaca-se pelo ecoturismo, pelo que no município existe 

grande quantidade de pousadas, hotéis e restaurantes que são recebedores de 

mercadorias e, portanto, geradores de viagens.  

No município também se encontra o Formar ou Centro de Formação e Qualificação dos 

Metalúrgicos de Paraná, ao lado da cooperativa, onde realizam-se cursos e atividades.  



232 
 

  

A atividade econômica de Morretes concentra-se no setor dos Serviços (45%), da 

Administração e serviços públicos (27%) e o Agropecuário (14%). Cerca de 20% dos 

trabalhos são relacionados com a agricultura. O município possui um centro histórico 

importante, famoso pelos seus restaurantes e o seu barreado, prato típico e famoso no 

Brasil que usa produtos típicos do Litoral tais como farinha de mandioca, banana e carne 

bovina. As diferentes lojas, restaurantes, bares, posadas, hotéis, etc. representam uma 

das principais atividades econômicas do município. Cerca de 20% dos estabelecimentos 

do munícipio são relacionados com o turismo. 

Nesse sentido, os principais pontos geradores de viagem são o centro histórico, com 

seus restaurantes e lojas, os terminais rodoviários e ferroviários, e o Hospital e 

Maternidade de Morretes, no centro do município. 

Ademais, Morretes agrupa cerca de 25% da produção agrícola sazonal da região do 

Litoral. Possui uma importante produção de cana de açúcar. No tocante aos produtos 

agrícolas permanentes destaca-se pela produção de palmito e bananas. No que tange à 

produção pecuária, Morretes agrupa cerca de 25% de cabeças do rebanho bovino da 

região.  

Quadro 31: Participação do valor da produção das culturas temporárias municipal em relação à 
produção da microrregião (%). Quociente Locacional em relação à microrregião. Morretes. 2002-2015. 

Morretes 
Total Município / 

Total Microrregião 
(%) 

Arroz (em casca) Cana-de-açúcar Mandioca 

2007 23,3 0,2 1,5 0,8 

2008 27,1 0,2 1,6 0,8 

2009 20,5 0,3 1,8 0,9 

2010 27,6 0,3 1,7 0,6 

2011 27,3 0,3 1,7 0,5 

2012 24,5 0,3 1,6 0,7 

2013 29,6 0,3 1,7 0,6 

2014 22,7 0,4 1,8 0,7 

2015 20,1 0,5 2,1 0,8 

2016 22,9 0,4 1,9 0,9 

Fonte: IBGE (2018) 
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Morretes é o segundo produtor mais importante do Paraná de chuchu, com 290 ha de 

área plantada e 102 produtores. A produção começa em meados de maio e vai até 

dezembro. 

O município também se destaca pela produção da Cachaça morreteana de distintos 

sabores, principalmente de banana por conta da importante produção da mesma, assim 

como da cana de açúcar. A sua produção é principalmente artesanal, mas existe no 

município a indústria Cachaça Porto Morretes (na Estrada da Cruz Alta) que produz e 

comercializa esse produto e que no ano de 2016 foi escolhida como a melhor cachaça 

do Brasil. Outros produtores de cachaça destacáveis são Casa Poletto (na Estrada do 

Anhaia). Existe produção de diferentes produtos artesanais tais como as balas de 

banana, as conservas e compotas, o mel ou a farinha de mandioca, produzidas em 

distintas fazendas, das quais cabe salientar as Conservas Rosana (na Estrada da Cruz 

Alta). 

A proximidade do município com a BR-277 (apenas 15 Km de distância) facilita que esses 

produtores locais comercializem seus produtos nos municípios vizinhos e na região 

metropolitana.  
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Em Antonina, no ano de 2015 os setores de Serviços e da Industria tiveram uma 

participação no Produto Interno Bruto do município de cerca de 43% e 30% 

respectivamente, ocupando cerca 50% dos trabalhadores, o que faz com que os 

equipamentos onde se desenvolvem essas atividades sejam potenciais pontos 

geradores de viagens. Nesse sentido, destacam-se como principais pontos geradores de 

viagens as instalações do Porto de Antonina (o terminal Barão de Teffé e a Ponta do 

Félix), o terminal rodoviário, o centro histórico e seu comércio, e a área industrial 

localizada na entrada do município, centrada em materiais de construção. Essa área 

concentra uma importante movimentação de caminhões. Além disso, ainda que a 

participação da atividade agropecuária seja pequena (ao redor de 2%), Antonina agrupa 

cerca de 12% da produção agrícola permanente no Litoral, baseada principalmente na 

produção de bananas. Esse fato propiciou que o município gerasse uma destacada 

indústria de balas de banana, doce típico da região, agrupada no entorno da Indústria 

Soter, na Avenida Tiago Peixoto, na entrada do município, que tem seu mercado fixado 

no Litoral, em Curitiba e na região metropolitana.  

Outro ponto importante na geração de viagens é o Hospital Dr. Sílvio Bittencourt 

Linhares, na Rua Uruguai. Antonina também conta um mercado municipal, situado junto 

à baía, e o centro turístico e comercial do município, com lojas de artesanato, 

restaurantes e o tradicional mercado de peixes, onde pescadores da região vendem a 

sua pesca. 

5.3.2.6 Brasil – ID 

O Brasil-ID é o Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento, e Autenticação de 

Mercadorias. Iniciado em 2009, o sistema utiliza chips de tecnologia de identificação por 

radiofrequência (RFID) para realizar, dentro de um padrão único, a identificação, 

rastreamento e autenticação de mercadorias em produção e circulação pelo país. O 

projeto é coordenado pelo Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun em 

conjunto com o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários 

Estaduais, o ENCAT. 
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O objetivo do sistema consiste em desenvolver e implantar uma infraestrutura 

tecnológica de hardware e software para padronizar, unificar, interagir, integrar, 

simplificar, desburocratizar e acelerar o processo de produção, logística e de fiscalização 

de mercadorias pelo país. Os estados da Bahia e do Rio Grande do Sul já estão operando 

o sistema, com os programas “Canal Verde” na Bahia e “Trânsito Livre” no Rio Grande 

do Sul. 

Em 2015, a APPA informou que o Porto de Paranaguá receberia um projeto-piloto do 

Brasil-ID no segmento de fertilizantes por ser o porto com maior grau de informatização 

do Brasil, a ser implantado pela Unifesp – Universidade Federal de São Paulo.  

A implantação do projeto consiste na instalação de um microchip nos caminhões das 

transportadoras e nos produtos e na instalação de antenas de transmissão no porto e 

estradas. Essas antenas enviam a posição do chip para uma central onde se monitoriza 

e controla o trajeto.  

De acordo com o indicado pelos técnicos da APPA, a tecnologia necessária já foi 

implementada. Assim, foram instaladas um total de 6 antenas nos principais pontos de 

acesso ao Porto e uma outra no Pátio de Triagem. A implantação e o custo do chip nas 

mercadorias depende da empresa produtora. Porém, o projeto ainda não foi iniciado, 

encontrando-se na fase de licitação da empresa que irá realizar o monitoramento das 

mercadorias. Não existe uma previsão sobre quando o projeto será iniciado. Ainda 

conforme técnicos da APPA, a decisão depende de órgãos federais, pelo que nenhuma 

ação poderá ser implementada até depois do período eleitoral do pais. 

No entanto, conversas com técnicos da APPA e responsáveis do programa Cities 

Programme das Nações Unidas permitiram esclarecer quais são os principais impactos 

esperados no Porto com a implantação dessa tecnologia.  

Na sequência listam-se os impactos que a implantação do Brasil-ID terá no Porto de 

Paranaguá: 
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 Diminuição dos tempos de operação dos caminhões dentro do Porto, por 

eliminação de um número importante de tramites que são substituídos pelo 

Brasil-ID.  

 Confiabilidade. Limitação de perdas de cargas. O sistema de rastreabilidade das 

cargas irá limitar os riscos de perda ou roubo de mercadorias dentro dos recintos 

do Porto ou do Pátio de Triagem.  

 Simplificação da logística dentro do Porto. Porque o número de estágios para 

formalidades portuárias diminui, os processos logísticos dentro do Porto serão 

mais simples de gerir e mais rápidos.  

 Diminuição da necessidade de espaço de estocagem. Se a operativa é mais 

rápida, será necessário menos espaço para gerir a carga no Porto, ou se poderá 

movimentar mais carga com o espaço disponível.  

 Melhor organização dos fluxos regionais e fortalecimento do Sistema de Carga 

Online pelo melhor monitoramento da carga que acessa e sai do Litoral.  

 Fiscalização de condutas não permitidas. O monitoramento das cargas permitirá 

identificar caminhões que estacionaram em locais não permitidos no entorno do 

Porto de Paranaguá, p.e. caminhões que não utilizaram o Pátio de Triagem  

 Conhecimento dos processos logísticos. Monitoramento e otimização de fluxos 

portuários internos. Com um número suficientemente grande de antenas nas 

diferentes áreas do Porto será possível ter melhor conhecimento dos fluxos 

internos e dos principais gargalos na operativa interna do porto.  

 Limitação do Contrabando. Com sistemas inteligentes de rastreamento da carga 

no Brasil será mais simples detectar carga de contrabando.  

 Segurança. O Brasil-ID, juntamente com contêineres inteligentes, permitirá 

detectar contêineres que foram manipulados depois das inspeções oficiais, para 

trocar a carga no interior. 

 Menor afetação na mobilidade urbana. O Brasil-ID implicaria em uma redução do 

número de caminhões circulando pela cidade, obtendo uma menor pressão na 

malha viária dos municípios e aumentando a segurança dos cidadãos. 
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 Melhoria na gestão municipal. A implantação do Brasil-ID em parceria com o 

programa das Nações Unidas Cities Programmes permitiria melhorar a gestão 

dos municípios em temas relativos à mobilidade urbana, educação, meio 

ambiente, planejamento, etc.  

O principal impacto do Brasil ID seria a melhoria dos processos de gestão dos Portos e a 

redução do tempo nos processos burocráticos ligados ao transporte de mercadorias, e 

portanto, a redução no tempo total de transporte. O chip possibilitaria que os 

caminhões abandonassem o porto com todas as informações da carga, remetente, 

destino final e tributação, automatizando a transmissão de dados fiscais e evitando a 

perda de tempo ao parar nos postos fiscais ou pedágios. O sistema também permitiria 

garantir que as informações transmitidas sejam corretas. Se estabeleceria desse modo 

um padrão único a ser utilizado em produtos e documentos fiscais em circulação pelo 

conjunto do país, facilitando diferentes operações. Com o mesmo chip seria possível 

pagar o pedágio na BR-277, utilizar a balança do porto de Paranaguá e passar pela 

fiscalização do ICMS no Mato Grosso.  

Outro impacto do Brasil-ID é a possibilidade de rastrear em todo momento as cargas e 

poder identificar com precisão a origem e destino das diferentes mercadorias 

movimentadas no Porto, obtendo informação que permitiria melhorar as análises de 

fluxos e movimentação e, portanto, a gestão interna do Porto. O rastreamento 

permitiria a tomada de decisão das empresas ou do Porto com base em informações 

precisas de tempos gastos de deslocamentos entre pontos nas rotas, obediência às rotas 

pré-determinadas ou locais de permanência e repouso. Também seria possível reduzir 

o tempo perdido nos casos de erro, como por exemplo se um caminhão pegasse a fila 

errada, se o carregamento no funil fosse errado ou se levasse-se um produto diferente 

ao armazém. Graças a esse monitoramento seria possível saber de maneira exata onde 

estão possíveis falhas e gargalos e dar ainda mais segurança a todo o processo. Além 

disso, o rastreamento permitiria localizar as mercadorias e caminhões em caso de 

roubo. 
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Em conjunto, se reduziria o ciclo do tempo da descarga e aumentaria a produtividade e 

a segurança nas operações do Porto. Com o Brasil-ID todos os processos logísticos 

seriam realizados em um menor tempo, com mais segurança e menor afetação na 

mobilidade urbana das áreas próximas a regiões portuárias.  

Além do impacto que essa tecnologia teria no transporte de cargas e na gestão interna 

do Porto, o programa das Nações Unidas Cities Programme está trabalhando em 

parceria com distintas instituições na ampliação do escopo do Brasil-ID para poder 

implantar modelos Smart Cities nas cidades do Litoral mais afetadas pelos fluxos de 

caminhões derivados da atividade portuária, ou seja, Antonina, Morretes e Paranaguá.  

O objetivo é realizar parcerias com o Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von 

Braun e o sistema de informações cartográficas PLANET para utilizar o Brasil-ID e criar 

um sistema georreferenciado do Litoral com informação real e histórica para melhorar 

a gestão municipal em questões de mobilidade urbana, educativas, ambientais, de 

planejamento, etc. O uso do Brasil-ID para a melhoria da gestão municipal não teria 

nenhum custo para os munícipios aderidos, pois o custo da implantação das antenas e 

dos chips é assumido pelas empresas do setor portuário e logístico.  

De acordo com as conversas realizadas com responsáveis do programa, a implantação 

dessa tecnologia permitiria ganhar transparência em todos os processos e combater a 

corrupção, pois em todo momento se teria controle das mercadorias movimentadas 

entrando e saindo no Porto, nos municípios e nos locais e, portanto, se reduziria a 

possibilidade de realizar contrabando ou desvios. 

Ainda conforme os responsáveis do programa, a tecnologia permitiria melhorar a gestão 

dos fluxos de caminhões e os impactos que eles têm nos municípios, tais como as filas 

de caminhões estacionados de maneira irregular. As filas de caminhões produzem-se 

por três motivos: a chegada de caminhões ao Porto, o trânsito de caminhões para os 

distintos armazéns e a saída dos caminhões (vazios ou com a carga). Mediante a 

implantação do chip, seria possível ter informação em tempo real e históricos dos fluxos 

e filas de caminhões e, portanto, seria possível desenhar políticas e protocolos para 
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melhorar a gestão desses fluxos e eventualmente eliminar as filas. As vantagens que o 

sistema aporta na organização do fluxo de caminhões implicariam em uma redução do 

número desses veículos circulando pela cidade ou estacionados de maneira irregular nas 

ruas, reduzindo o impacto na cidade. Assim, se obteria uma menor pressão viária na 

malha viária do município, possibilitando o aumento da segurança dos cidadãos.  

A implantação dessa tecnologia aportaria benefícios aos distintos agentes implicados na 

cadeia logística (proprietários da carga, operadores de transporte, APPA, administrações 

locais e administração regional e estadual). Na tabela a seguir identificam-se os 

benefícios que o Brasil-ID teria para cada um deles.  

Quadro 32: Avaliação dos impactos por agentes derivados da implantação da tecnologia BRASIL-ID no 
Porto de Paranaguá e no Litoral 

Agentes Eficiência Confiabilidade 
Conhecimento e 

otimização de 
processos 

Segurança e 
seguridade 

Proprietário da 
mercadoria 
sendo 
transportada 

+ 
 

(Redução do tempo e dos 
custos do transporte) 

+++ 
 

(A rastreabilidade 
contribui para evitar 
perdidas ou roubos)  

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+++ 
(Garantir que o produto 
não é alterado ao longo 

do ciclo logístico e do 
transporte) 

Operador de 
transporte 
(caminhão) 

+++ 
 

(Redução do tempo de 
espera no Porto) 

++ 
 

(Evitar perdidas que 
podem ser 

reclamadas por seus 
clientes) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

APPA 

+++ 
 

(Gestão mais simples da 
logística no interior do 

porto) 

+++ 
 

(Projetar uma 
imagem de 

confiabilidade para 
potenciais futuros 

usuários) 

+++ 
 

(Identificar falhas e 
melhorar o 

conhecimento de 
gargalos na logística 

portuária) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

Administrações 
locais 
(Prefeituras, 
COLIT...) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+++ 
 

(Melhoria da gestão 
municipal na mobilidade 
urbana, planejamento...) 

+++ 
 

(Reduzir a criminalidade 
relacionada com o 

contrabando e tráfego de 
drogas) 

Administrações 
regionais e 
estaduais 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+ 
 

(Pouco impacto 
esperado) 

+++ 
 

(Limitação do 
contrabando e tráfego de 

drogas) 
Fonte: Os autores (2018) 
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A experiência da implantação da Tecnologia RFID em outros países 

O projeto de Brasil-ID se enquadra na tendência de monitoramento e acompanhamento 

das cargas realizada em alguns dos portos mais importantes no panorama internacional.  

O porto de Busan (na Coreia de Sul), o Porto de Rotterdam (na Holanda), o Porto de 

Hong Kong e o porto de Shenzhen (na China) são alguns dos principais portos do mundo 

que já utilizam a tecnologia RFID, empregando o sistema SaviTrak.  

SaviTrak, lançado em 2002, é um sistema inteligente que usa uma tecnologia wireless 

de monitoramento de envios para fornecer aos expedidores, provedores de serviços 

logísticos e operadores de terminais, informação facilmente acessível, precisa e 

processável. A informação é usada para identificar tanto problemas sistemáticos em 

tempo real como para a tomada de decisões apropriadas.   

O SaviTrak fornece informação em tempo real sobre a localização global, conteúdo, 

segurança e condição do estoque transportado por remessas de contêineres através de 

sua integração com um dispositivo de Tag inovador que inclui GPS, celular e identificação 

ativa por radiofrequência com tecnologias de sensores. 

O dispositivo multi-wireless, que se prende a uma porta do contêiner, recebe 

informações de localização GPS em intervalos de tempo configuráveis. Os sensores 

embutidos na etiqueta detectam e registram as violações de segurança das portas do 

contêiner, bem como as alterações dentro do contêiner de temperatura, luz e umidade. 

Em seguida, o dispositivo comunica as informações a redes ativas de RFID ou GSM 

usando o GPRS, que possui a maior cobertura celular do mundo. 

De acordo com o The Journal of Commerce – JoC, na Índia a tecnologia RFID foi 

implantada nos Portos de Jawahrlarl Nehru e Mundra para seguir e monitorar as cargas 

movimentadas desde os portos até os usuários finais, passando pelas estações de carga 

de contêineres. Isso permite reduzir os custos logísticos por conta da melhoria na 

previsão e otimização dos fluxos de carga. Além disso, a digitalização permite reduzir o 

tempo de gestão nos trâmites aduaneiros, pois as operações de controle se realizam 
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diretamente com a leitura de um chip e não é mais necessário a análise detalhada dos 

documentos em papel da carga.   

Ademais dessas melhorias o sistema permitiu reduzir o período de permanência (tempo 

necessário para carregar as mercadorias exportadas num navio e para descarregar as 

mercadorias importadas num caminhão ou trem) das cargas exportadas de entre 10%-

15% e das importadas de entre 5%-43%. A redução desse tempo se traduz também 

numa redução dos congestionamentos nos terminais e em aumento da produtividade. 

Ainda conforme o JoC, o Governo indicou em 2018 que todos os portos do pais teriam 

que ter implantada essa tecnologia. Além disso, foi salientado que as autoridades 

portuárias estão avaliando a proposta de limitar o tempo de permanência das cargas a 

24 hores e de implantar um cargo adicional caso esse período de tempo fosse superado.  

Na atualidade cerca de 15% do custo total de um produto nacional é causado pelos 

elevados custos logísticos do pais, enquanto que os valores para a China e o resto do 

mundo desenvolvido são de cerca de 10% e 6% respectivamente. Mediante a 

implantação dessa tecnologia prevê-se reduzir os custos logísticos e aumentar, 

portanto, a competitividade dos produtos nacionais no mercado global. 

Outros sistemas de monitoramento de caminhões 

Além do Pátio de Triagem e da implementação da tecnologia Brasil ID, a Prefeitura 

Municipal de Paranaguá e o próprio Porto de Paranaguá contam com outros 

mecanismos que permitem monitorar o tráfego de caminhões.  

Instalação de Câmeras de Monitoramento 

A instalação das câmeras permite, por um lado, monitorar o fluxo de todos os 

caminhões, e por outro lado observar o cometimento de infrações no entorno do TCP, 

tais como estacionamento irregular em áreas não habilitadas para esse fim ou o trânsito 

de veículos em locais proibidos. Este monitoramento é responsabilidade da Secretaria 

de Segurança/Demutran do Município.  
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Sistema de Monitoramento de Tráfego Viário da TCP 

O principal objetivo é monitorar o tráfego de caminhões por conta da operação de 

contêineres na TCP. São monitorados cinco pontos, espalhados ao longo do percurso 

viário utilizado pelos caminhões. Na sequência mostra-se os pontos de monitoramento 

bem como o percurso realizado pelos caminhões.  

Figura 165: Localização dos pontos de monitoramento de tráfego 

 

Fonte: Estudo de Impacto de Vizinhança do Projeto de Complementação das Obras de Ampliação do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá - 2017   

O sistema permite obter diferentes indicadores, tais como o tempo médio de percurso, 

a quantidade de veículos e a velocidade média entre dois pontos de monitoramento na 

última hora. Além desses indicadores em tempo real o sistema também captura 

fotografias a cada dois minutos para cada um dos pontos. O sistema retém essas 

informações durante um ano, sendo possível gerar relatórios históricos de cada ponto. 

Na sequência observa-se a tela de acompanhamento dos indicadores do sistema de 

monitoramento de tráfego. 
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Figura 166: Tela de acompanhamento dos indicadores do sistema de monitoramento de tráfego. 

 

Fonte: Estudo de Impacto de Vizinhança do Projeto de Complementação das Obras de Ampliação do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá - 2017   

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV – do projeto de complementação das obras de 

ampliação do terminal de contêineres de Paranaguá (2017) aponta possíveis melhorias 

desse sistema. Primeiramente, propõe-se estender o monitoramento para a av. Bento 

Rocha e a rua Manoel Bonifácio, pois nessas ruas existem conflitos com os veículos 

acessando ao TCP. Depois, propõe-se estabelecer uma rota de acesso ao terminal e 

verificar mediante o sistema de monitoramento seu uso pelos caminhões. Caso a rota 

não seja respeitada, procede-se à notificação do caminhoneiro e a transportadora do 

descumprimento da rota de acesso ao TCP. A reincidência nesta ocorrência irá resultar 

em um processo administrativo por parte da TCP para bloquear ou suspender o 

motorista, podendo ainda haver a penalidade de exclusão/proibição de seu acesso ao 

terminal. O motorista só seria reabilitado após passar no curso de reciclagem ministrado 

pela TCP.
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5.3.2.6 Desenvolvimentos Futuros Do Porto: Plano Mestre do Porto de Paranaguá 

5.3.2.6.1 Previsão de tráfego até 2030 

No Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013), foi realizada uma projeção da evolução 

da movimentação do porto. O resultado mostra-se na figura a seguir. Para 2030, a 

movimentação de cargas projetada alcançará 80 milhões de toneladas, quase dobrando 

o volume atual. 

Figura 167: Movimentação observada (2012) e projetada (2030) por natureza de carga no Porto de 
Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013) 

No Plano Mestre também foi projetada a divisão modal para 2030. Foi estimado que o 

modal ferroviário responderá por aproximadamente 30% da movimentação do porto, 

transportando cerca de 24 milhões de toneladas anuais. Isso implica em um aumento 

de mais de 125% no período. 
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5.3.2.6.2 Zoneamento proposto e projetos de expansão  

O zoneamento do Porto de Paranaguá a curto prazo, que condiz com a realidade 

observada atualmente, conta com seis áreas distintas, a saber: i) áreas de interesse para 

expansão portuária; ii) área turística e sede administrativa, iii) carga geral, iv) 

contêineres e veículos, v) granel líquido; e vi) granel sólido.  

O Plano Mestre do Porto de Paranaguá indica quatro investimentos para a adequação 

da capacidade do porto à demanda prevista, conforme destacado pelo quadro a seguir: 

a construção do Píer “T” do COREX, o Píer “L” do Cais Oeste, mais dois berços no Píer de 

Inflamáveis e um novo terminal de contêineres.  

Figura 168: Cronograma de investimentos e melhorias no Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  
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A figura a seguir apresenta o zoneamento do Porto de Paranaguá em curto prazo e os 

principais projetos de extensão.  

Figura 169: Zoneamento do Porto de Paranaguá 2014 – Atual/Curto Prazo. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

Conforme indicado no ZEE, o aumento do volume de carga implicará no aumento da 

circulação de veículos pesados atravessando a cidade, criando dificuldades para circular, 

estacionar e descarregar/carregar. Além disso, o porto apresenta problemas de 

infraestrutura que retardam a atracagem das embarcações, bem como as atividades de 

embarque e desembarque. Sua extensão continuará sendo um ponto de 

estrangulamento ao desenvolvimento para os horizontes de dez e vinte anos, a não ser 

que investimentos significativos sejam realizados.  

Nesse sentido, de acordo com a Secretaria do Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral (SEPL), o valor de investimento estimado para a modernização dos terminais do 

Porto de Paranaguá é de R$ 1,1 bilhões. 

  

5 

3 

2 
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Projeto de construção do Píer “T” do COREX (Corredor de Exportação) 

A obra visa atender as projeções esperadas para movimentação de grãos (soja, farelo 

de soja e milho). Espera-se que a demanda precise de uma capacidade de movimentação 

desses granéis vegetais de 13,4 milhões de toneladas até 2015. O COREX tem um papel 

preponderante e definidor do espaço da área primária complementado na operação dos 

berços.  

A solução proposta para superar o déficit atual de capacidade consiste na construção de 

quatro novos berços. A implantação do píer em formato “T”, promove a otimização da 

área já em uso, desafogando determinados berços do COREX e gerando a possibilidade 

de movimentação de fertilizantes nos mesmos, pois a construção dos novos berços no 

píer proporcionará a realocação da movimentação de cargas nos berços.  

O Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) e o projeto executivo 

do Píer “T” já estão elaborados. O PDZPO propõe que a exploração dos futuros berços 

do COREX seja incluída no programa de arrendamentos, no sentido de permitir que os 

arrendatários das áreas atreladas aos berços invistam na construção dos berços. 

Quadro 33: Cronograma das etapas do projeto de construção do píer em “T”. 

 Etapa  Descrição  Status Prazo 

1  Inclusão da área como área arrendável no PDZ 2014  Finalizado - 

2  Aprovação do PDZ pela SEP/PR  Em andamento Curto 

3  Inclusão da área no Plano de Outorgas pela SEP/PR  Não Iniciado Curto 

4  Licitação da área ou formação de uma PPP  Não Iniciado Médio 

5  Início das obras  Não Iniciado Médio 

6  Início das operações  Não Iniciado Médio 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  
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A figura a seguir ilustra o layout da construção do Píer “T”. 

Figura 170: Reestruturação do corredor de exportação - Píer “T”. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

Projeto de construção do Píer “L” do cais oeste  

O Plano Mestre do Porto de Paranaguá propôs a criação de um píer em “L” no cais oeste 

para atender ao aumento previsto no mesmo no plano da movimentação de granéis 

vegetais. Estão sendo desenvolvidos estudos para a criação de um píer em “F” com o 

objetivo de obter mais berços (passando dos dois berços do píer em “L” aos quatro do 

píer em “F”). 

A ampliação no cais oeste resulta vantajosa já que permite a otimização de uma área já 

em uso e melhora a gestão portuária da APPA. 
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A figura a seguir apresenta a visualização do Píer “F”. 

Figura 171: Construção do Píer “F”. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

O Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) já está elaborado, e o 

projeto executivo está sendo elaborado. O PDZPO propõe que a exploração dos futuros 

berços do cais oeste seja incluída no programa de arrendamentos, no sentido de 

permitir que os arrendatários das áreas atreladas aos berços invistam na construção dos 

berços. 

Quadro 34: Cronograma das etapas do projeto de construção do píer em “F”. 

Etapa  Descrição  Status  Prazo  

1  Inclusão da área como área arrendável no PDZ 2014  Finalizado  -  

2  Aprovação do PDZ pela SEP/PR  Em andamento  Curto  

3  Inclusão da área no Plano de Outorgas pela SEP/PR  Não Iniciado  Curto  

4  Licitação da área ou formação de uma PPP  Não Iniciado  Médio  

5  Início das obras  Não Iniciado  Médio  

6  Início das operações  Não Iniciado  Médio  

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

Projeto de construção de mais dois berços para granéis líquidos no Píer de Inflamáveis  

A construção de dois novos berços para granéis líquidos no Píer de Inflamáveis visa 

aumentar a capacidade do porto para a movimentação de combustível, já que, a partir 
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de 2015, segundo o Plano Mestre, o porto não conseguiria atender efetivamente a 

demanda crescente. Além disso, o projeto vai permitir suprir as deficiências das 

instalações de acostagem de granéis líquidos. 

A ampliação suportará a consolidação da parte oeste do porto como área de 

movimentação de inflamáveis e permitirá liberar as áreas dentro da zona de interesse 

portuário, retirando os moradores próximos aos tanques. 

A figura a seguir mostra a proposta de ampliação do Píer de Inflamáveis. 

Figura 172: Layout esquemático do prolongamento do Píer de Inflamáveis. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 
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O Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) já foi elaborado. O 

PDZPO propõe que a área seja listada para arrendamento e que a construção do píer 

seja feita por investimentos do setor privado ou em Parceria Público-Privada (PPP). 

Quadro 35: Cronograma das etapas do projeto de prolongamento do Píer de Inflamáveis. 

Etapa  Descrição  Status  Prazo  

1  Inclusão da área como área arrendável no PDZ 2014  Finalizado  -  

2  Aprovação do PDZ pela SEP/PR  Em andamento  Curto  

3  Inclusão da área no Plano de Outorgas pela SEP/PR  Não Iniciado  Curto  

4  Licitação da área ou formação de uma PPP  Não Iniciado  Médio  

5  Início das obras  Não Iniciado  Médio  

6  Início das operações  Não Iniciado  Médio  

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

Projeto de construção de um terminal de contêineres com dois berços  

Segundo o Plano Mestre, o Porto de Paranaguá necessitará dois novos berços 

operacionais a partir de 2023, com o objetivo de reduzir o déficit previsto de 465.000 

TEU em 2030. O PDZPO prevê que a expansão necessária para aumentar a capacidade 

de contêineres se realize a partir de alguns dos projetos de terminais privados previstos 

no Complexo Portuário de Paraná, destacando entre eles o projeto previsto em Pontal 

do Paraná (que já conta com a autorização da ANTAQ). 

De acordo com as informações compiladas no website do Porto de Paranaguá, a obra 

conta com a expansão do cais de atracação, que ganhará mais 220 metros, passando a 

contar com 1.099 metros de extensão; a construção de dolfins exclusivos para a 

atracação de navios que fazem o transporte de veículos; e a ampliação da retroárea do 

terminal, que hoje tem 320 mil m² e que será ampliada para cerca de 500 mil m². 

Projeto de ampliação do Pátio de Triagem  

O PDZPO prevê a ampliação do Pátio de Triagem para poder suportar o número de 

caminhões que acessam o porto. A ampliação vai supor um aumento de 250 mil m2 e 

mil vagas, com capacidade para acomodar de dois mil caminhões em total. Além disso, 

o projeto prevê melhorias na iluminação, sinalização, sonorização e a pavimentação e 

concretagem de algumas vias internas do pátio. 
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A ampliação vai se realizar por meio da aquisição de uma área adjacente ao pátio 

(suficiente para dobrar a atual capacidade do local), que já foi desapropriada pelo 

governo do estado, para que possa comportar a expansão prevista. Na atualidade, o 

processo de regularização da área para a posterior ampliação do pátio está em 

desenvolvimento. 

Quadro 36: Cronograma das etapas do projeto de ampliação do Pátio de Triagem. 

Etapa Descrição Status Prazo 

1  Realização de projeto executivo para ampliação do pátio de 
triagem  

Finalizado  -  

2  Desapropriação da área adjacente para ampliação do pátio de 
triagem  

Finalizado  -  

3  Regularização da área para ampliação do pátio  Em 
andamento  

Curto 
Prazo  

4  Licitação para ampliação do pátio de triagem  Não Iniciado  Curto 
Prazo  

5  Obras de ampliação do pátio de triagem  Não Iniciado  Curto 
Prazo  

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

Projeto de construção de um terminal de passageiros 

Existe um projeto arquitetônico para a construção de um complexo náutico no porto 

que contemplará uma marina e um terminal de passageiros, já que na atualidade o Porto 

de Paranaguá não possui uma estação de passageiros nem um terminal turístico. O ZEE 

também incorporou a medida dentro das atividades de expansão do porto.  

O projeto contempla, nas proximidades do complexo náutico, a construção de um 

centro de convivência (onde será localizada a nova sede administrativa da APPA), dois 

prédios operacionais e dois prédios administrativos para congregar empresas e outros 

intervenientes do setor portuário. Além disso, serão construídas outras estruturas 

turísticas tais como um hotel, um heliporto, restaurantes, estacionamentos e áreas de 

lazer com ciclovia. 

De acordo ao Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDTIS), o 

custo previsto é de R$ 35 milhões. 
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Figura 173: Projeto Arquitetônico – Terminal de Passageiros, Complexo Náutico e Centro de 
Convivência. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

Outros investimentos 

Além dos anteriores, a APPA também prevê:  

 O reforço e remodelação do cais no trecho dos berços 202 a 214, para conseguir um 

calado uniforme de 13.80 metros ao longo do cais, ganhando assim umas 5.000 

toneladas por embarcação. 

 A dragagem de aprofundamento do canal de acesso e da bacia de evolução, que 

permitirá o acesso ao porto de embarcações com calado de 12,8 metros (o limite 

atual é de 12,3 metros). O prazo de execução previsto das obras é de 18 meses. 

 A execução da obra para recuperação no píer de inflamáveis. Foi realizado um 

diagnóstico do estado da estrutura do píer, cujo resultado indicou que se encontra 

em mau estado de conservação e que precisa de recuperação. 

 A execução da obra de repotenciamento do berço 201, contratos de direito de 

passagem e o novo corredor oeste de exportação de granéis sólidos vegetais do 

Porto de Paranaguá. Segundo o indicado no PDZPO, a APPA vai transformar o Berço 

201 e suas áreas adjacentes em um novo corredor de exportação. Além disso, serão 
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realizados contratos de passagem com empresas cujos armazéns localizam-se fora 

da área do porto, organizados em áreas adjacentes.  

 A compatibilização das áreas arrendáveis com o Programa de Arrendamento da 

APPA para que as áreas listadas e suas respetivas vocações sejam incluídas no Plano 

Geral de Outorgas. 

 A remoção da sede administrativa (localizada perto aos berços de atracação) para a 

construção da futura área de convivência e do complexo náutico. O local deve ser 

incluído como área arrendável no Plano Geral de Outorgas pela SEP. 

 A demolição dos armazéns na retaguarda 202 e 203/204 para construção de novas 

áreas de manobras de caminhões e pátios. A ANTAQ autorizou as demolições e a 

APPA já definiu um termo de referência para a contratação de empresa que 

executará os serviços de desmontagem e demolição dos armazéns.  

 Escriturar todas as áreas internas à poligonal em favor do porto, com o objetivo de 

evitar possíveis conflitos futuros no desenvolvimento da expansão do porto e de 

suas atividades. 

 Identificação das áreas urbanas dentro da poligonal do porto e elaboração de um 

plano de ação para intervenção nessas áreas (desocupação da área, retirada da área 

da poligonal, ou outras medidas cabíveis).  

 Conclusão do projeto de realocação das famílias remanescentes da Vila Becker. Já 

foram realocadas quase 280 das 500 famílias instaladas na área.  

 Direcionar o uso e ocupação do solo, visando o atendimento das necessidades de 

operações portuárias. A APPA deve realizar estudos que permitam fixar índices 

urbanísticos e atividades permitidas nas Zonas de Interesse Portuário (ZIP) e nas 

Zonas de Interesse de Expansão Portuária (ZIEP) definidas no PDDI de Paranaguá. 

 Cumprir as ações ambientais listadas a seguir: execução dos programas ambientais, 

consolidação do setor de gestão ambiental, saúde e segurança no trabalho, adoção 

e implantação do Manual de Procedimentos de Controle Ambiental, Saúde e 

Segurança no Trabalho, implantação de sistema de informações geoambientais. 
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 Buscar a implementação de um sistema viário compatível com o crescimento da 

malha urbana com a área retroportuária. A ocupação desordenada ao redor do 

porto criou muitos conflitos para as operações e vários obstáculos para sua 

ampliação. O PDZPO sugeriu a criação, em parceria com a prefeitura, de um sistema 

viário compatível com a atividade portuária, desenvolvendo um estudo de 

circulação urbana para definir a hierarquização do sistema viário na ZIP e na ZIEP. 

 

5.3.2.6.3 Plano de melhoria dos acessos ao porto  

Novo acesso rodoviário a oeste do porto 

Essa ação foi indicada no PDZPO de 2012 e também no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Paranaguá e é bastante importante, tendo em vista as 

expansões previstas para a região oeste do porto, seja em relação à exploração da área 

de expansão do Embocuí, seja para as atividades que devem ser desenvolvidas no 

chamado “Corredor Oeste” do porto. No PDZPO de 2017, foi proposto que a APPA 

fomentasse a realização de estudos com o objetivo de definir o traçado mais indicado 

para atender tanto as necessidades do município quanto de expansão das atividades 

portuárias.   

Duplicação do acesso rodoviário ao Pátio de Triagem 

Nas imediações do Pátio de Triagem o fluxo de veículos de cargas é elevado 

(especialmente durante a época da safra). Considerando que, com a futura ampliação 

do Pátio de Triagem, o fluxo de veículos vai aumentar, é importante que as vias de 

acesso à instalação estejam adequadas. 

De acordo com informações da APPA veiculadas no Plano Mestre do Porto de 

Paranaguá, serão licitadas as obras para a construção de um novo acesso para 

caminhões no Pátio de Triagem do porto. A obra prevê a implantação de um canteiro 

central e delimitação do acesso ao Pátio de Triagem por 1,2 km de via marginal, desde 

a rotatória da Avenida Senador Atílio Fontana até a marginal de acesso. Com a 
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implantação do canteiro central, o fluxo de veículos vindos da Estrada Velha de 

Alexandra (que dá acesso ao pátio) em direção à Rua 13 será impedido, evitando o 

cruzamento na BR 277. A obra integra um programa de recuperação e ampliação da 

capacidade do Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá. As obras foram orçadas em R$ 

2,4 milhões. 

Projeto de recuperação e revitalização da Avenida Bento Rocha 

A Av. Bento Rocha é a via de acesso ao Porto de Paranaguá e, consequentemente, é 

onde converge a maioria dos caminhões que acessam ao porto. Inicia-se na ponte sobre 

o Rio Emboguaçu e segue até a interseção com a Av. Portuária, apresentando uma 

extensão total de 2.898,34 metros. Devido ao grande fluxo de veículos pesados que 

trafegam na via, o pavimento está muito deteriorado. Na sequência, mostra-se a 

localização da Av. Bento Rocha e o estado de conservação precário da via. 

Figura 174: Localização da Avenida bento Rocha. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 
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Figura 175 Estado da ciclovia na Av. Bento Rocha. 

 

Fonte: Blog da Luciane (junho de 2016).  www.blogdaluciane.com.br/2016/06/camara-quer-

informacoes-sobre-obra-da-av-bento-rocha/ 

Figura 176 Fissuração do pavimento em concreto da Av. Bento Rocha devido ao fluxo de veículos 
pesados. 

 
Fonte: Google Street View (agosto de 2017) 
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Figura 177: Fissuração do pavimento em concreto da Av. Bento Rocha devido ao fluxo de veículos 
pesados. 

 
Fonte: Os autores (2018) 

A APPA assumiu o compromisso, junto à Prefeitura Municipal de Paranaguá, para a 

revitalização da avenida, ainda que seja uma via urbana. Assim, a revitalização da 

avenida permitirá adequá-la às necessidades do porto, bem como que o fluxo urbano 

também possa usufruir de uma via com condições adequadas de tráfego. 

A recuperação da Avenida Bento Rocha já possui projeto executivo definido para a 

realização das obras de recuperação do pavimento de concreto e da readequação do 

sistema de drenagem e da ciclovia. A obra está orçada em cerca de R$ 15 milhões e o 

projeto já está pronto para ser licitado. Uma vez licitada, a obra terá prazo de três meses 

para ser concluída. 

Projeto de revitalização da Avenida Ayrton Senna e vias do entorno do porto 

A Av. Ayrton Senna da Silva é o antigo trecho da BR-277 que dá acesso ao Porto de 

Paranaguá. Conforma o acesso sul ao porto (mais utilizado no retorno dos caminhões 

do porto) e cruza toda a região central da cidade de Paranaguá, atingindo o porto cerca 

de oito quilômetros depois. Desde que esse trecho deixou de pertencer à BR-277, há 

uma incerteza sobre a responsabilidade da via, o que provoca que seu estado de 
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conservação seja precário, com trechos bastante deteriorados. Embora a via seja dupla, 

existem trechos sem acostamentos, quase todos os cruzamentos são passagens em nível 

e mal sinalizados e existe um conflito importante entre os caminhões com destino ao 

porto e o tráfego local, os ciclistas e os pedestres.  

Além disso, o resto de vias de concreto que dão acesso ao Porto de Paranaguá 

apresentam diversos defeitos que prejudicam a trafegabilidade dos veículos pesados de 

carga. 

De acordo com o PDZPO, existe um projeto para a execução melhorias que, conforme a 

APPA e outros intervenientes, necessita alterações para que tenha maior viabilidade. 

Por isso, está em estudo a readequação do projeto atual que visa obras de melhorias e 

reparo na Avenida Ayrton Senna, bem como nas outras vias do entorno do porto. 

Figura 178: Estado da Avenida Ayrton Senna. 

 
Fonte: Blog da Luciane (2015) 
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Melhoria da acessibilidade regional por caminhão: nova BR-101 

De acordo como PDZPO, a APPA e o governo do estado estão desenvolvendo estudos 

para buscar alternativas do único acesso rodoviário ao porto: a BR-277. Precisamente 

por ser o único acesso rodoviário, as atividades do porto ficariam comprometidas caso 

houvesse algum tipo de interferência na operação da BR-277. Isso já aconteceu em 

2011, quando deslizamentos de terra em decorrência de chuvas torrenciais em 

cabeceiras de rios cortam a BR-277, destruíram pontes e impossibilitaram o acesso por 

via rodoviária. Atualmente, existem duas propostas que permitirão dotar o Porto de 

Paranaguá com um novo acesso rodoviário a partir do prolongamento da BR-101. A 

ligação sul permitirá conectar o município de Garuva (no estado de Santa Catarina) com 

a BR-277 e a ligação norte, a BR-277 com a BR-116, passando por Antonina e 

melhorando o acesso a porto do município.  

Na figura a seguir, apresentam-se as duas ligações propostas para melhorar o acesso 

rodoviário ao Porto de Paranaguá. 

Figura 179: Alternativas de acesso rodoviário ao Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  
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Melhoria da acessibilidade regional por trem: novo acesso ferroviário  

De acordo com o Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013), existe um projeto do 

governo estadual para estender a Estrada de Ferro Paraná Oeste (FERROESTE), 

concessionária do próprio estado, com a construção do trecho de Guarapuava a 

Paranaguá, passando por Eng. Bley (no município de Lapa, no mesmo estado do Paraná). 

Essa obra deve melhorar as questões da capacidade do modal ferroviário na integração 

com o Porto de Paranaguá, e constituir uma nova linha com um novo traçado que vence 

a Serra do Mar mais ao sul do trajeto atual. Na sequência, se apresenta o traçado 

alternativo vislumbrado pela FERROESTE. 

Figura 180: Projeto de Novo Acesso Ferroviário ao Porto de Paranaguá. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

  



262 
 

  

Melhorias para facilitar a descarga ferroviária 

Criar mecanismos que induzam o aumento da produtividade da descarga ferroviária 

para lidar com o incremento da movimentação de mercadorias em modal ferroviário, 

projetado no Plano Mestre do Porto para 2030 (transporte de cerca de 24 milhões de 

toneladas anuais). 

 

5.3.3 Infraestrutura existente e projetos no Porto de Antonina 

5.3.3.1 Situação 

O Porto de Antonina está localizado ao noroeste da Baía de Antonina, a 17,7 km do Porto 

de Paranaguá. O polígono no qual se encontra inserido o Porto Organizado de Antonina 

foi definido pela própria autoridade portuária e aprovada pelo CAP Antonina através da 

Deliberação nº 008/2006. 

Figura 181: Poligonal do Porto Organizado de Antonina o decreto de 11 de fevereiro de 2016, que 
definiu a área do Porto. 

 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (2016). 
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Como porto complementar do Porto de Paranaguá, Antonina abrange uma hinterlândia 

semelhante, com uma área de mais de 800.000 km², compreendendo principalmente o 

estado do Paraná e parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, como pode ser observado na figura a seguir. 

Figura 182: Área de Influência Comercial do Porto de Antonina. 

 

Fonte: PDZPO de Antonina (2012) 

5.3.3.2 Infraestrutura existente 

Conforme indicado no Plano Mestre, o cadastro das instalações fixas dos portos 

compreende o levantamento de informações a respeito da infraestrutura de acostagem, 

armazenagem e suprimento, bem como outras instalações existentes no porto. É 

considerado Porto de Antonina somente os terminais ditos públicos, quais sejam, o 

Barão do Teffé (público) e o Terminal Ponta do Félix (arrendado). Atualmente, a 

movimentação no Porto de Antonina acontece somente no terminal arrendado da Ponta 

do Félix, já que o cais do Barão do Teffé está desativado. 
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Figura 183: Terminal Barão de Teffé e TPPF. 

 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (2016). 

O cais público, localizado no Terminal Barão de Teffé, apresenta uma extensão de 60 

metros e profundidade de 5,89 metros. Possui uma “pera” ferroviária com 83.448.10 

m², um pátio de serviços com 102.448,30 m² e uma área de expansão de 87.291.46 m², 

porém, devido ao estado de deterioração, o cais público encontra-se desativado. 

Figura 184: Cais Público Barão de Teffé Porto de Antonina. 

 

Fonte: Fonte: PDZPO de Antonina (2012) 
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O terminal arrendado, denominado Ponta do Félix, dispõe de um cais com 360 metros 

de extensão, com profundidade de 7,10 metros e uma área de 263.824 m². O TPPF 

dispõe de um complexo de pátios e armazéns, localizados na retroárea do terminal, que 

conta com um sistema integrado de transporte, além de instalações de armazenagem 

destinadas a mercadorias secas e alguns armazéns destinados a cargas refrigeradas. O 

terminal possui vias de circulação interna de pista simples em boas condições (asfaltadas 

e bem conservadas). 

Conforme indicado no PDZPO de Antonina, por consequência das restrições naturais 

(representadas pela Ilha da Catarina e pela presença de formações rochosas, existentes 

nas bordas no canal de acesso e nas proximidades da bacia de evolução do Porto de 

Antonina) e considerando as profundidades reduzidas do canal, o calado máximo para 

o porto foi estabelecido pela Capitania dos Portos do Paraná em 7,10 metros (23 pés) 

na Ponta do Félix, para navios com comprimento máximo de até 155 metros. Existe a 

possibilidade de navegação de navios com 20 pés, quando em presença de maré de 

sizígia. 

Está em fase inicial de execução o processo de dragagem de manutenção no Terminal 

Ponta do Félix, que será dragado para 8 metros. O calado operacional é de 8,5 metros 

devido aos efeitos das marés. Está em fase de estudos e avaliação a possibilidade de 

serem realizados serviços de dragagens de aprofundamento, para permitir o aumento 

do calado para 10 metros (32 pés). 
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 As figuras a seguir ilustram a situação e o cais do Terminal Ponta do Félix. 

Figura 185: Localização do Terminal Portuário da Ponta do Félix no Porto de Antonina. 

 

Fonte: PDZPO de Antonina (2012). 

Figura 186: Plano do Terminal Portuário da Ponta do Félix. 

 

Fonte: PDZPO de Antonina (2012). 
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Figura 187: Terminal Portuário da Ponta do Félix. 

 

Fonte: PDZPO de Antonina (2012). 

5.3.3.3 Interface Porto-Cidade 

As principais vias utilizadas para a mobilidade urbana no município são as mesmas 

utilizadas para o acesso aos terminais. No entorno portuário, a Rua Engenheiro Luís 

Augusto de Leão Fonseca liga os dois terminais e seu traçado está bem próximo às 

moradias. Isso afeta a estrutura dos imóveis, potencializa acidentes viários e gera 

conflitos na mobilidade urbana. Na figura a seguir, apresentam-se as diferentes áreas 

do entorno do porto e sua interface com a cidade de Antonina. 
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Figura 188: Entorno portuário em Antonina. 

 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (2016). 

5.3.3.4 Acessos ao Porto 

Por conta da desativação do acesso ferroviário do porto, 100% de toda a demanda de 

importação e exportação do Porto de Antonina se transporta pelo modal rodoviário. 

De acordo com o ZEE, o Porto de Antonina apresenta um difícil acesso terrestre devido 

à existência da área urbana antiga, com ruas estreitas e edificações de valor histórico-

cultural frágeis, que dificultam e até impossibilitam a circulação de veículos pesados de 

carga. 

O acesso rodoviário ao Porto de Antonina é feito a partir do Km 30 da BR-277, em uma 

intersecção com a PR-408. Uma rodovia com pista simples, que possui entroncamento 

com a PR- 410, passa pelas áreas urbanas de Morretes e Antonina e convive com o 

tráfego urbano e travessia de pedestres.  
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A Rodovia BR-277 é a única ligação rodoviária dos Portos de Antonina e Paranaguá com 

sua hinterlândia, concentrando, portanto, todo o transporte rodoviário de cargas ligado 

aos referidos portos. O Plano Mestre do Porto indica que, no Km 30 da BR-277, encontra-

se a entrada que faz a ligação desta com a PR-408, que leva ao Porto de Antonina. O 

plano indica que se trata de uma interseção em nível, apresentada na figura abaixo. 

Figura 189: Interseção em nível da BR-277 com a PR-408. 

 

Fonte: Plano Mestre do Porto de Paranaguá (2013). 

A intersecção em nível apresentava problemas devido às conversões à esquerda dos 

caminhões procedentes de Curitiba que desejavam ir para Antonina. Os caminhões 

tinham que aguardar até que o fluxo no sentido contrário cessasse (esperando longos 

períodos de tempo) para atravessar. Devido a seu comprimento, na conversão, 

acabavam ocupando as duas faixas do sentido contrário, provocando um grande 

número de acidentes. 

No Plano Mestre, foi sugerida uma solução consistente na construção de um viaduto do 

tipo “Trombeta”, a fim de diminuir o número de acidentes, evitar a formação de filas e 

reduzir o retardamento dos veículos que estão nas vias. Essa atuação já foi realizada. A 

seguir, mostram-se imagens do estado da interseção antes e depois da construção do 

viaduto: 

Figura 190: Interseção em nível da BR-277 com a PR-408 – estado anterior à construção do viaduto. 
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Fonte: Google Street View (2011).  

Figura 191: Interseção em nível da BR-277 com a PR-408 – estado atual. 

 

Fonte: Google Street View (2014). 

A PR-408 é uma rodovia estadual de pista simples em condições regulares de uso, que 

possui entroncamento com a PR-410. A rodovia sai do Km 30 da BR-277 e vai até a cidade 

de Antonina, passando pelas áreas urbanas de Morretes e da própria Antonina. Por ser 

uma rodovia que cruza as áreas urbanas de Morretes e de Antonina, a PR-408 sofre 

alguns problemas, como, por exemplo, o grande número de pedestres e ciclistas que 

transitam no acostamento. 

O acesso urbano realiza-se pela PR-408, que entra na cidade de Antonina e se 

transforma na Av. Thiago Peixoto, uma via urbana, de pista simples, com asfalto já 

desgastado e acostamento praticamente inexistente. Dentro da cidade, se transforma 

na Av. Conde de Matarazzo, que apresenta intenso conflito com o tráfego urbano e 

travessia de pedestres. Essa avenida é a que permite o acesso aos terminais do porto. 

Após 3,5 km, a avenida deixa de ser asfaltada e passa a ter um revestimento constituído 

de paralelepípedos. A via possui pista simples. Na figura a seguir, mostra-se o acesso 

rodoviário ao Porto de Antonina. 
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Figura 192: Acessos rodoviários ao Porto de Antonina. PR-408, Avenida Thiago Peixoto e Avenida Conde 
Matarazzo. 

 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil. (2016) 

Os acessos ferroviários ao porto realizam-se a partir de uma linha férrea portuária que 

liga a cidade ao porto, com comprimento de 4.150 metros, e de um ramal ferroviário 

interior na área portuária com 1.600 metros, com bitola métrica. 

Conforme indicado no Plano Mestre do Porto, como a movimentação do porto foi 

reduzida até 2010, o acesso ferroviário, depois de anos sem uso, foi desativado. 

Aparentemente não há invasão da faixa, mas ocorrem muitas travessias irregulares, com 

significativa contaminação do lastro e incidência de dormentes inservíveis. São 

atravessados os centros urbanos de Morretes e Antonina. Esse trecho até o terminal 

portuário tem 19 km em via singela e bitola métrica (16 km até a histórica estação de 

Antonina), sem pátios intermediários. A superestrutura da via é composta por lastro de 

pedra britada com cerca de 30 cm de espessura, dormentes de madeira com 

espaçamento de 57 cm entre eixos (1.780 dormentes por km), trilho TR-37 em barras 

curtas (de 12 a 36 m), com placas de apoio e tirefonds. A carga por eixo admitida é de 

20 toneladas. A capacidade de movimentação existente da via singela, da ordem de 12 
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pares de trens por dia, permite atender a demanda no horizonte de estudos. No 

entanto, por não contar com a manutenção adequada, seriam necessárias operações de 

limpeza, nivelamento e alinhamento, substituição de dormentes inservíveis até 

assegurar uma taxa mínima de dormentes em bom estado de pelo menos 50%, para se 

autorizar aquela carga por eixo. Para aumentar o padrão para 25 t/eixo, equivalente ao 

trecho de acesso a Paranaguá, seria necessária, no mínimo, a troca de trilhos e placas 

para um perfil igual ou superior a 45 kg/m, além das operações referidas. 

O acesso ferroviário é uma questão primordial para o desenvolvimento das atividades 

portuárias em Antonina, uma vez que reduz os problemas de acessibilidade e, assim, as 

filas de caminhões nas vias do porto e zonas urbanas. Na sequência, apresentam-se 

imagens do acesso ferroviário ao porto. 

Figura 193: Acessos ferroviário ao Porto de Antonina. 

 

Fonte: Plano mestre do complexo portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (2016). 
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Figura 194: Velocidade máxima autorizada nos trechos Paranaguá-Curitiba e ramal de Antonina. 

 

Fonte: Plano Mestre do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina. Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil (2016). 

Além disso, e por conta do grande potencial turístico da região de Antonina, a empresa 

Serra Verde Express oferece uma linha que abrange o trecho entre Curitiba e Morretes. 

Durante a temporada alta, a empresa oferece linhas diárias com saída em Curitiba, no 

período matutino, e com retorno de Morretes no final da tarde. No resto da temporada, 

o serviço limita-se aos fins de semana. As tarifas mínimas das passagens custam R$ 95,00 

por pessoa e viagem. Segundo a Serra Verde Express, a capacidade total da linha é de 

1.104 passageiros. 

A figura a seguir mostra o trem que realiza esse trajeto. 

Figura 195: Linha Curitiba-Morretes, Serra Verde Express. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Antonina (PDZPO) (2012).  
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No passado, a empresa oferecia uma segunda linha, que abrangia o trecho entre Curitiba 

e Paranaguá. Essa linha possuía serviço somente nos finais de semana e feriados. Na 

atualidade, a linha não é operativa e a ligação entre Morretes e Paranaguá realiza-se de 

ônibus. O ZEE indica a possibilidade de articular um melhor aproveitamento turístico, e 

de passageiros, da linha férrea Curitiba – Paranaguá, recuperando o trecho de via entre 

Morretes e Paranaguá. 

Uma terceira linha poderia abranger o trecho de Curitiba a Morretes até a cidade de 

Antonina. O ramal ferroviário Morretes-Antonina foi desativado em 1976. Caso seja 

disponibilizado esse serviço, o fluxo de turistas poderia ser potencializado em Antonina. 

O ZEE propõe a revitalização desse trecho ferroviário para aumentar a atividade turística 

da região. A principal opção para atração de turistas poderia ser realizada por linhas 

regulares de trens de passageiros para a cidade, compatibilizadas com as linhas de 

cruzeiros esperadas para a região, no sentido de oferecer aos turistas a possibilidade de, 

além de conhecerem a região de Antonina, passearem pela região metropolitana de 

Curitiba.  

5.3.3.5 Desenvolvimento Futuro do Porto: Plano Mestre do Porto de Antonina 

Previsão de Tráfego 2030 

De acordo com as projeções de demanda, resulta clara a hegemonia atual e estimada 

da movimentação de fertilizantes no total do porto. A tendência de desaparecimento da 

movimentação de carnes implica que a participação de adubos e fertilizantes alcance 

97% em 2030. No agregado, prevê-se que a movimentação de Antonina cresça, entre 

2011 e 2030, a uma taxa de 4,3% em média ao ano, o que significa um crescimento de 

175% no período. Entre as novas cargas que serão movimentadas resulta interessante 

destacar os produtos metalúrgicos (carga geral), derivados da demanda do pré-sal e dos 

automóveis, que se expandem como movimentação complementar a Paranaguá. 
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Na sequência, apresentam-se o quadro e os gráficos com a previsão da movimentação 

de cargas do Porto de Antonina até 2030. 

Quadro 37: Projeção da movimentação por tipologia de mercadorias no Porto de Antonina até 2030. 

Movimentação 2011 2015 2020 2025 2030  

Exportação      

Carnes congeladas  20.455 - - - - 

Açúcar ensacado 69.656 126.443 165.314 169.367 170.922 

Produtos 
metalúrgicos  

- 23.829 36.663 52.877 71.429 

Veículos - 9.023 12.189 16.466 22.244 

Importação      

Fertilizantes 1.096.357 1.929.951 2.654.815 2.953.821 3.003.656 

TOTAL 1.186.468 2.089.245 2.868.981 3.192.531 3.268.251 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Antonina (PDZPO) (2012). 

Figura 196: Gráfico da participação das cargas na movimentação do Porto de Antonina 2011 e 2030. 

Ano 2011                                           Ano 2030 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Antonina (PDZPO) (2012).  

Dentre os produtos movimentados no Porto de Antonina, destacam-se os fertilizantes, 

cuja expectativa é de que haja um crescimento das importações de 4,3% em média ao 

ano, chegando a três milhões de toneladas em 2030. Isso significa um aumento de 174% 

na movimentação dessa carga. Os fertilizantes têm origem, principalmente, na Rússia e 

Bielorrússia e destinam-se às regiões produtoras de soja, em grande parte para o Mato 

Grosso e Paraná. 
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A movimentação de fertilizantes nos últimos anos ocorreu no Porto de Antonina devido 

à falta de capacidade em Paranaguá. Vale salientar que o crescimento em Antonina 

tende a seguir taxas menores, conforme ocorram as melhorias previstas em Paranaguá. 

Do mesmo modo, deve-se observar a mudança de curso da carga por conta do terminal 

da VALE em Santos, antiga Ultrafértil, além dos portos do Arco Norte, que, juntamente 

com os grãos, devem captar parte da demanda de fertilizantes. 

Como o Porto de Paranaguá abrange o mesmo canal de acesso de Antonina, esses portos 

poderiam ser complementares na movimentação dessa carga. Devido ao grande volume 

movimentado em Paranaguá, o porto poderia também atrair cargas para Antonina. 

Nesse sentido, é necessário que Antonina realize investimentos em dragagem do canal 

de acesso e aquisição de mais equipamentos de cais e armazenagem. 

Em relação ao açúcar ensacado, em 2011, foram exportadas aproximadamente 70 mil 

toneladas de açúcar ensacado. A projeção de demanda indica que essa movimentação 

cresça 3,6% em média ao ano, chegando a 170 mil toneladas em 2030. 

Antonina apresenta um baixo volume de movimentação de açúcar ensacado em relação 

a Paranaguá, cuja movimentação atingiu 800 mil toneladas em 2010 e projeta-se uma 

taxa de crescimento anual de 2%. 

Do mesmo modo, Antonina poderia ser complementar a Paranaguá na movimentação 

de açúcar ensacado, visto que este atrai um grande volume de açúcar, sobretudo a 

granel. Nesse sentido, a carga pode ser uma oportunidade para o porto expandir sua 

movimentação. 

O açúcar ensacado é movimentado em navios de carga geral que não necessitam de um 

calado muito profundo para sua atracação. Desse modo, o porto de antonina deve 

adequar seu canal de acesso com dragagem para 10 metros para que seja possível a 

atracação de navios de carga geral.
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ZONEAMENTO PROPOSTO E PROJETOS DE EXPANSÃO 

Conforme o indicado no ZEE, o Porto de Antonina apresenta condições precárias para a 

ampliação de suas atividades por conta do baixo calado do canal na área de circulação 

e atracagem das embarcações, por ser uma área sob intenso processo de assoreamento, 

e pelo difícil acesso terrestre ao porto. 

As atuações que deverão ser adotadas ao longo dos próximos anos foram identificadas 

no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do porto. Esse plano está baseado tanto 

nos estudos que identificaram a vocação do porto, bem como tem em vista as 

oportunidades existentes no mercado portuário e na sua hinterlândia. A seguir, 

apresentam-se as atuações indicadas no PDZPO a serem realizadas no futuro. 

Modernização do Terminal Ponta do Félix 

Conforme o indicado no PDZPO, esses projetos de modernização são vislumbrados para 

os próximos cinco anos para manter o nível de serviço atual do terminal, bem como 

atender novas demandas, cuja previsão indica a movimentação de veículos como uma 

das potenciais cargas para o terminal. O projeto de expansão do Terminal da Ponta do 

Félix consiste na construção de um terceiro berço em prolongamento ao cais atual, cujas 

obras devem ser iniciadas assim que a licença ambiental for liberada, bem como a 

anuência da ANTAQ, e dois armazéns com capacidade estática de 120 mil toneladas 

cada, que serão interligados ao cais por meio de esteiras para movimentação de granéis 

sólidos. A construção dos armazéns exigirá o aterramento de uma área de depósito de 

resíduos que já está ambientalmente impactada. O layout futuro do terminal pode ser 

observado na figura a seguir. 
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Figura 197: Projeto de Expansão do Terminal da Ponta do Félix. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Antonina (PDZPO) (2012).  

Ressaltam-se as alterações em relação às expansões previstas para o terminal no PDZ 

de 2006. Esse plano previa a construção de três berços ao invés de apenas um no atual 

projeto. A mudança se deve ao declínio da movimentação de congelados, cuja previsão 

era mais otimista e acabou não se confirmando. Além disso, e de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento, conforme as simulações realizadas, a construção de mais um berço e 

as demais obras de infraestrutura e melhoria de produtividade seriam suficientes para 

atender a demanda projetada para os próximos 20 anos, com bons níveis de serviço. 

A alternativa para o Terminal Ponta do Félix consiste na movimentação de veículos, além 

da permanência das cargas já movimentadas atualmente, tendo em vista as restrições 

de infraestruturas marítima e terrestre, que estão sujeitas ao Porto de Antonina como 

um todo. A área poderia ser utilizada para atracação de navios RO-RO do tipo Pure Car 

Carrier (PCC) que realizam esse tipo de transporte. Esses navios são de grande porte, 

mas apresentam calado máximo reduzido, devido à sua carga ser volumosa, mas de 

pouco peso. 
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De qualquer forma, seria necessária a dragagem de aprofundamento e alargamento de 

todo o canal de acesso, bacia de evolução e berços de atracação, além da derrocagem 

de inúmeros obstáculos submersos ao longo do canal. 

A movimentação de veículos não implicaria em maiores impactos na dinâmica portuária 

e urbana da cidade de Antonina, tendo em vista as condições atuais de uso e ocupação 

do solo, bem como a interação porto-cidade. 

Operacionalização do Terminal Barão do Teffé 

Atualmente a área do Terminal Barão do Teffé está desativada e não recebe qualquer 

tipo de atividade portuária. De acordo com o PDZPO, a área apresenta várias restrições 

que limitam a operação portuária, principalmente em função da baixa profundidade 

natural da área de acostagem e, também, pela limitação dos acessos terrestres. Essas 

limitações restringem a vocação dessa área do porto a atividades de apoio, tais como as 

listadas na sequência: 

 Operações de apoio Offshore 

Conforme o indicado no PDZPO, essa alternativa consiste em oferecer atividades de 

apoio à exploração offshore de petróleo. Essas atividades proporcionariam 

reaquecimento do porto e aproveitariam a área disponível no local. Atualmente, o Barão 

do Teffé possui 5,8 metros de calado e necessitaria ser dragado a 8 metros para ser 

aproveitado nas operações de apoio offshore. 

 Estaleiro 

De acordo com o PDZPO, outra alternativa para o Terminal Barão do Teffé que poderia 

ser desenvolvida, inclusive como complemento às operações offshore, consiste na 

exploração de atividades relacionadas a reparos e construção naval. Esse tipo de 

atividade está em processo de retomada de crescimento após um longo período de 

estagnação, especialmente devido ao crescimento das atividades de exploração 

petrolífera offshore. 
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Terminal turístico para recepção de passageiros na Ponta da Pita 

Atualmente o Porto de Antonina não recebe navios de passageiros, primeiramente 

porque não possui um terminal apropriado e, também, porque são poucas as linhas de 

turismo que chegam ao litoral do Paraná e, quando o fazem, aportam no Porto de 

Paranaguá. Entretanto, o potencial turístico, tanto de Antonina em si quanto das cidades 

vizinhas, é conhecido e pode ser um grande indutor de visitas, cujo principal 

condicionante é a existência de infraestrutura portuária e a devida divulgação. A Ponta 

da Pita é uma área interessante para a implantação de um terminal para passageiros por 

tratar-se de uma região naturalmente turística. Conta com atrações de cunho ecológico 

e arqueológico e está localizada fora das áreas em que há ou poderiam haver operações 

de cargas. Os navios de cruzeiro possuem características semelhantes aos 

transportadores de veículos, apresentando também dimensões gerais avantajadas, mas 

com calado reduzido e praticamente constante, entre oito e nove metros, em sua 

maioria. Nesse caso, também seriam necessárias obras de dragagem de 

aprofundamento e alargamento, além de derrocagens do canal, bacia de evolução e 

berços de atracação. 

Terminal pesqueiro 

O PDZPO também considera a implantação de um terminal pesqueiro, que demandaria 

pouco investimento na infraestrutura náutica, pelo pequeno porte das embarcações de 

pesca em atuação na costa brasileira, mas que necessitaria um investimento 

considerável em infraestrutura terrestre, que deveria, necessariamente, dispor de 

instalações para armazenagem, beneficiamento e comercialização de pescado, 

produção de gelo, facilidades de abastecimento, suprimento e manutenção para as 

embarcações e, assim por diante, o que, por si só, geraria empregos diretos e indiretos 

para a população local, sem contar com as tripulações dos barcos. 
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Marina pública 

Conforme o PDZPO, o mercado de embarcações de recreio e esportivas cresce 

exponencialmente nos últimos anos, sem o correspondente incremento no número de 

marinas ou garagens náuticas. Especialmente na Região Sul, há um déficit considerável 

de vagas para embarcações de pequeno ou médio porte, particularmente por conta da 

tradição local dos iates clubes, entidades fechadas, restritas a sócios, com taxas de 

admissão e manutenção proibitivas para a maioria dos proprietários de pequenas 

embarcações. 

Plano de melhoria dos acessos ao porto 

Novo acesso urbano ao Porto de Antonina 

Para fomentar a articulação dos serviços portuários na malha urbana e com o sistema 

viário, o PDZPO especifica uma proposta de implantação de um ramal ferroviário e uma 

avenida com a finalidade de acesso e interligação entre os terminais existentes. 

Tentando desviar o máximo possível da ocupação residencial, propõe também a 

conexão com uma nova rodovia de acesso ao município, estabelecendo assim um novo 

vetor de crescimento, ordenamento territorial e reorganização espacial. 

A construção da Avenida Portuária permitiria viabilizar, de forma mais imediata, a 

movimentação de cargas no Terminal Portuário da Ponta do Félix. Na figura a seguir, 

mostra-se a proposição da nova avenida projetada. 
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Figura 198: Proposição de novo acesso rodoviário ligando os terminais do complexo portuário de 
Antonina. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Antonina (PDZPO) (2012).  

Novo acesso rodoviário ao Porto de Antonina 

Por conta da importância do projeto e da sua grande abrangência, o novo acesso 

rodoviário ao porto foi descrito no capítulo 0. 

 

5.3.4 Proposta de porto e área de atividades em Pontal do Paraná 

Novo Porto Pontal 

De acordo com o PDZPO do Porto de Paranaguá, existe um projeto para a instalação de 

um terminal de uso privado, denominado Terminal Portuário Porto Pontal, localizada 

em Pontal do Paraná (PR). Em 14 de agosto de 2014, a União, por intermédio da ANTAQ, 

firmou com a empresa Porto Pontal Paraná Importação e Exportação S.A. contrato de 

adesão adaptado à Lei 12.815. 
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Figura 199: Localização do Terminal Portuário Porto Pontal (TPPP). 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 

A autorização compreende a movimentação e a armazenagem de carga conteinerizada, 

destinada ou proveniente de transporte aquaviário. A área autorizada para exploração 

da instalação portuária corresponde a 610.909,85 m² (a retroárea disponível para uso 

portuários e industriais na região é superior a 11 milhões de metros quadrados, de 

acordo com PDZPO).  

A autorização terá vigência por 25 anos contados da data de assinatura do contrato de 

adesão. Esse prazo será prorrogável por períodos sucessivos, desde que a atividade seja 

mantida e a empresa promova os investimentos necessários para a expansão e 

modernização das instalações portuárias. Vale destacar que Porto Pontal Paraná deverá 

manifestar o interesse na prorrogação do contrato com antecedência mínima de 18 

meses de sua expiração. 
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Na figura a seguir, ilustra-se o layout de terminal que poderia ser desenvolvido em 

Pontal do Paraná, de acordo com o PDZPO. 

Figura 200: Proposta de layout para o Porto de Pontal do Paraná. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017).  

A instalação do novo terminal portuário em Pontal do Paraná dependerá de um 

criterioso licenciamento ambiental. O impacto e alterações ambientais podem ser 

classificados como de alto porte, gerando a necessidade de estudos ambientais de 

grande relevância para verificar a viabilidade ambiental do projeto.   

O valor de investimento foi estimando em R$ 1,5 bilhões. O prazo de implantação é de 

quatro anos, incluindo os estudos técnicos (EVTEA) e a execução da obra. O início 

previsto da operação foi estimado para 2020.  

Área de atividades de Pontal do Paraná no entorno do Porto 

Atualmente, o Pontal do Paraná tem atividades restritas às operações de pequenas 

embarcações de circulação local. No entanto, de acordo com o ZEE, a área apresenta 

potencial para a instalação de novas infraestruturas que permitam as operações de 
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embarcações com maior calado bem como de empreendimentos para a expansão das 

atividades petrolíferas do país.  

A área está localizada na margem esquerda do Canal da Galheta, a partir de sua entrada 

em terreno de forma irregular, que apresenta condições para exploração da atividade 

portuária e industrial. A área prevista para uso portuário e industrial é superior a 11 

milhões de metros quadrados, cujos terrenos são amplos, planos e homogêneos. O solo 

apresenta uma formação superficial arenosa, sendo provavelmente de origem oceânica.  

As características físicas permitem a existência de diversas possibilidades de 

aproveitamento do solo, isto é, há diversas possibilidades de layout para o porto, 

podendo variar de acordo com sua destinação, em referência à especialidade na 

movimentação de determinadas mercadorias.  

De acordo com a APPA, a área encontra-se atualmente desocupada e está legalmente 

prevista no Plano Diretor do município, facilitando ambos elementos a implantação 

portuária. A localização da área é privilegiada no quesito acesso marítimo, mais curto 

que para atingir Paranaguá, e pela profundidade do local, permitindo a operação de 

embarcações de grande porte. Outro ponto crucial são as grandes dimensões da área 

de interesse, que permitiriam a implantação de terminais de grande porte, capazes de 

atenderem grandes demandas de cargas. 

Porém, a instalação do novo polígono de atividades do Pontal do Paraná dependerá de 

um criterioso licenciamento ambiental, pela fragilidade ambiental do local e por sua 

proximidade à Ilha do Mel. O impacto e alterações ambientais derivados do novo Porto, 

e sobretudo, derivados da área de atividades circundante, podem ser classificados como 

de alto porte, gerando a necessidade de estudos ambientais de grande relevância para 

verificar a viabilidade ambiental do projeto. Também é necessário de criar novas 

infraestruturas de transporte e energéticas dedicadas prioritariamente ao uso 

portuário, no intuito de evitar congestionamentos e transtornos gerados pelo 

compartilhamento viário do porto com o tráfego local. 
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Consequentemente, o projeto do novo terminal portuário privado em Pontal do Paraná 

e da área de atividades circundante, assim como dos acessos viários, ferroviários e 

energéticos (a Faixa de Infraestruturas) vem criando controvérsia entre impulsores do 

projeto, prefeituras envolvidas, moradores e ambientalistas. 

Figura 201: Possíveis implantações no complexo do Porto de Pontal do Paraná.   

 

Fonte: APPA 2012  

Atualmente, existe já uma implantação industrial na área, a unidade Offshore da 

empresa Techint Engenharia. Sua localização conta com um canal de acesso ao mar a 

1,4 km do Porto de Paranaguá. O canteiro da Techint conta com as licenças ambientais, 

de operação e de instalação necessárias. A estrutura de atracação do terminal em 

construção é composta por píer com 279 metros de comprimento. As maiores 

embarcações que podem atracar no estaleiro possuem até 152 metros de comprimento, 

36,6 metros de boca e calado autorizado de 4 metros. 



287 
 

  

A Techint recebeu investimentos em torno de R$ 300 milhões visando o aumento da 

área total das plataformas de 160.000 m² para 200.000 m² e a construção de um cais de 

300 m para atracação de navios FPSO (que só deve ser realizada após a finalização das 

plataformas). O espaço recebeu, ainda, uma série de melhorias, tais como a construção 

de uma nova estação de tratamento de esgoto; construção de escola técnica para 

capacitação interna de funcionários e instalação de infraestrutura offsite.  

A figura a seguir apresenta as estruturas de atracação do terminal. 

Figura 202: Infraestrutura de atracação da unidade offshore Techint. 

 

Fonte: Revisão 04 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO) (2017). 

 

5.3.5 Área de Expansão do Embocuí 

A região conhecida por Embocuí, situada a oeste das atuais instalações do Porto de 

Paranaguá, já foi considerada pelo Plano Diretor de Paranaguá como alvo de expansão 

portuária, no intuito do desenvolvimento econômico do município. 

De acordo como o PDZPO de Paranaguá, a possível expansão trará benefícios às atuais 

atividades realizadas pelo porto, já que poderá absorver atividades portuárias que 
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atualmente mostram-se conflitantes com a cidade. Devido a sua localização, a utilização 

dessa área terá o intuito de reduzir estas subversões. Entende-se ainda que, com a 

ocupação da área para fins portuários e retroportuários, surgirão benefícios também na 

organização da expansão urbana, afastando as operações portuárias do contato direto 

com áreas que têm usos diferentes em Paranaguá.  

Em relação ao meio ambiente da região do Embocuí, o principal ponto a ser destacado 

refere-se a seu potencial de alteração e aos impactos ambientais, que foram relatados 

como de médio e alto porte. No PDZPO de Paranaguá ressalta-se que, para as 

instalações nessa área, são previstas sérias restrições ambientais. Portanto, faz-se 

necessária a realização de estudos ambientais e de alternativas tecnológicas e 

locacionais antes de se cogitar a instalação de investimentos no local. 

O PDZPO de Paranaguá indica a clara necessidade de implantação de novos acessos 

rodoviários e ferroviários até o Embocuí, que atualmente inexistem, uma vez que não 

há atividades relevantes na área. Entende-se a possibilidade de instalação de 

infraestrutura rodoviária nova, contornando o município de Paranaguá, que evite o 

conflito com o tráfego urbano e atenue o congestionamento das vias de acesso já 

existentes.  

Em relação aos acessos ferroviários, sua implantação resultaria possível sem atingir a 

área urbana. Devem ser previstas novas linhas férreas de acesso aos terminais 

retroportuários com o mínimo de cruzamentos em nível e o adequado 

dimensionamento, considerando o crescente tamanho dos trens e minimizando a 

necessidade de manobras.  

No que se refere ao tráfego marítimo, somente será viável para projetos de expansão, 

observado unicamente o aspecto do acesso marítimo, se os berços de atracação forem 

construídos a uma distância de aproximadamente 1 km da margem, conectados através 

de ponte, para evitar a necessidade de execução de extensas obras de dragagem que 

certamente inviabilizariam técnica, financeira e ambientalmente o projeto. Por conta 

desta condição peculiar de acesso aos berços, qualquer projeto para essa área 
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possivelmente seria mais viável se destinado à movimentação de cargas a granel sólido 

ou líquido, que possam ser transportadas por esteiras ou dutos, devido ao alto custo 

para construção, e dificuldades logísticas inerentes, de uma ponte de conexão berço-

pátio que possa acomodar o tráfego de veículos pesados.  

Figura 203: Localização da área de expansão de Paranaguá Embocuí. 

 

Fonte: APPA 2012 
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Figura 204: Esquema da área de expansão de Paranaguá Embocuí. 

 

Fonte: APPA 2012 

5.3.6 Área de expansão da Ilha das Pedras 

A Ilha das Pedras está localizada a oeste da região do Porto de Paranaguá e também da 

área do Embocuí, próxima à Ilha do Teixeira. No Plano Diretor de Paranaguá, está 

localizada próxima às regiões em que há restrições à ocupação. Nesse contexto, destaca-

se que a ilha conta com cinco sítios arqueológicos em que há presença de sambaquis e, 

portanto, protegidos ambiental e culturalmente. A ilha não apresenta interação com 

áreas urbanas, portanto, é necessária a criação de acessos terrestres condizentes com a 

exploração portuária para que essa região seja ocupada.  

O PDZPO de Paranaguá destaca que, devido à biodiversidade, o potencial de alteração 

e impacto ambiental é de alto porte. Portanto, pelas leis de preservação ambiental, são 

previstas sérias restrições a instalações nessa região. Desse modo, faz-se necessária a 

realização de estudos ambientais e de alternativas tecnológicas e locacionais antes de 

cogitar sua instalação.  
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Essa área, considerada unicamente sob o aspecto do acesso marítimo, se destaca pela 

sua localização de acesso complicado, já que está em uma área de fundo de baía, 

tornando-se desvantajosa em relação às demais áreas de expansão analisadas. Contudo, 

trata-se de uma região ambientalmente sensível e com dificuldades de acesso terrestre. 

Portanto, qualquer projeto para a área deverá levar em consideração esses fatores, sob 

pena de tornar-se financeira e ambientalmente inviável.  

Figura 205: Localização da área de expansão de Paranaguá Ilha das Pedras. 

 

Fonte: APPA 2012 

 

5.3.7 Área de expansão da Ilha Rasa da Cotinga 

A Ilha Rasa da Cotinga localiza-se entre a entrada do Canal da Galheta e as atuais 

instalações do porto de Paranaguá. O PDZPO 2012 analisou esta ilha como possível área 

para expansão do Porto de Paranaguá.  

O parecer do PDZPO 2012 foi que a área tem limitações que iriam dar uma forte 

complexidade para possíveis projetos de expansão. Concretamente, como a face norte 

da Ilha está voltada para o canal, a construção de berços deveria ser projetada a cerca 
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de 700 m da margem devido à baixa profundidade existente. Trata-se de região 

ambientalmente sensível e com dificuldades de acesso terrestre. As intervenções nesta 

área iriam ter alto impacto ambiental.  

O PDZPO 2017 desconsiderou esta área de expansão. 

Figura 206: Pontos positivos e negativos sobre a área de expansão da Ilha Rasa da Cotinga.   

 

Fonte: PDZPO 2012 

Figura 207: Localização da área de expansão de Paranaguá Ilha Rasa da Cotinga. 

 

Fonte: APPA 2012 
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5.4 TRANSPORTE COLETIVO  

5.4.1 Serviços de ônibus interurbanos  

As linhas de ônibus interurbanas do Litoral do Paraná são operadas pela companhia 

Viação Graciosa, que possui a concessão para todos os serviços no litoral. Oferece um 

sistema de ligações metropolitanas entre os diferentes municípios do Litoral e entre o 

Litoral e Curitiba, além de oferecer ligações com alguns municípios dos estados de Santa 

Catarina e São Paulo. Só a companhia Expresso Maringá oferece algumas ligações 

adicionais desde Guaratuba para diferentes municípios fora do litoral paranaense. 

Os serviços interurbanos consideram-se “metropolitanos”, pelo que todas as ligações 

(exceto as ligações para Guaraqueçaba) apresentam a mesma tarifa de R$6,35.  

De acordo com publicações em jornais e opiniões de usuários nas redes sociais, as 

principais queixas dos usuários são que as passagens são excessivamente caras, os 

tempos de espera elevados, e que os horários não são respeitados. As frequências das 

linhas são ajustadas ao nível da demanda, sendo que isso dificulta ainda mais a 

confiabilidade dos serviços no relativo aos horários. Também resulta difícil a realização 

da compra das passagens por Internet, pois com frequência o site do operador indica 

que não existem mais vagas disponíveis (sendo que os ônibus circulam vazios).   

A seguir apresentam-se as diferentes linhas que estão sendo oferecidas atualmente. 
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5.4.1.1 Serviços desde Paranaguá 

O terminal rodoviário de Paranaguá localiza-se na Rua João Estevão, perto do centro 

histórico da cidade. Na sequência mostra-se a localização e o aspecto externo do 

terminal rodoviário. 

Figura 208: Localização do Terminal Rodoviário de Paranaguá. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 209: Rodoviária de Paranaguá. 

 

Fonte: Google Street View (2017) 
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Desde este terminal, a companhia Viação Graciosa oferece linhas metropolitanas 

interurbanas que ligam Paranaguá com os municípios de Antonina, Morretes, 

Guaratuba, Matinhos e com as diferentes localidades existentes em Pontal de Paraná.  

O serviço funciona aproximadamente entre as 6h30 e 23h30 e as frequências das linhas 

são ajustadas ao nível da demanda. Os destinos que apresentam maior número de linhas 

de ônibus são Antonina, Morretes e Praia de Leste, em Pontal de Paraná. Na sequência 

apresentam-se os horários de saída desde Paranaguá para cada um dos municípios 

indicados: 

Figura 210: Linhas metropolitanas com origem em Paranaguá. 

 

 

 

 

Fonte: Viação Graciosa Ltda (2018). 
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Além disso, a companhia oferece a possibilidade de comprar passagens online para 3 

linhas interurbanas com origem em Paranaguá e destino em Antonina, em Morretes e 

em Guaraqueçaba. No quadro a seguir mostram-se as características dessas 3 linhas de 

ônibus interurbanas: 

Quadro 38: Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Paranaguá. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Paranaguá Antonina 1h40min 9,12 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Antonina Paranaguá 1h40min 7,43 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Paranaguá Morretes 55 min 9,12 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Morretes Paranaguá 55 min 6,85 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Paranaguá Guaraqueçaba 4h00-5h00 48,60 1/dia 
Segunda, Quarta 

e Sexta 

Guaraqueçaba Paranaguá 4h00-5h00 48,60 1/dia 
Segunda, Quarta 

e Sexta 

Fonte: Os autores (2018).  
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5.4.1.2 Antonina 

O terminal rodoviário de Antonina localiza-se na Rua Quinze de Novembro. Na 

sequência mostra-se a localização e o aspecto externo do terminal rodoviário. 

Figura 211: Localização da Rodoviária de Antonina. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 212: Rodoviária de Antonina. 

 

Fonte: Google Street View (2011) 
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Desde este terminal, a companhia Viação Graciosa oferece linhas metropolitanas 

interurbanas que ligam Antonina com Morretes e Paranaguá. O serviço funciona 

aproximadamente entre 5h00 e 21h30. Nos dias úteis o serviço consta de 18 viagens, 

nos sábados de 15 e nos domingos e feriados de 10. Na sequência apresentam-se os 

horários de saída desde Antonina para cada um dos municípios indicados: 

Figura 213: Linha metropolitana com origem em Antonina. 

 

Fonte: Viação Graciosa Ltda (2018). 

Além dessa linha metropolitana, a companhia Viação Graciosa oferece a possibilidade 

de comprar passagens online para 3 linhas interurbanas com origem em Antonina e 

destino em Paranaguá, Morretes e Guaraqueçaba. No quadro a seguir mostram-se as 

características dessas linhas. 

Quadro 39: Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Antonina. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Paranaguá Antonina 1h40min 9,12 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Antonina Paranaguá 1h40min 7,43 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Antonina Morretes 30min 5,67 7-10/dia Diariamente 

Morretes Antonina 30min 5,09 7-10/dia Diariamente 

Antonina Guaraqueçaba  N.D. 32,47 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Guaraqueçaba Antonina N.D. 31,19 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Fonte: Os autores (2018). 
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5.4.1.3 Morretes 

O terminal rodoviário de Morretes localiza-se na Praça Olympio Trombini. Na sequência 

mostra-se a localização e o aspecto externo do terminal rodoviário. 

Figura 214: Localização da Rodoviária de Morretes. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 215: Rodoviária de Morretes. 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

Desde o terminal, a companhia Viação Graciosa oferece linhas metropolitanas 

interurbanas que ligam Morretes com Antonina e Paranaguá. Na sequência apresentam-

se os horários de saída desde Morretes para cada um dos municípios indicados. 
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O serviço de ligação com Antonina funciona aproximadamente entre as 7h30 e 22h, com 

um ônibus extra às 00h05. Nos dias úteis o serviço consta de 18 viagens, nos sábados de 

15 e nos domingos e feriados de 11.  

O serviço de ligação com Paranaguá funciona entre as 5h25 e 21h45. Nos dias úteis o 

serviço consta de 20 viagens, nos sábados de 15 e nos domingos e feriados de 11.  

Figura 216: Linhas metropolitanas com origem em Morretes. 

 

 

Fonte: Viação Graciosa Ltda (2018). 

Além dessas linhas metropolitanas, a companhia Viação Graciosa oferece a possibilidade 

de comprar passagens para 3 linhas com origem em Morretes e destino em Paranaguá, 

Antonina e Guaraqueçaba. No quadro a seguir mostram-se as características dessas 

linhas. 
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Quadro 40: Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Morretes. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Paranaguá Morretes 55 min 9,12 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Morretes Paranaguá 55 min 6,85 1/dia 
Segunda, Quarta, 
Sexta, Sábado e 

Domingo 

Antonina Morretes 30min 5,67 7-10/dia Diariamente 

Morretes Antonina 30min 5,09 7-10/dia Diariamente 

Morretes Guaraqueçaba  N.D. 33,53 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Guaraqueçaba Morretes N.D. 31,19 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Fonte: Os autores (2018). 

5.4.1.4 Matinhos 

Matinhos apresenta dois terminais rodoviários: o Terminal rodoviário de Matinhos, 

localizado na PR-508, na entrada do núcleo urbano; e a Rodoviária de Caiobá, localizada 

na PR-412. Na sequência mostra-se a localização e o aspecto externo dos terminais 

rodoviários. 
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Figura 217: Localização dos terminais rodoviários de Matinhos. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 218: Terminal Rodoviário de Matinhos. 

 

Fonte: Google Street View (2014) 
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Figura 219: Rodoviária de Caiobá. 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

Desde esses terminais, a companhia Viação Graciosa oferece linhas metropolitanas 

interurbanas que ligam Matinhos com Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná. Na 

sequência apresentam-se os horários de saída desde Matinhos para cada um dos 

municípios indicados. 

O serviço de ligação com Guaratuba funciona aproximadamente entre as 7h30 e 23h50. 

Nos dias úteis o serviço consta de 14 viagens, nos sábados de 13 e nos domingos e 

feriados de 12.  

O serviço de ligação com Paranaguá funciona entre as 5h30 e 21h00. Nos dias úteis o 

serviço consta de 15 viagens, nos sábados de 15 e nos domingos e feriados de 11.  
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A ligação entre Caiobá e o Porto para a Ilha do Mel, em Pontal do Sul, só se realiza uma 

vez ao dia, as 5h50, nos dias úteis. 

Figura 220: Linhas metropolitanas com origem em Matinhos. 

 

 

 

Fonte: Viação Graciosa Ltda (2018). 

Além dessas ligações, a companhia Viação Graciosa oferece a possibilidade de comprar 

passagens online para 2 linhas interurbanas com origem em Matinhos e destino em 

Guaratuba e Pontal do Paraná. No quadro a seguir mostram-se as características dessas 

linhas. 

Quadro41 – Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Matinhos. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Matinhos Guaratuba 45min 7,53 7/dia Diariamente 

Guaratuba Matinhos 45min 8,70 7/dia Diariamente 

Matinhos 
Pontal de 

Paraná 
45min 7,39 5/dia Diariamente 

Pontal do 
Paraná 

Matinhos 45min 4,39 5/dia Diariamente 

Fonte: Os autores (2018). 
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5.4.1.5 Guaratuba 

O terminal rodoviário de Guaratuba localiza-se na Av. Damião Botelho de Souza. Na 

sequência mostra-se a localização e o aspecto externo do terminal rodoviário. 

Figura 221: Localização da Rodoviária de Guaratuba. 

 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 222:  Rodoviária de Guaratuba. 

 

Fonte: Google Street View (2013). 

Desde esse terminal, a companhia Viação Graciosa oferece linhas metropolitanas 

interurbanas que ligam Guaratuba com Matinhos, Paranaguá e Porto do Paraná. Na 
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sequência apresentam-se os horários de saída desde Guaratuba para cada um dos 

municípios indicados. 

O serviço de ligação com Matinhos e Paranaguá funciona aproximadamente entre as 

5h45 e 20h00. Nos dias úteis o serviço consta de 13 viagens, nos sábados de 13 e nos 

domingos e feriados de 11.  

A ligação entre o atracadouro do ferry-boat e Porto para a Ilha do Mel, em Pontal do 

Sul, só se realiza uma vez ao dia, as 9h00, em todos os dias úteis. 

Figura 223: Linhas metropolitanas com origem em Guaratuba. 

 

Fonte: Viação Graciosa Ltda (2018). 

Além dessas linhas metropolitanas, a companhia Viação Graciosa oferece a possibilidade 

de comprar passagens online para 2 linhas interurbanas com origem em Guaratuba e 

destino em Matinhos e Pontal do Paraná. No quadro a seguir mostram-se as 

características dessas linhas. 

Quadro 42: Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Guaratuba. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Matinhos Guaratuba 45min 7,53 7/dia Diariamente 

Guaratuba Matinhos 45min 8,70 7/dia Diariamente 

Guaratuba 
Pontal de 

Paraná 
1h40min 11,71 3/dia Diariamente 

Pontal do 
Paraná 

Guaratuba 1h30min 7,54 4/dia Diariamente 

Fonte: Os autores (2018). 



308 
 

  

5.4.1.6 Pontal do Paraná 

Pontal do Paraná apresenta cinco pontos para embarque e desembarque: Praia de 

Leste, Ipanema, Shangri-lá, Pontal do Sul e o Porto para a Ilha do Mel (atracadouro para 

as ligações hidroviárias com a Ilha do Mel).  Na sequência mostra-se a localização e o 

aspecto externo dos cinco terminais rodoviários. 

Figura 224:  Localização do terminal rodoviário de Guaraqueçaba. 

 

Fonte: Os autores (2018).  
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Figura 225: Terminal rodoviário de Praia de Leste. 

 

Fonte: Google Street View (2014). 

Figura 226: Terminal rodoviário de Pontal do Sul. 

 

Fonte: Google Street View (2016). 

Desde esses terminais, a companhia Viação Graciosa oferece linhas metropolitanas 

interurbanas que ligam Pontal de Paraná com Paranaguá, Matinhos e Guaratuba. Na 

sequência apresentam-se os horários de saída desde Pontal de Paraná para cada um dos 

municípios indicados. O serviço de ligação com Paranaguá realiza-se desde todos os 

terminais. Funciona aproximadamente entre as 5h50 e 22h20. Nos dias úteis o serviço 

consta de 22 viagens, nos sábados de 22 e nos domingos e feriados de 18. 
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O serviço de ligação com Matinhos realiza-se desde Praia de Leste. Funciona 

aproximadamente entre as 7h00 e as 23h30. Nos dias úteis o serviço consta de 11 

viagens, nos sábados de 11 e nos domingos e feriados de 8. 

O serviço de ligação com Guaratuba realiza-se desde Praia de Leste. Funciona 

aproximadamente entre as 7h00 e as 23h30. Nos dias úteis o serviço consta de 9 viagens, 

nos sábados de 9 e nos domingos e feriados de 8. 

A ligação entre o atracadouro do Porto Para a Ilha do Mel e o atracadouro do ferry-boat 

em Guaratuba só se realiza uma vez ao dia, às 7h10, todos os dias úteis. A ligação desde 

o Porto para a Ilha do Mel com Matinhos também consta de uma viagem diária às 17h10 

todos os dias úteis. 

Figura 227: Linhas metropolitanas com origem em Pontal de Paraná. 

 

 

 

 

 

Fonte: Viação Graciosa Ltda (2018). 
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Além dessas linhas, a companhia Viação Graciosa também oferece a possibilidade de 

comprar passagens online para 2 linhas com origem em Pontal de Paraná e destino em 

Matinhos e Guaratuba. No quadro a seguir mostram-se as características dessas linhas. 

Figura 228: Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Pontal de Paraná. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Matinhos 
Pontal de 

Paraná 
45min 7,39 5/dia Diariamente 

Pontal de 
Paraná 

Matinhos 45min 4,39 5/dia Diariamente 

Guaratuba 
Pontal de 

Paraná 
1h40min 11,71 3/dia Diariamente 

Pontal de 
Paraná 

Guaratuba 1h30min 7,54 4/dia Diariamente 

Fonte: Os autores (2018). 

5.4.1.7 Guaraqueçaba 

O terminal rodoviário de Guaraqueçaba localiza-se na rodovia PR-405, no interior da 

malha urbana do município. Na sequência mostra-se a localização e o aspecto externo 

do terminal rodoviário. 

Figura 229: Localização do terminal rodoviário de Guaraqueçaba. 

 

Fonte: Os autores (2018). 
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Figura 230: Terminal rodoviário de Guaraqueçaba. 

 

Fonte: Google Street View (2014). 

A companhia Viação Graciosa oferece a possibilidade de comprar passagens online para 

3 linhas com origem em Guaraqueçaba e destino em Paranaguá, Antonina e Morretes. 

No quadro a seguir mostram-se as características dessas linhas: 

Quadro 43: Características das linhas interurbanas diretas com origem ou destino em Guaraqueçaba. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Paranaguá Guaraqueçaba 
4h00 – 
5h00 

48,60 1/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Guaraqueçaba Paranaguá 
4h00 – 
5h00 

48,60 1/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Antonina Guaraqueçaba  N.D. 32,47 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Guaraqueçaba Antonina N.D. 31,19 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Morretes Guaraqueçaba  N.D. 33,53 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Guaraqueçaba Morretes N.D. 31,19 2/dia 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

Fonte: Os autores (2018). 
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5.4.2 Serviço de ônibus urbanos  

Os municípios de Paranaguá, Pontal de Paraná, Matinhos, Guaratuba e Antonina 

dispõem de transporte coletivo urbano. Na sequência detalham-se as características do 

serviço em cada um dos municípios.   

5.4.2.1 Serviços em Paranaguá 

Paranaguá possui um serviço de transporte coletivo urbano de 19 linhas regulares 

operadas pela companhia Viação Rocio.  A licitação da concessão foi realizada no ano de 

2008 para um prazo de 15 anos, acabando no ano de 2023. 

A tarifa da passagem é determinada pela Prefeitura Municipal de Paranaguá. A última 

revisão (no decreto 4260/2016) estabeleceu uma tarifa de passagem de R$ 3,70 e de R$ 

2,00 os domingos. Os estudantes dispõem de uma tarifa reduzida de R$ 1,85. Além disso, 

são isentos de pagamento da passagem idosos a partir de 65 anos, gestantes a partir do 

5º mês de gestação, portadores de necessidades especiais físicas ou mentais (e seus 

acompanhantes se necessário), policiais e bombeiros militares, guardas municipais e 

funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O valor da tarifa é 

considerado alta para a população de baixa renda, que mais utiliza o transporte coletivo, 

incentivando o uso de bicicletas. O sistema de pagamento funciona mediante um 

sistema de bilhetagem eletrônica.  

Paranaguá se estrutura ao redor de dois eixos viários. O primeiro (Nordeste – Sudoeste) 

percorre a Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, a Alameda Cel. Elizio 

Pereira e a Rua Conselheiro Sinimbú e permite ligar os bairros com o Centro Histórico 

do município. O segundo eixo (Noroeste – Sudeste) parte do anterior e percorre a 

Avenida Prefeito Doutor Roque Vernalha e as ruas Ildefonso Munhoz da Rocha e Samuel 

Pires de Melo. 

O principal ponto do sistema é o Terminal Urbano, localizado perto do Centro Histórico. 

Na sequência apresentam-se o mapa das linhas urbanas de Paranaguá bem como o 

Terminal Urbano de Paranaguá. 
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Figura 231: Terminal Urbano de Paranaguá 

 

Fonte: Google Earth – 2017. 

O transporte urbano do munícipio conta com um sistema de integração com a finalidade 

de interligar esses dois eixos pagando apenas uma passagem. A informação relativa ao 

sistema de integração está disponível no site web da concessionária. Porém, em muitos 

dos pontos de parada, não é possível encontrar informação sobre as linhas e as distintas 

possibilidades de integração. As linhas são concentradas em grupos. A integração só é 

permitida entre linhas de diferentes grupos e durante um tempo que oscila entre 45 

minutos e 2 horas (em função de cada grupo). Na figura a seguir mostram-se as linhas 

pertencentes a cada grupo bem como os tempos de integração.  
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Figura 232: Integração do transporte coletivo urbana de Paranaguá 

 

Fonte: Viação Rocio – 2018. 

Em 2015 a concessionária Viação Rocio realizou um levantamento sobre o uso do 

transporte coletivo urbano no município. Os resultados indicaram que eles atendem 

uma média de 510.000 passagens por mês e que as linhas Vila Garcia, São Vicente, 

Jardim Ouro Fino, Jardim Esperança são as mais usadas. Essas linhas percorrem 

principalmente o eixo Nordeste-Sudoeste descrito anteriormente, além de outros como, 

por exemplo, a Rua Domingos Peneda, a Avenida Belmiro Sebastião Marques e a PR-

407. 

Nesse levantamento também foi apontado que em torno de 20% da população que usa 

o transporte urbano não paga passagem.  

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana do município realizado em 2016, a frota 

conta com 50 veículos.  A concessionária indica no seu site que os seus veículos têm 

idade entre 3 e 5 anos. Os ônibus dispõem de equipamentos de acessibilidade para 

atender cadeirantes. 
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No tocante à infraestrutura do sistema, não foram identificadas faixas exclusivas para 

os ônibus. No que diz respeito aos pontos de parada do ônibus, a distância média de 

separação entre eles é de 200 metros. Encontram-se em processo de modernização, 

pois estão sendo implantados abrigos mais modernos que protegem das intempéries e 

que possuem informação sobre as linhas e os seus percursos. No Plano de Mobilidade 

foi apontado que muitos dos pontos não possuem rampas nas calçadas adjacentes.  

Figura 233: Novos abrigos de Paranaguá 

 

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paranaguá – 2016. 

A companhia dispõe de diferentes canais de comunicação com usuários, com destaque 

ao uso da rede social Facebook, do seu site web e de um aplicativo, onde indicam 

alterações que possam ocorrer, facilitam informação relativa aos horários e à integração 

de linhas e respondem a dúvidas dos usuários. Além disso, eles respondem rapidamente 

a dúvidas e problemas pelo aplicativo de WhatsApp.  

No que diz respeito às principais críticas que o serviço recebe, destacam-se o alto custo 

da tarifa e a falta de cobradores dentro do ônibus, obrigando os motoristas a fazer a 

cobrança e aumentando, assim, o tempo de trajeto. 
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No Prognóstico do Plano de Mobilidade foi indicado um conjunto de medidas a serem 

implantadas para melhorar a qualidade do serviço de transporte urbano e para assistir 

à demanda prevista ao redor dos novos polos geradores de tráfego e das áreas de 

expansão urbana. Dentre essas medidas destacam-se a necessidade de pavimentar 

todas as vias que recebem o transporte coletivo, criar novos terminais urbanos e 

alimentadores para descentralizar o serviço, implantar vias exclusivas para o transporte 

coletivo, melhorar a acessibilidade nos pontos de parada e melhorar a compreensão do 

sistema de integração.  

Finalmente, apresentam-se na sequência o itinerário, a origem e destino e os horários 

das linhas de transporte coletivo urbano de Paranaguá. 
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Quadro 44: Características das linhas de transporte coletivo urbano de Paranaguá 

Linhas Saídas 
Horário 

Segunda a Sexta Sábado Domingo e feriados 

01 – Vila Santa Helena Sadia 06:10 06:51 07:20 07:38 08:01 08:30 08:48 09:11 
09:58 10:56 11:35 12:06  

12:43 13:07 13:31 13:55 14:19 15:05 15:43 16:21 
16:59 17:37 18:04 18:31  

18:54 19:17 19:55 20:33 21:45 23:10 00:30 

06:25 06:55 07:35 08:05 08:50 
09:35  

10:45 11:55 12:27 13:05 13:37 
14:15  

15:06 15:57 16:48 17:39 18:30 
19:21  

20:12 21:25 23:10 00:25 

06:35 07:45 08:55 10:05 11:15 
12:25  

13:35 14:45 15:55 17:05 18:15 
19:25  

20:35 21:45 23:10 00:25 

Terminal 05:30 06:16 06:45 07:03 07:26 07:55 08:13 08:36 
09:23 10:21 11:05 11:31  

12:08 12:32 12:56 13:20 13:44 14:30 15:07 15:46 
16:24 17:02 17:29 17:56  

18:19 18:42 19:20 19:58 21:10 22:20 23:45 

05:40 06:20 07:00 07:30 08:15 
09:00  

10:10 11:20 11:52 12:30 13:02 
13:40  

14:31 15:22 16:13 17:04 17:55 
18:46  

19:37 20:50 22:15 23:40 

06:00 07:10 08:20 09:30 10:40 
11:50  
13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 
18:50  
20:00 21:10 22:20 23:40 

02 – Vila Garcia Banca de Helena 06:00 06:26 06:53 07:25 07:53 08:21 08:50 09:32 
10:15 10:57 11:40 12:08  

12:36 13:05 13:33 14:01 14:30 15:12 15:55 16:37 
17:20 17:48 18:16 18:45  

19:13 19:41 20:10 20:38 21:06 21:35 22:17 23:00 
23:42 00:20 

06:05 06:45 07:30 08:30 08:55 
10:20  

11:45 13:10 13:50 14:35 15:15 
16:00  

16:40 17:25 18:05 18:50 19:30 
20:15  

20:55 21:35 23:00 00:20 

06:00 07:20 08:40 10:00 11:20 
12:45  

13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 
17:45  

18:30 19:10 19:50 20:35 22:00 
23:25  
00:40 

Terminal 05:20 05:45 06:13 06:40 07:08 07:36 08:05 08:47 
09:30 10:12 10:55 11:23  

11:51 12:20 12:48 13:16 13:45 14:27 15:10 15:52 
16:35 17:03 17:31 18:00  

18:28 18:56 19:25 19:53 20:21 20:50 21:32 22:15 
23:00 23:50 

05:20 06:00 06:45 07:50 08:10 
09:35  

11:00 12:25 13:10 13:50 14:35 
15:15  

16:00 16:40 17:25 18:05 18:50 
19:30  

20:15 20:55 22:15 23:50 

05:20 06:40 08:00 09:20 10:40 
12:00  

12:45 13:30 14:20 15:10 16:00 
16:50  

17:45 18:30 19:10 19:50 21:15 
22:40  
00:05 

IFPR 12:08 17:20 17:48 22:17 23:00 - - 

Terminal 06:40 07:08 12:20 12:48 18:00 18:2 - - 

09 – Casas Populares Populares 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 
11:30 12:00 12:30 13:00  

13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 
19:30 20:30 21:30 22:30  

23:30 

06:30 07:30 08:30 10:30 11:30 
12:30  

14:00 15:30 16:30 17:30 18:30 
20:00  

21:30 23:00 

07:00 08:00 09:30 11:00 12:30 
14:00  

15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 
23:30 

Terminal 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 
11:00 11:30 12:00 12:30  

13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 
19:00 20:00 21:00 22:00  

23:00 

06:00 07:00 08:00 09:30 11:00 
12:00  

13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 
19:30  

21:00 22:30 

06:35 07:30 09:00 10:30 12:00 
13:30  

15:00 16:30 18:00 19:30 21:10 
23:00 

10 - Interbairros Guarani 06:42 07:27 08:12 09:22 10:52 12:02 12:47 13:32 
14:17 15:22 16:37 17:37  

18:22 19:07 20:22 21:37 22:22 23:17 

07:12 08:12 09:02 10:22 11:37 
12:22  

13:07 13:52 15:22 16:07 17:22 
18:22  

19:52 21:22 22:22 

07:22 08:07 09:22 11:22 12:22 
13:52  

15:22 16:52 17:52 19:22 20:52 
22:27 

Terminal 06:20 07:05 07:50 09:00 10:30 11:40 12:25 13:10 
13:55 15:00 16:15 17:15  

18:00 18:45 20:00 21:15 22:00 22:55 

06:50 07:50 08:40 10:00 11:15 
12:00  

12:45 13:30 15:00 15:45 17:00 
18:00  

19:30 21:00 22:00 

07:00 07:45 09:00 11:00 12:00 
13:30  

15:00 16:30 17:30 19:00 20:30 
22:05 

100 – Interbairros Anti-
horário 

Guarani 6:37 07:22 08:07 08:52 10:02 11:22 12:22 13:07 
13:52 14:52 16:07 16:52  

17:42 18:27 19:12 20:12 21:22 22:22 23:07 

06:22 07:22 08:22 09:52 11:22 
12:22  

13:07 13:52 15:22 16:52 17:52 
18:52  

19:52 20:52 21:52 22:42 

- 

Terminal 06:15 07:00 07:45 08:30 09:40 11:00 12:00 12:45 
13:30 14:30 15:45 16:30  

17:20 18:05 18:50 19:50 21:00 22:00 22:45 

06:00 07:00 08:00 09:30 11:00 
12:00  

12:45 13:30 15:00 16:30 17:30 
18:30  

19:30 20:30 21:30 22:20 

- 

11 – Alexandra BR277 Alexandra 17:35 18:40 - - 

Cartório 05:50 07:15 05:50 07:15 - 

Km 19 07:10 20:40 23:10 07:10 20:40 23:10 23:10 

Morro Inglês 06:50 12:15 18:15 06:50 12:15 18:15 10:15 12:15 18:15 

Rio das Pedras 05:50 06:30 08:00 09:00 10:00 11:20 12:00 13:00 
14:00 15:15 16:10 17:00  

18:00 19:00 20:00 22:00 00:10 

05:50 06:30 08:00 09:00 10:00 
11:20  

12:00 13:00 14:00 15:15 16:10 
17:00  

18:00 19:00 20:00 22:00 00:10 

05:50 08:00 10:00 12:00 14:00 
16:00  

18:00 20:00 22:00 00:10 

Terminal 05:10 05:20 05:50 06:30 07:10 08:10 09:10 10:20 
11:10 12:10 13:10 14:10  

15:15 16:10 17:00 17:10 18:08 18:10 19:10 20:00 
21:00 22:30 23:30 

05:10 05:20 05:50 06:30 07:10 
08:10  

09:10 10:20 11:10 12:10 13:10 
14:10  

15:15 16:10 17:10 18:10 19:10 
20:00  

21:00 22:30 23:30 

05:10 07:10 09:10 11:10 13:10 
15:10  

17:10 19:10 21:00 22:30 23:30 
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12 – Alexandra Estrada 
Velha 

Km 19 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:45 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:30 

09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 
19:15 

Rio das Pedras 07:15 07:15 07:15 

Terminal 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:45 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 
16:30  
18:30 

06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 
16:30  
18:30 

13 – Circular Via – 
Cais/Rodoviária 

Guarani 06:20 06:45 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 
10:00 11:00 11:30 12:00  

12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:50 15:30 16:30 
17:00 17:30 18:00 18:30  

19:00 19:20 19:55 21:10 22:16 23:13 00:10 

06:20 07:10 08:00 08:50 09:50 
10:50  

11:45 12:45 13:50 14:50 15:50 
16:40  

17:40 18:30 19:30 20:25 21:15 
22:10  

23:05 00:00 

06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 
10:25  

11:10 11:55 12:35 13:20 14:00 
14:40  

15:40 16:40 17:40 18:50 20:00 
21:20  
23:00 

Terminal 06:00 06:25 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 
09:30 10:30 10:57 11:30  

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 
16:30 17:00 17:30 18:00  

18:30 19:00 19:30 20:20 21:35 22:53 23:50 

06:00 06:45 07:35 08:25 09:20 
10:20  

11:20 12:15 13:20 14:20 15:20 
16:20  

17:10 18:10 19:00 20:00 20:50 
21:45  

22:40 23:40 

06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 
10:05  

10:50 11:35 12:15 13:00 13:40 
14:20  

15:20 16:20 17:20 18:30 19:40 
21:00  
22:40 

14 – Circular Via – 
Colégio/Cais 

Guarani 06:20 06:45 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 
10:00 11:00 11:30 12:00  

12:30 13:00 13:30 13:55 15:00 16:00 16:30 17:00 
17:30 18:00 18:30 19:00  

19:30 19:55 21:00 22:00 22:40 23:20 00:00 

06:20 07:10 07:50 08:35 09:25 
10:15  

11:00 11:50 12:35 13:25 14:10 
14:55  

15:45 16:35 17:25 18:10 18:55 
19:45  

20:35 21:30 22:25 23:20 

06:20 07:25 08:35 09:35 10:35 
11:35  

12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 
17:35  

18:35 19:35 20:40 21:57 23:10 

Terminal 06:00 06:25 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 
09:30 10:25 11:00 11:30  

12:00 12:30 13:00 13:30 14:20 15:30 16:00 16:30 
17:00 17:30 18:00 18:30  

19:00 19:30 20:20 21:40 22:20 23:00 23:40 

06:00 06:50 07:30 08:10 09:00 
09:50  

10:45 11:25 12:10 13:00 13:50 
14:30  

15:20 16:10 17:00 17:45 18:30 
19:20  

20:10 21:05 22:00 23:00 

06:00 07:00 08:10 09:10 10:10 
11:10  

12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 
17:10  

18:10 19:10 20:15 21:37 22:50 

15 – Vila Primavera Bel Mar 06:10 06:45 07:15 07:55 08:30 09:15 10:15 11:00 
11:35 12:15 12:45 13:35  

14:15 14:50 15:45 16:30 17:05 17:50 18:20 19:00 
19:30 20:20 20:50 22:00  

23:20 00:30 

06:10 06:45 07:15 08:05 08:50 
09:15  

10:15 11:05 11:55 12:45 13:35 
14:25  

15:15 16:05 17:15 17:50 18:35 
19:45  

20:55 22:05 23:15 

06:15 07:30 08:55 10:05 11:15 
12:25  

13:35 14:45 15:55 17:05 18:15 
19:25  

20:35 21:45 22:55 00:05 

Terminal 06:10 06:40 07:20 07:55 08:40 09:40 10:25 11:00 
11:40 12:10 13:00 13:35  

14:15 15:10 15:55 16:30 17:15 17:45 18:25 18:55 
19:45 20:15 21:25 22:45  

23:55 

06:10 06:40 07:30 08:15 08:40 
09:40  

10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 
14:40  

15:30 16:40 17:15 18:00 19:10 
20:20  

21:30 22:40 

06:00 07:00 08:20 09:30 10:40 
11:50  

13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 
18:50  

20:00 21:10 22:20 23:30 

16 – Madrugueiro Curva 01:40 03:00 04:30 05:30 01:40 03:00 04:30 05:30 01:40 03:00 04:30 05:30 

Terminal 01:00 02:20 03:50 04:50 01:00 02:20 03:50 04:50 01:00 02:20 03:50 04:50 

17 – Trabalhador Porto 06:15 06:34 06:45 06:52 07:15 07:30 07:45 08:20 
09:10 10:00 11:00 11:45  

12:15 12:45 13:30 14:30 15:25 16:05 17:00 17:50 
18:30 19:30 20:30 21:30  

22:45 23:15 00:00 

06:15 06:34 06:45 06:52 07:15 
07:30  

07:45 08:15 09:00 10:00 11:00 
12:00  

12:40 13:30 14:30 15:30 16:30 
17:30  

18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 
23:15  
00:00 

06:15 06:50 07:30 08:30 09:45 
10:45  

11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 
16:45  

17:45 18:45 19:45 21:00 22:15 
23:45 

Rodoviária 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 08:00 
08:45 09:30 10:30 11:30  

12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:45 16:30 17:30 
18:10 19:00 20:00 21:00  

22:30 23:00 23:50 

06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 
07:15  

07:30 08:00 08:45 09:30 10:30 
11:30  

12:20 13:00 14:00 15:00 16:00 
17:00  

18:00 19:00 20:15 21:00 22:00 
23:00  
23:50 

06:00 06:35 07:15 08:15 09:30 
10:30  

11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 
16:30  

17:30 18:30 19:30 20:45 22:00 
23:30 

23 – Conjunto Cominense Ouro Fino 06:00 06:25 06:50 06:55 07:15 07:40 08:00 08:20 
08:40 09:00 09:20 10:00  

10:40 11:20 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 
14:00 14:20 14:40 15:00  

15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:20 18:40 19:00 
19:20 19:40 20:00 20:20  

20:46 21:19 21:52 22:28 23:02 23:40 00:10 

06:00 06:30 07:00 07:40 08:20 
09:00  

10:20 11:40 12:20 13:00 13:40 
14:20  

15:40 17:15 18:45 20:00 21:45 
23:00  
00:00 

06:00 07:05 08:15 09:25 10:40 
12:00  

13:20 14:40 16:00 17:20 18:40 
20:00  

21:20 22:30 23:40 

 Terminal 05:25 05:50 06:15 06:20 06:35 07:00 07:25 07:40 
08:00 08:20 08:40 09:20  

10:00 10:40 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 
13:20 13:40 14:00 14:20  

14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 17:40 18:00 18:20 
18:40 19:00 19:20 19:40  

20:13 20:46 21:19 21:55 22:30 23:10 23:40 

05:30 06:00 06:30 07:00 07:40 
08:20  
09:40 11:00 11:40 12:20 13:00 
13:40  
15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 
22:30  
23:30 

05:30 06:30 07:40 08:50 10:00 
11:20  

12:40 14:00 15:20 16:40 18:00 
19:20  

20:40 22:00 23:10 



321 
 

  

24 – Jardim Esperança Esperança 06:00 06:28 06:42 06:56 07:15 07:30 07:45 08:00 
08:15 08:35 09:02 09:29  

09:56 10:23 10:50 11:17 11:37 11:57 12:17 12:38 
12:58 13:18 13:38 13:59  

14:26 14:53 15:20 15:47 16:14 16:41 17:08 17:30 
17:45 18:02 18:18 18:34  

18:50 19:06 19:23 19:39 19:55 20:11 20:27 20:44 
21:24 22:00 22:38 23:16  

23:54 00:30 

06:40 07:20 07:55 08:35 09:15 
10:36  

11:57 12:37 13:18 13:58 14:39 
15:19  

16:00 16:40 17:21 18:01 18:42 
19:22  

20:03 20:45 22:00 23:15 00:30 

06:55 07:30 08:05 08:40 09:50 
11:00  

12:10 13:05 13:50 14:50 15:35 
16:15  

17:00 17:40 18:25 19:00 20:15 
21:30  

22:40 23:40 00:20 

 Terminal 05:25 05:53 06:07 06:21 06:35 06:50 07:05 07:20 
07:35 07:50 08:17 08:44  

09:11 09:38 10:05 10:32 10:52 11:12 11:32 11:53 
12:13 12:33 12:53 13:14 13:41 14:08 14:35 15:02 
15:29 15:56 16:23 16:50 17:05 17:17 17:33 17:49  
18:05 18:21 18:38 18:54 19:10 19:26 19:42 19:59 

20:39 21:20 21:58 22:36  
23:14 00:05 

06:00 06:45 07:15 07:55 08:30 
09:51  

11:12 11:52 12:33 13:13 13:54 
14:34  

15:15 15:55 16:36 17:16 17:57 
18:37  

19:18 20:00 21:20 22:35 00:05 

06:20 06:55 07:30 08:05 09:15 
10:25  

11:35 12:25 13:15 14:00 14:45 
15:30  

16:15 16:55 17:40 18:15 19:35 
20:50  

22:05 23:10 00:05 

25 – Jardim Iguaçu Iguaçu 06:15 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 
11:30 12:10 12:50 13:30  

14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 
19:30 20:10 21:30 22:40  

23:30 

06:55 07:30 08:05 08:40 09:55 
11:25  

12:15 12:50 13:25 14:40 15:50 
17:05  

18:15 19:30 20:35 21:40 23:10 
00:00 

07:10 08:20 09:30 10:40 11:50 
13:00  

14:05 15:15 16:25 17:35 18:45 
19:55  

21:10 22:25 

Terminal 05:50 06:25 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 
10:50 11:30 12:10 12:50  

13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 
18:50 19:30 20:50 22:10  

23:05 

06:20 06:55 07:30 08:05 09:20 
10:50  

11:40 12:05 12:50 13:45 15:15 
16:33  

17:40 19:00 20:00 21:05 22:45 
23:35 

06:35 07:45 08:55 10:05 11:15 
12:25  

13:35 14:40 15:50 17:00 18:10 
19:20  

20:30 22:00 

26 – Divinéia/Labra Labra 06:05 06:45 07:15 07:55 08:25 09:05 10:15 11:25 
12:05 12:35 13:15 13:50  

14:30 15:10 15:50 16:25 17:00 17:35 18:15 18:45 
19:25 19:55 21:05 22:10  

23:10 00:15 

06:00 07:15 08:25 09:35 10:45 
11:55  

13:05 14:15 15:25 16:35 17:45 
18:55  

20:05 21:15 22:25 23:35 

06:30 07:45 08:55 10:05 11:15 
12:25  

13:35 14:45 15:55 17:05 18:15 
19:25  

20:35 21:45 23:00 

Terminal 05:30 06:10 06:40 07:20 07:50 08:30 09:40 10:50 
11:30 12:00 12:40 13:15  

13:50 14:30 15:10 15:50 16:25 17:00 17:40 18:10 
18:50 19:20 20:30 21:40  

22:40 23:40 

05:30 06:40 07:50 09:00 10:10 
11:20  

12:30 13:40 14:50 16:00 17:10 
18:20  

19:30 20:40 21:50 23:00 

06:00 07:10 08:20 09:30 10:40 
11:50  

13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 
18:50  

20:00 21:10 22:30 

28 – Jardim Ouro Fino N.D. N.D. N.D. N.D. 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

31 – Ilha dos Valadares 7 Setembro 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 
15:00 16:00 17:00 18:00  

19:00 20:00 

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 
12:00  

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
18:00  

19:00 20:00 

07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 
17:30  
19:30 

Praça 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 
14:30 15:30 16:30 17:30  

18:30 19:30 

06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 
11:30  

12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 
17:30  

18:30 19:30 

06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 
16:30  
18:30 

33 – Porto Seguro Porto Seguro 05:50 06:30 06:50 06:55 07:15 07:35 07:55 08:20 
08:40 08:55 09:15 09:45  

10:15 10:45 11:15 11:45 12:10 12:25 12:45 13:00 
13:20 13:40 14:00 14:20  

14:50 15:10 15:35 16:05 16:35 17:10 17:30 17:50 
18:10 18:30 18:45 19:04  

19:20 19:40 20:00 20:25 20:55 21:25 21:50 22:25 
23:10 24:00 00:40 

06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 
08:30  

09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 
13:00  

13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 
17:30  

18:15 19:00 19:45 20:30 21:05 
22:25  

23:35 00:40 

06:00 06:30 07:10 07:45 08:30 
09:20  

10:20 10:55 12:00 12:45 13:30 
14:15  

15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 
18:55  

20:25 21:45 23:20 00:30 

 Terminal 05:10 05:50 06:10 06:15 06:35 06:43 07:10 07:30 
07:50 08:10 08:30 09:00  

09:30 10:00 10:30 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 
12:40 13:00 13:20 13:40  

14:00 14:20 14:50 15:10 15:50 16:20 16:40 17:00 
17:20 17:40 18:00 18:20  

18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:40 21:10 21:40 
22:10 23:20 00:05 

05:20 05:50 06:20 06:45 07:15 
07:45  

08:15 09:10 09:55 10:40 11:25 
12:10  

13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 
16:45  

17:30 18:15 19:00 19:45 20:25 
21:45  

23:00 00:10 

05:30 06:00 06:30 07:05 07:50 
08:40  

09:35 10:10 11:20 12:00 12:45 
13:30  

14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 
18:00  

19:40 21:00 22:40 00:05 

Fonte: Os autores – 2018 
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5.4.2.2 Serviços em Pontal do Paraná 

Pontal do Paraná conta com uma linha de ônibus urbana operada pela companhia 

Oceânica Sul Transporte desde 2002, ligando Pontal do Sul e Monções. 

Figura 234: Linha de transporte coletivo em Pontal do Paraná 

 

Fonte: Os autores – 2018. 

De acordo com a companhia, os ônibus estão adaptados para os cadeirantes. A 

companhia oferece um serviço de uma viagem a cada hora. Na sequência mostra-se os 

horários de saída do ônibus bem com os tempos de trajeto estimados pela companhia.  
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Figura 235: Horários do ônibus urbano de Pontal do Paraná 

 

Fonte: Oceânica Sul Transporte – 2018. 

Conforme indicado pela companhia, a tarifa é de R$ 3,60.  

Atualmente não existe integração entre Pontal do Paraná e Matinhos. A companhia 

Viação Graciosa tem a concessão do transporte interurbano, pelo que os usuários saindo 

de Pontal do Paraná com destino a Matinhos devem pagar uma outra passagem na 

divisa entre os dois municípios (no balneário Monções). Esse fato é uma das principais 

reclamações dos usuários, pois além de pagar duas passagens devem fazer a mudança 

de ônibus em um ponto sem abrigo nem outro tipo de proteção frente à chuva ou ao 

sol, chegando a esperar até 2 horas para fazer a baldeação entre os dois municípios.  

O município não possui faixas exclusivas para o transporte coletivo.  
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5.4.2.3 Serviços em Matinhos 

A concessão do serviço de transporte coletivo no município corresponde desde 2016 à 

companhia Viação Marumbi Ltda, com uma vigência de 5 anos (podendo ser prorrogada 

5 anos mais). A Viação Graciosa responde por ela.  

De acordo com o contrato da concessão de 2016, o serviço deveria constar de 2 linhas 

(a linha Circular e a linha Direta), os horários do serviço estariam compreendidos das 

6h10 às 22h00 de segunda a sexta-feira e das 6h30 às 21h30 nos sábados, domingos e 

feriados, e a frequência seria de no mínimo 15 viagens/dia por sentido. Foi requerida 

uma frota mínima de 7 ônibus com capacidade para 40 passageiros sentados e com uma 

idade média inferior aos 8 anos.  

Porém, de acordo com as informações obtidas da companhia, só existe uma linha 

municipal operando dentro de Matinhos, ligando Caiobá e Monções, realizando de 

maneira aproximada um percurso semelhante ao das duas linhas indicadas no contrato 

de concessão e introduzindo-se no interior de três balneários. Esse fato é uma das 

principais críticas realizados pelos usuários, pois ao entrar dentro dos balneários o 

percurso resulta mais longo, e os usuários demoram muito mais para chegar ao seu 

destino.  

De acordo com a companhia a tarifa é de R$ 2,60. Ainda de acordo a eles, nem todos os 

ônibus estão adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Não foram identificadas 

faixas exclusivas para ônibus no município.  

Na sequência mostram-se o percurso e os horários da linha.  
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Figura 236: Horários do transporte coletivo em Matinhos 

 

Fonte: Viação Marumbí – 2018. 

Figura 237: Linha de transporte coletivo em Matinhos 

  

Fonte: Os autores – 2018. 
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5.4.2.4 Serviços em Guaratuba 

Guaratuba contou até o mês de junho de 2018 com um serviço de transporte urbano 

operado pela companhia Viação Ganusa durante aproximadamente 30 anos.  

Em abril de 2018 a Prefeitura Municipal de Guaratuba lançou uma concorrência para a 

nova concessão do serviço público para o transporte. Durante a elaboração do presente 

documento, a Prefeitura realizou uma apresentação em 13 de Julho de 2018 indicando 

que a nova empresa responsável do transporte coletivo do município seria a Oceânica 

Sul Transporte, começando a operar em 16 de Julho de 2018.   

A concessão tem vigência de 10 anos, podendo ser prorrogada por igual período. O 

serviço conta com uma linha: Barra do Saí (A) – Mirim (B). A linha inicia na Av. 

Guanabara, seguindo pela Porto Rico, Rua Dr. Alfredo de Assis Gonçalves, Av. Clóvis 

Bevilagua, Av. Minas Gerais, Av. Visconde do Rio Branco, Av. Curitiba, Av. 29 de Abril, 

Rua Vieira dos Santos, Av. Sete de Setembro, Av. Paranavaí, Rua Dr. Joaquim Menelau 

de Almeida Torres, Rua Guilherme Pequeno, Rua Tibagi, Rua Octaviano Henrique de 

Carvalho, Rua Randolfo Bastos, Av. Ivaí, Av. Guarani, Av. Damião Botelho de Souza, Rua 

Tiradentes, Rua Alfredo Dias, Av. Água Verde até a Rua Amaro Fernandes Vieira. O 

período de percurso estima-se entre 1h30min e 2h00min. 

Na sequência apresenta-se o percurso da linha de transporte de Guaratuba: 
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Figura 238: Linha de transporte coletivo em Guaratuba 

  

Fonte: Os autores – 2018. 

De acordo com a apresentação, a Prefeitura estuda quatro alternativas de novas linhas 

para avaliar sua demanda e viabilidade. A população pôde aportar suas considerações e 

sugestões ao longo do processo de definição do percurso. Ademais, foi explicado que na 

área rural será mantida a linha do Morro Grande (com três horários por dia) e que será 

licitado um novo serviço de transporte específico que atenderá Prainha, Cabaraquara, 

Descoberto, Cedro, Empanturrado e Riozinho. 

A seguir apresentam-se os horários de serviço, compreendidos entre as 5h50 e 22h00.  
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Figura 239: Tabela de horários do transporte coletivo em Guaratuba 

 

Fonte: Correio do Litoral – 2018. 

A tarifa da passagem é de R$ 3,20. A linha é operada por 4 ônibus mais dois de reserva, 

com capacidade para 40 passageiros sentados, elevadores de acesso a cadeirantes, 

sistema de bilhetagem automático e internet wi-fi. Além disso, em período de 

temporada e em festividades importantes a companhia aumentará o número de ônibus 

da linha. Ademais, será lançado um aplicativo para celular que vai permitir consultar 

itinerário e horários, saber a localização exata do ônibus e o tempo de demora para este 

chegar em cada ponto. 

A Concorrência indicou que em 2017 foram transportados 272.702 passageiros, o que 

supõe uma demanda de 22.725 passagens por mês.  

Não existem no município faixas exclusivas para o transporte coletivo e muitos dos 

pontos de parada do ônibus não possuem informação do sistema, nem são cobertos. 

Porém, na apresentação da nova concessionária, o chefe de gabinete do prefeito, Luiz 

Gruber, anunciou que até o final do ano deverão ser licitados os novos pontos de ônibus 

cobertos.  

Na sequência apresenta-se a tipologia dos pontos de parada do município: 
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Figura 240: Ponto de parada do ônibus em Guaratuba 

 

Fonte: Google Earth – 2011. 

A Oceânica Sul informou do compromisso de priorizar a contratação de mão de obra 

local, inclusive os motoristas da Viação Ganusa.  

Devido ao pouco tempo desde o início do serviço não foi possível obter as opiniões dos 

usuários. 

5.4.2.5 Serviços em Antonina 

O serviço de transporte urbano no município é responsabilidade da companhia Viação 

Pilar. Porém, em julho de 2015 foi publicado no JB Litoral que a empresa operava o 

serviço sem concessão da Prefeitura há 14 anos. A mesma empresa também oferece os 

serviços de transporte escolar, o que é motivo de polêmica pois o serviço oferecido não 

se ajusta às condições indicadas no edital. A companhia foi contatada com o fim de obter 

informações relativas ao número de linhas, percursos, horários, tarifa, etc., mas sem 

obter resposta. 

A partir de informações publicadas em redes sociais foi possível observar que o serviço 

consta de uma linha circular e de outras 3 linhas, além da linha de transporte escolar. 

Em 2016 a companhia informou que de acordo com o Decreto 078/2016 as tarifas 
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aumentaram, porém, o Decreto não está disponível no site web da Prefeitura. Na 

sequência mostram-se o percurso da linha circular bem como as novas tarifas 

distribuídas pela companhia: 

Figura 241: Tarifas do transporte urbano em Antonina 

 

Fonte: JB Litoral – 2016. 
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Figura 242: Linhas de transporte coletivo em Antonina 

 

Fonte: Os autores – 2018. 

5.4.2.6 Serviços em Morretes 

O serviço de transporte urbano no município é responsabilidade da companhia Viação 

Pilar.  

O município conta com um total de 4 linhas, com poucos horários e sem pontos de 

parada de ônibus específicos. De acordo com a companhia, por conta da baixa demanda, 

os ônibus realizam as paradas nos pontos onde existe maior concentração de pessoas 
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esperando. O valor da passagem é de R$ 5,00 é não existe integração com os municípios 

vizinhos. 

As linhas oferecidas e seus horários apresentam-se a seguir: 

Quadro 45: Características das linhas de transporte coletivo urbano de Morretes 

Linhas 
Horário 

Segunda a Sexta Sábado Domingo e feriados 

Morretes – Km 41 11h00 - - 

São João – Centro Morretes 7h00 11h00 16h00 - - 

Anahaia 8h00 12h00 - - 

Ganduga – Morroto 5h30 7h30 12h00 17h30 - - 

Fonte: Os autores – 2018. 

O tempo de percurso de cada linha, considerando a ida e a volta, é de aproximadamente 

1 hora.  

 

5.4.2 Transporte Hidroviário 

O litoral paranaense conta com um conjunto de vias marítimas que interligam as 

diferentes localidades da região, mostradas no mapa a seguir.  

As condições ofertadas para deslocamentos ao longo das baías e estuários são 

geralmente precárias, com balizamentos desatualizados e sinalizações mal instaladas, 

prejudicando o trânsito da população local e dos visitantes e resultando numa das 

principais restrições da atividade turística. Existe uma falta de estrutura aquática pública 

para embarcações de uso pelas comunidades e pelos visitantes (ZEE 2017). Porém, 

existe uma vontade do setor público de incentivar a criação de linhas regulares aquáticas 

com adoção de embarcações mais seguras e velozes e planejar estruturas receptivas 

(por exemplo atracadouros) de baixo impacto ao longo das baías, que melhorem a 

acessibilidade dos moradores. 
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A seguir apresentam-se as diferentes travessias existentes no litoral paranaense e as 

marinas identificadas na região. 

5.4.2.1 Travessias Estaduais 

O Plano Hidroviário do Paraná (2014) identificou e analisou um total de 63 travessias 

por balsa no Estado do Paraná. No litoral paranaense localizam-se um total de duas 

travessias estaduais: Guaratuba – Guaratuba (Matinhos) e Paranaguá – Ilha dos 

Valadares. Essas travessias foram, juntamente com as travessias Verê – São Jorge 

d’Oeste e Mirador – Guaporema, as que apresentaram uma maior movimentação no 

conjunto do Estado. 

Na sequência mostram-se as diferentes travessias por balsa do Litoral do Paraná e o 

número de travessias observadas em 2013 e projetadas pelo cenário 2014 – 2034. 

Figura 243: Localização das 63 travessias do Estado do Paraná. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 
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Quadro 46: Número de travessias observado (2013) e projetado (2014-2034). 

Pontos de travessia 2013 2014 2019 2024 2029 2034 

Guaratuba  21.900 22.580 26.311 30.705 35.642 41.282 

Paranaguá 21.600 21.869 23.244 24.733 26.283 27.947 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Travessia Guaratuba  

A travessia faz a ligação entre as margens da Baía de Guaratuba, no município de 

Guaratuba, facilitando a ligação com o município de Matinhos. A operação é de 

responsabilidade da empresa concessionária F. Andreis & Cia. Ltda. Em 2013 foram 

realizadas 21.900 travessias e o Plano Hidroviário do Paraná estima que em 2034 a cifra 

aumentará até 41.282 travessias, o que resulta em uma taxa de crescimento anual de 

3,07%. 

O transporte é realizado diariamente, com horário de funcionamento de 24 horas e 

frequência média de travessia a cada 20 minutos, para o período diurno. No período 

noturno, a frequência média é de 30 minutos. Além disso, existem duas travessias 

diárias para veículos especiais. O tempo de travessia é de aproximadamente 10 minutos. 

As tarifas da travessia apresentam-se na sequência: 

Quadro 47: Tarifas da travessia Guaratuba - Matinhos. 

Cat Tipo de Veículo Nº 
Eixos 

Rodagem Mult. 
Tarifa 
Básica 

Tarifa por 
Categoria 

1 Automóvel, caminhoneta, furgão 2 Simples 1,0 6,90 

2 
Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e 
furgão 

2 Dupla 2,0 13,80 

3 
Automóvel com semirreboque e 
caminhoneta com semirreboque 

3 Simples 3,0 20,70 

4 
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-
trator com semirreboque e ônibus 

3 Dupla 3,0 20,70 

5 
Automóvel com reboque e caminhão com 
reboque 

4 Simples 4,0 27,60 

6 
Caminhão com reboque e caminhão-trator 
com semirreboque 

4 Dupla 4,0 27,60 

7 
Caminhão com reboque e caminhão-trator 
com semirreboque 

5 Dupla 5,0 34,50 
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Cat Tipo de Veículo Nº 
Eixos 

Rodagem Mult. 
Tarifa 
Básica 

Tarifa por 
Categoria 

8 
Caminhão com reboque e caminhão-trator 
com semirreboque 

6 Dupla 6,0 41,40 

9 
Caminhão com reboque e caminhão-trator 
com semirreboque 

7 Dupla 7,0 48,30 

10 
Motocicletas, motonetas e bicicletas a 
motor 

2 Simples 0,5 3,50 

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem - DER (2018). 

De acordo com o Plano Hidroviário do Paraná (2014), os principais motivos apontados 

para deslocamento na travessia são trabalho e turismo/passeio, realizados por turistas, 

visitantes de negócios, trabalhadores e moradores. O transporte é de caráter regional, 

sendo o próprio município, municípios vizinhos e outros estados, origem e destino da 

carga e dos passageiros transportados. 

A travessia conta com quatro pontos de atracação, compostos por pontes flutuantes, 

dois em cada margem da baía. O percurso linear realizado pelas embarcações entre os 

pontos de atracação é de cerca de 1.190 m. 

Na margem direita existem dois pontos de atração, mostrados na sequência. 

Figura 244: Localização dos 2 pontos de atracação na margem direita, em Guaratuba. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 
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Figura 245: Ponto de atracação 1 na margem direita, em Guaratuba. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

 

Figura 246: Ponto de atracação 2 na margem direita, em Guaratuba. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Na margem esquerda, em Caiobá (também no município de Guaratuba), existem outros 

dois pontos de atracação, apresentados nas figuras a seguir. 
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Figura 247: Localização dos 2 pontos de atracação na margem esquerda, em Caiobá. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Figura 248: Ponto de atracação 3 na margem esquerda, em Caiobá. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Figura 249: Ponto de atracação 4 na margem esquerda, em Caiobá. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 



339 
 

  

Na sequência apresentam-se algumas das embarcações empregadas na travessia 

Guaratuba. 

Figura 250: Ferry Boat Nhundiaquara. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Figura 251: Ferry Boat Piquiri. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 
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Figura 252:  Balsa Sônica III. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Figura 253: Balsa Sônica III. 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares 

A travessia realiza a ligação entre o centro de Paranaguá e a Ilha dos Valadares, no 

mesmo município, cruzando o rio Itiberê, e tem extensão aproximada de 300 metros.  

Atualmente existe uma travessia de pequeno porte nas proximidades, mas é utilizada 

principalmente por pedestres e ciclistas. A travessia de veículos automotores é feita por 

balsa, com frequência aproximada de 60 viagens por dia (conforme indicado no Plano 

Hidroviário de Paraná) e é utilizada por moradores e transporte de mercadorias. A 

operação é de responsabilidade da empresa concessionária DFF Serviços Técnicos e 

Construção Naval. 

Em 2013, ainda de acordo com o Plano Hidroviário do Paraná, foram realizadas 21.600 

travessias e estima-se que em 2034 a cifra aumentará até 27.947 travessias, o que 

resulta em uma taxa de crescimento anual de 1,23%. 

O transporte é realizado diariamente, conforme a demanda. A travessia de veículos 

leves ocorre de segunda a domingo no horário das 06:00 às 24:00; para veículos pesados 

(peso total igual ou inferior a 8 toneladas), o serviço é oferecido de segunda a sábado 

das 07:00 às 18:00, e aos sábados das 07:00 às 12:00. As tarifas da travessia apresentam-

se no quadro abaixo: 

Quadro 48: Tarifas da travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares. 

Tipo Valor 

Automóveis leves  R$ 8,00 

Utilitários R$ 10,00 

Caminhões médios R$ 20,00 

Caminhões toco R$ 40,00 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

O número de travessias realizadas mensalmente é de cerca de 1.800 travessias. O 

número estimado de veículos por travessia é, em média, de seis automóveis e um 

caminhão-toco.  

De acordo com o Plano Hidroviário do Paraná (2014), os principais motivos de 

deslocamento na travessia são trabalho e acesso à Ilha, que é o único acesso de veículos 
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possível, realizados por visitantes de negócios, moradores e trabalhadores. O transporte 

realizado é de caráter local, sendo o próprio município origem e destino da carga e dos 

passageiros transportados. 

A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem 

do rio, mostrados na sequência. 

Figura 254: Ponto de atracação na margem direita, no centro de Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

Figura 255: Ponto de atracação na margem esquerda, na Ilha dos Valadares. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

  



343 
 

  

Na figura abaixo mostra-se a balsa com que se realiza a ligação. 

Figura 256: Balsa que realiza a travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

5.4.2.2 Travessias da Baía de Paranaguá – Transporte regular de passageiros  

Na Baía de Paranaguá existe serviço de transporte regular de passageiros entre o centro 

de Paranaguá e localidades do próprio município e municípios vizinhos, e entre o 

Balneário Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná, e a Ilha do Mel, no município 

de Paranaguá. De acordo com o Zoneamento Ecológico – Econômico do Estado do 

Paraná (ZEE), as condições ofertadas para deslocamentos ao longo das baías e estuários 

são precárias. Os balizamentos estão desatualizados, e as sinalizações mal instaladas.  

Conforme o Plano Hidroviário de Paraná (2014) a Prefeitura de Paranaguá está imbuída 

na reestruturação e regulamentação da prestação dos serviços de transporte regular de 

passageiros e cargas na Baía de Paranaguá, através da Divisão de Guarda Marítima e 

Ambiental. 
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As linhas intermunicipais apresentam-se listadas a seguir: 

 Centro de Paranaguá – Centro de Guaraqueçaba 

 Centro de Paranaguá – Ilhas Rasa, das Peças e Superagüi (Guaraqueçaba) 

 Pontal do Sul (Pontal de Paraná) – Ilha do Mel (Paranaguá) 

Figura 257: Pontos de ligação das linhas intermunicipais do transporte de passageiros na Baía de 
Paranaguá. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 
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Quadro 49: Características das linhas hidroviárias interurbanas entre os municípios de Paranaguá e 
Guaraqueçaba. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Paranaguá Guaraqueçaba N.D. N.D. 2/dia 
Diariamente. 
O domingo só 
há 1 ligação. 

Guaraqueçaba Paranaguá N.D. N.D. 2/dia 
Diariamente. 
O domingo só 
há 1 ligação. 

Paranaguá Superagüi N.D. N.D. 1/dia 
Segunda a 

Sábado. 

Superagüi Paranaguá N.D. N.D. 1/dia 
Segunda a 

Sábado. 

Paranaguá Ilha das Peças N.D. N.D. 2/dia 
Diariamente. 
O domingo só 
há 1 ligação. 

Ilha das Peças Paranaguá N.D. N.D. 2/dia 
Diariamente. 
O domingo só 
há 1 ligação. 

Paranaguá Ilha Rasa N.D. N.D. 1/dia 
Segunda, 
Quarta, 
Sábado. 

Ilha Rasa Paranaguá N.D. N.D. 1/dia 
Segunda, 
Quarta, 
Sábado. 

Fonte: Os autores (2018). 

Quadro 50: Características das linhas hidroviárias interurbanas entre os municípios de Paranaguá e 
Pontal de Paraná. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Pontal do Sul Ilha do Mel N.D. 29 10/dia 
Segunda a 

Quinta. 

Pontal do Sul Ilha do Mel N.D. 29 11/dia Sexta 

Pontal do Sul Ilha do Mel N.D. 29 22/dia 
Sábado e 
Domingo. 

Ilha do Mel Pontal do Sul N.D. 29 10/dia 
Segunda  
a Sexta. 

Ilha do Mel Pontal do Sul N.D. 29 22/dia 
Sábado e 
Domingo. 

Fonte: Os autores (2018). 
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As linhas municipais apresentam-se listadas a seguir: 

 Centro de Paranaguá – Amparo 

 Centro de Paranaguá – Ilha do Mel (com conexão com Nova Brasília e Encantadas)  

 Centro de Paranaguá – Ilha do Teixeira (com conexão com Amparo, Eufrasina e 

Europinha) 

 Centro de Paranaguá – Prainha de Ubá (com conexão com São Miguel e Piaçaguera) 

Figura 258: Pontos de ligação das linhas municipais do transporte de passageiros na Baía de Paranaguá 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 
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Quadro 51: Características das linhas hidroviárias municipais de Paranaguá. 

Origem Destino 
Tempo de 
travessia 

Tarifa (R$) Frequência Serviço 

Paranaguá 
(Centro) 

Amparo N.D. N.D. 2/dia 
Quarta e 

Sexta. 

Amparo 
Paranaguá 

(Centro) 
N.D. N.D. 2/dia 

Quarta e 
Sexta. 

Paranaguá 
(Centro) 

Encantadas 
(Ilha do Mel) 

N.D. N.D. 2/dia Diariamente. 

Paranaguá 
(Centro) 

Nova Brasília 
(Ilha do Mel) 

N.D. N.D. 2/dia Diariamente. 

Encantadas 
(Ilha do Mel) 

Paranaguá 
(Centro) 

N.D. N.D. 2/dia Diariamente. 

Nova Brasília 
(Ilha do Mel) 

Paranaguá 
(Centro) 

N.D. N.D. 2/dia Diariamente. 

Paranaguá 
(Centro) 

Ilha do 
Teixeira 

N.D. N.D. 2/dia Segunda 

Ilha do 
Teixeira 

Paranaguá 
(Centro) 

N.D. N.D. 2/dia Segunda 

Paranaguá 
(Centro) 

Prainha de 
Ubá 

N.D. N.D. 2/dia Terça 

Prainha de 
Ubá 

Paranaguá 
(Centro) 

N.D. N.D. 2/dia Terça 

Fonte: Os autores (2018). 

A seguir apresenta-se a localização dos 8 trapiches de Paranaguá, utilizados com ponto 

de origem/destino das travessias descritas.  
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Figura 259: Trapiches públicos de Paranaguá que atendem ao transporte regular de passageiros. 

 

Fonte: Plano Hidroviário do Paraná (2014). 

De acordo com o Plano Hidroviário do Paraná, existem na Ilha do Mel três linhas 

municipais que realizam diariamente o transporte de passageiros entre localidades da 

ilha: Nova Brasília, Encantadas e Fortaleza (a ligação com Fortaleza só se realiza desde 

Nova Brasília).  

5.4.2.3 Taxi Náutico 

O Litoral do Paraná conta com uma rede de taxis náuticos que permitem realizar 

travessias pela Baía de Paranaguá em horários diferentes aos estabelecidos pelas 

travessias estaduais e pelos serviços regulares de transporte de passageiros. 

ATM Transporte Marítimo 

Transporte de lanchas rápidas (tipo voadeira) com segurança, conforto e exclusividade, 

com capacidade entre 10 e 15 passageiros. Os principais roteiros oferecidos pela 

companhia mostram-se a seguir: 

 Ilha do Mel 

 Superagüi 

 Guaraqueçaba 
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 Ilha das Peças 

 Canal do Varadouro 

 Porto de Paranaguá 

Taxi Náutico Guará 

Realiza transportes marítimos e passeio de barco em Paranaguá com destino à Ilha do 

Mel, Guaraqueçaba, Ilha das Peças e Superagüi. 

Barcos Ilha do Mel 

Serviço de taxi náutico que oferece travessia de Paranaguá e Pontal do Paraná até Ilha 

do Mel, com possibilidade de organizar travessias de origem/destino diferentes. 

Uber Taxi Náutico Ilha do Mel 

Serviço para Encantadas ou Brasília. Travessias para grupos de até 10 pessoas com um 

tempo máximo de viagem de 10 minutos.  

 

5.4.3 Marinas no litoral do Paraná 

Os diferentes municípios que conformam o litoral do Paraná contam com diversas 

marinas e portos náuticos. Na sequência apresentam-se as marinas existentes em cada 

um dos municípios, além de imagens ilustrativas de sua situação. 

Marinas em Antonina 

 Clube Náutico de Antonina.  
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Figura 260: Situação das marinas em Antonina. 

 

Fonte: Os autores (2018)  

Marinas em Guaratuba 

 Marina J.A. Santos; 

 Marina Velamar; 

 Porto Estaleiro Associação Náutica; 

 Iate Clube de Guaratuba; 

 Marina Porto Passagem. 
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Figura 261: Situação das marinas em Guaratuba. 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Marinas em Matinhos 

 Iate Clube de Caiobá. 

Figura 262: Situação das marinas em Matinhos. 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Marinas em Morretes 

 Iate Clube de Morretes. 

Figura 263: Situação das marinas em Morretes. 

 

Fonte: Os autores (2018) 
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Marinas em Paranaguá 

 Porto Marina Oceania; 

 Iate Clube de Paranaguá; 

 Marina do Caju; 

 Marina Barra do Itiberê. 

Figura 264: Situação das marinas em Paranaguá. 

 

Fonte: Os autores (2018). 
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Marinas em Pontal do Paraná 

 Marina Guaraguçú; 

 Ponto de Poço Marina Clube; 

 Marina 7 Mares; 

 Marina Via Mar; 

 Iate Clube Pontal do Sul; 

 Marina Central Náutica; 

 Marina Vitoria; 

 Porto Marina Mares do Sul.  

Figura 265: Situação das marinas em Pontal do Paraná. 

  

Fonte: Os autores (2018). 
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5.5 CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 

O litoral do Paraná, além dos aeroportos de Curitiba, conta com outros dois aeroportos: 

o primeiro localiza-se em Paranaguá e o segundo, em Guaratuba. Além disso, existem 

na região diferentes heliportos. A seguir apresentam-se os dois aeroportos do Litoral, e 

depois contextualiza-se o aeroporto de Curitiba em relação a outros aeroportos 

regionais, no plano nacional. 

 

5.5.1 Aeroportos no Litoral do Paraná 

5.5.1.1 Aeroporto de Paranaguá 

O aeroporto de Paranaguá (SSPG) é público, é administrado pela Prefeitura Municipal 

de Paranaguá e localiza-se na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. 

O aeroporto, de acordo com a APPA, é usado para voos fretados e transporte de cargas. 

Seu objetivo é atender os turistas que chegam de navio aos municípios de Paranaguá e 

Antonina e que seguem para outros destinos, como Foz do Iguaçu e Curitiba. O 

aeroporto também servirá para absorver parte das cargas que hoje são embarcadas no 

Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. 

A infraestrutura disponível do aeroporto é composta por uma pista com 1.400 metros 

de extensão, por 30 metros de largura, rumo 06/24. A resistência do pavimento, de 

acordo com a classificação ACN/PCN, é 16/F/C/Y/U. O aeroporto, chamado Santos 

Dumont, não possui operação comercial, não opera voos IFR nem durante o período 

noturno. Suas condições de operação são VFR diurno, entre 6h e 18h. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_de_voo_por_instrumentos
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A figura a seguir apresenta a vista aérea do aeroporto de Paranaguá: 

Figura 266: Vista aérea do aeroporto de Paranaguá. 

 

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná (2011) 

 

5.5.1.2 Aeroporto de Guaratuba 

O aeroporto de Guaratuba (SSGB) é público, é administrado pela Prefeitura Municipal 

de Guaratuba e localiza-se na Avenida Damião Botelho de Souza.  

A infraestrutura disponível do aeroporto é composta por uma pista com 990 metros de 

extensão, por 18 metros de largura, rumo 01/19. A resistência do pavimento é de 2.500 

kg. O Aeroporto Municipal de Guaratuba, como é chamado, não possui operação 

comercial e não opera voos IFR nem durante o período noturno. Suas condições de 

operação são VFR diurno.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_de_voo_por_instrumentos
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A figura a seguir apresenta a vista aérea do aeroporto de Guaratuba: 

Figura 267: Vista aérea do aeroporto de Guaratuba. 

 

Fonte: Natureza Brasileira. 

 

5.5.2 Nó aeroportuário de Curitiba no contexto nacional 

Os aeroportos de referência para o Litoral de Paraná estão localizados na Região 

Metropolitana de Curitiba, como o Aeroporto Internacional Alfonso Pena e o Aeroporto 

de Bacacheri. A cidade conta também com três outros aeroportos privados. 

O Aeroporto Internacional Alfonso Pena tem serviços de ônibus, com frequência de 20 

minutos, que conectam com a Estação Tubo Rodoferroviária em 25 minutos. O 

Aeroporto Bacacheri também tem serviços de ônibus que chegam à estação em 50 

minutos. Na Rodoferroviária existem diferentes linhas ônibus com destino ao litoral do 

Paraná (1 hora e 45 minutos para Antonina, 2 horas para Paranaguá e para Pontal do 

Paraná e 2 horas e 30 minutos para Guaratuba).  

No mapa a seguir apresentam-se os aeroportos públicos do entorno do Litoral do 

Paraná. 
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5.5.2.1 Aeroporto Internacional Alfonso Pena 

O Aeroporto Internacional Alfonso Pena (SBCT) está a 75 km de Paranaguá. É acessado 

pela BR-277, que leva para o litoral e às praias, e pela BR-376, principal corredor de 

Curitiba a Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, dali, aos principais países do Mercosul. 

O aeroporto encerrou 2017 com crescimento de 5,2% na movimentação de passageiros, 

alcançando os 6,7 milhões de embarques e desembarques.  

Tem capacidade para receber 14,8 milhões de usuários, opera diariamente cerca de 175 

voos, movimenta 4.200 toneladas de carga ao mês e recebe cerca de 18,5 mil 

passageiros diários. É o sexto aeroporto mais movimentado do Brasil (conforme o 

ranking da Rede Infraero). 

Figura 268: Gráfico da evolução na movimentação de passageiros no Aeroporto Alfonso Pena. 

 

Fonte: Infraero (2018) 

Atualmente, seis companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolíneas 

Argentinas, Amaszonas, Avianca Brasil, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas 

e Latam, que ligam Curitiba a 16 destinos brasileiros, a Buenos Aires, na Argentina, e 

Assunção, no Paraguai. 

A figura a seguir apresenta a vista aérea do Aeroporto Internacional Alfonso Pena: 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Paranagu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercosul
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Figura 269: Vista aérea do Aeroporto Internacional Alfonso Pena. 

 
Fonte: BandNews FM (2016). 

5.5.2.2 Aeroporto Bacacheri 

Na década de 1930, foi estabelecida uma base aérea militar no bairro do Bacacheri, no 

antigo Colégio Agrícola Estadual, que já possuía uma pista para pousos e decolagens. Em 

1942, passou a ser integrado como propriedade do Ministério da Aeronáutica. Em 1980, 

a administração passou a ser responsabilidade da Infraero pela ampla utilização por 

aeronaves civis. A partir de então, foi denominado Aeroporto de Bacacheri (SBBI). O 

aeroporto localiza-se na Rua Cícero Jaime Bley, no Bairro Bacacheri, em Curitiba. 

A infraestrutura disponível do aeroporto é composta por uma pista com 1.390 metros 

de extensão, por 30 metros de largura, rumo 18/36. A resistência do pavimento, de 

acordo com a classificação ACN/PCN, é 21/F/B/X/T. Conta com um pátio de aeronaves, 

uma área de estacionamento com capacidade para até 17 aeronaves e um terminal para 

passageiros. O aeroporto não possui operação comercial, mas opera por instrumentos 

e em período noturno até as 22 horas por conta de aeronaves privadas e empresas de 

táxi aéreo. Em 2015, foram contabilizados cerca de 47.000 passageiros e de 12.500 

decolagens. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacacheri_(Curitiba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Aeron%C3%A1utica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraero
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O aeroporto também é a sede do Aeroclube do Paraná, que tem como principal função 

a formação de pilotos e é utilizado pela Esquadrilha da Fumaça em apresentações 

anuais. Também é liberada ao público a exposição de aeronaves, plastimodelismo, 

apresentações de rapel, nas quais são utilizados helicópteros para demonstração e 

ainda apresentações de paraquedismo. 

A figura a seguir apresenta a vista aérea do aeroporto de Bacacheri: 

Figura 270: Vista aérea do Aeroporto Bacacheri. 

 

Fonte: Bem Paraná (2013). 

 

5.6 SANEAMENTO 

5.6.1 Generalidades 

Há anos que a Organização das Nações Unidas vem buscando formas de mobilizar os 

países por compromissos internacionais que promovam soluções para problemas que 

afligem o mundo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroclube_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadrilha_da_Fuma%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plastimodelismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rapel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraquedismo
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Apenas para lembrar alguns dos fóruns mais importantes, lembramos da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, 

em 1972, e que talvez tenha sido o primeiro grande evento voltado à proteção 

ambiental. 

Vinte anos depois, na ECO-92, o Brasil recebeu líderes de mais de 170 nações e milhares 

de ONGs todos buscando compromissos com a chamada 'Agenda 21', suas metas e 

recomendações pelo desenvolvimento sustentável. 

Já em 2000, a ONU convidou governos, ONGs e sociedade civil a se debruçarem sobre 

novos debates que culminaram no estabelecimento dos ODM - Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, com metas a serem atingidas até 2015. 

Foram oito grandes objetivos e, entre eles, o ODM - 7: garantir qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente, com metas ligadas à água e ao saneamento. 

Nesse aspecto, a preocupação da ONU não é à toa. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, no mundo temos 2 bilhões de pessoas que não possuem instalações sanitárias 

básicas, e 892 milhões ainda defecam ao ar livre. 

O ODM 7 tinha entre as metas até 2015 reverter a perda de recursos ambientais, reduzir 

à metade a percentagem da população sem acesso permanente a água potável e a 

saneamento básico e, por último, até 2020 ter alcançado uma melhora significativa na 

vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados. 

Como se sabe, o Brasil avançou nas metas de água tratada, mas pouco nos serviços de 

esgotamento sanitário. 

Em 2015, os ODMs foram substituídos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Passaram a ser 17 objetivos e 169 metas envolvendo desde a erradicação da 

pobreza, segurança alimentar, água e saneamento, entre outras. 
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Chamamos a atenção para o compromisso dos países, entre eles o Brasil, com o ODS 6 

“Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e 

todos” e tendo 2030 como meta para o acesso universal e equitativo para todos. 

A preocupação é porque, segundo os indicadores oficiais do Ministério das Cidades, 

através do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), em 2016 o Brasil 

ainda possuía mais de 35 milhões de cidadãos sem acesso à água tratada, metade da 

população sem coleta de esgotos e somente 44,92% dos esgotos recebiam algum tipo 

de tratamento. 

Acompanhamento anual do Instituto Trata Brasil feito com dados das 100 maiores 

cidades brasileiras mostram que nos últimos 10 anos essas cidades e o país avançaram 

menos de 1 p.p (ponto percentual) ao ano nesses indicadores. 

Se projetarmos esses avanços, que foram importantes, mas insuficientes, para os 

próximos anos levaríamos mais de 40 anos para universalizar o saneamento, ou seja, 

depois de 2050. 

Tão ou mais importante do que a responsabilidade do país com seus compromissos 

internacionais é que esse baixo avanço em água e esgotos prejudica a saúde da 

população, aumenta a degradação ambiental e faz o Brasil perder recursos financeiros. 

Pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), o país precisaria de cerca de R$ 

300 bilhões para universalizar água e esgotos em 20 anos. No entanto, a solução do 

problema traria ganhos sociais e econômicos na saúde, aumento da produtividade do 

trabalho, valorização dos imóveis, ganhos na educação e turismo de mais de R$ 537 

bilhões. 

Os cálculos mostram que, na média do período que vai de 2015 a 2035, a cada R$ 

1.000,00 que se investisse na expansão do saneamento a sociedade brasileira ganharia 

R$ 1.700,00. 
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A relevância do Brasil no mundo passa pelo esforço em cumprir com os compromissos 

assumidos, então é fundamental que as esferas de poder honrem os compromissos 

assumidos. 

No dia 23 de março de 2018 encerrou-se o 8º Fórum Mundial da Água. Essa edição do 

Fórum Mundial da Água realizada em Brasília registrou recorde de público, com mais de 

100 mil participantes, oriundos de 172 países. 

Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o fórum foi idealizado para estabelecer 

compromissos políticos acerca dos recursos hídricos. 

O encontro internacional ocorre a cada três anos e já passou, antes de Brasília, por 

Daegu, na Coreia do Sul (2015); Marselha, na França (2012); Istambul, na Turquia (2009); 

Cidade do México, no México (2006); Kyoto, no Japão (2003); Haia, na Holanda (2000); 

e Marrakesh, no Marrocos (1997). 

A 9ª edição, em 2021, será em Dacar, no Senegal, e terá como tema Segurança Hídrica 

para Paz e Desenvolvimento. 

Acordos firmados no 8º Fórum Mundial da Água fortalecem consciência sustentável. 

Documentos construídos durante encontro internacional estimulam a colaboração 

entre governos e reforçam o compromisso dos poderes com a gestão dos recursos 

hídricos 

A edição de Brasília do evento internacional deixa como legado publicações construídas 

a título de colaboração, como o Chamado para Ação de Governos Locais e Regionais 

sobre Água e Saneamento de Brasília. 

No texto, autoridades locais reconhecem o papel central dos governos no alcance dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável, de acordo com a Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU), e encorajam uma visão compartilhada para 

políticas sobre água e saneamento. 
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Entre as recomendações listadas no documento, estão: 

• priorizar o acesso à água e saneamento de qualidade; 

• avançar em legislações que permitam o uso justo, eficiente e sustentável dos 

recursos hídricos; 

• aumentar o financiamento para projetos sobre água e saneamento; 

• projetar riscos e adaptação às mudanças climáticas e proteger áreas sensíveis; 

• fortalecer as capacidades de governos locais e dos cidadãos para a gestão da água; 

Na Declaração Ministerial, ministros representantes de 56 países elaboraram chamado 

urgente para uma ação decisiva sobre a água. 

Baseado no objetivo de desenvolvimento sustentável número 6 (ODS 6): água potável e 

saneamento, o acordo estimula o compartilhamento de soluções na gestão integrada 

de recursos hídricos e incentiva a cooperação global por meio das redes formadas 

durante o fórum. (VELASCO, 2017). 

5.6.1.1 A Lei do Saneamento Básico 

Dez anos após a Lei do Saneamento Básico entrar em vigor no Brasil, metade da 

população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo 

os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

divulgados em janeiro deste ano e referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm 

acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam 

medidas alternativas para lidar com os dejetos – seja através de uma fossa, seja jogando 

o esgoto diretamente em rios. 

Em 2007, quando a lei 11.445 foi sancionada, 42% da população era atendida por redes 

de esgoto. Até 2015, o índice aumentou 8,3 pontos percentuais, o que corresponde a 

menos de um ponto percentual por ano. Quanto ao abastecimento de água, apesar de 

a abrangência ser bem superior à de esgoto, a evolução foi ainda mais lenta: passou de 
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80,9% em 2007 para 83,3% em 2015, um aumento de apenas 2,4 pontos percentuais. Já 

o índice de esgoto tratado passou de 32,5% para 42,7%. (VELASCO, 2017). 

Figura 271: Evolução da Cobertura de Água e Esgoto no País. 

 

Fonte: (VELASCO, 2017). 

Em algumas regiões do país, como a Norte, a situação é ainda mais grave: 49% da 

população é atendida por abastecimento de água, e apenas 7,4%, por esgoto. O pior 

estado – da região e do país – é o Amapá, com 34% e 3,8%, respectivamente. Já o melhor 

estado é São Paulo, com 95,6% de cobertura em água e 88,4% em esgoto. O Distrito 

Federal também tem taxas altas: 99% e 84,5%. Um mesmo estado, porém, pode ter 

cidades com índices muito elevados e muito baixos, algumas com serviços privatizados 

e outras, com públicos - por isso, é considerada a média de todos os municípios. 
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Os dados do SNIS são: "Índice de atendimento total de água" e "Índice de atendimento 

total de esgoto referido aos municípios atendidos com água". Os indicadores são os 

mesmos utilizados pelo Instituto Trata Brasil e são os recomendados pelo Ministério da 

Cidades para fazer as análises. 

Comparando a situação do saneamento básico no país entre 2007 e 2015: 

 O total de brasileiros atendidos por abastecimento de água tratada passou de 80,9% 

para 83,3%; 

 A população atendida por coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%; 

 O percentual de esgoto tratado foi de 32,5% para 42,7%; 

 A região Norte segue com os indicadores mais baixos do país (56,9% para cobertura 

de água, 8,7% para esgoto e 16,4% para esgoto tratado); 

 A Sudeste continua como a região com a melhor situação: 91,2% (água), 77,2% 

(esgoto) e 47,4% (tratamento de esgoto); 

O Ministério das Cidades diz que os grandes déficits históricos vêm sendo combatidos, 

e a complexidade de grande parte das obras e o seu tempo médio de duração ainda não 

permitem que todos os benefícios esperados sejam sentidos de imediato pela 

população, nem refletidos ainda de modo mais significativo pelos índices como os 

informados no SNIS. "Deve-se ressaltar que o saneamento básico é uma área que ainda 

tem grandes desafios a vencer, mas está recebendo uma grande priorização por parte 

do governo federal. Há um grande esforço para a continuidade dos investimentos no 

setor, apesar do momento de restrições orçamentárias pelo qual ainda passa o país e 

um empenho especial aos aprimoramentos necessários ao emprego eficiente dos 

recursos", afirma, em nota. 

Sobre a discrepância dos índices entre as regiões, o ministério diz que "um dos grandes 

desafios da política pública brasileira é exatamente vencer a barreira das desigualdades 

sociais, assegurando, no caso do setor saneamento, o direito humano fundamental à 

água e esgotos, preconizado em resolução da ONU, em que o Brasil é signatário". 

(VELASCO, 2017). 
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Figura 272: Cobertura de Água e Esgoto por Estado. 

 

Fonte: (VELASCO, 2017). 

5.6.1.2 A Busca Pela Universalização 

A Lei do Saneamento Básico prevê a universalização dos serviços de abastecimento de 

água e de tratamento da rede de esgoto no país, tendo como um dos principais pilares 

a elaboração de um plano municipal do setor para cada cidade. Além disso, a lei 

estabeleceu regras básicas para o setor ao definir as competências do governo federal, 
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dos estados e dos municípios para os serviços, bem como a regulamentação e a 

participação de empresas privadas. Por conta disso, a expectativa era que o setor ia 

crescer exponencialmente após a lei. 

O Ministério das Cidades diz que os planos municipais de saneamento básico são 

importantes porque constituem instrumentos que visam diagnosticar a situação local 

existente e estabelecer prioridades para investimentos e ações no curto, médio e longo 

prazos. "Trata-se de uma relevante ferramenta de gestão para a boa aplicação de 

recursos e para o controle social, o que beneficia diretamente a população local. Ter o 

plano será condição para o acesso a recursos federais na área de saneamento a partir 

de 2018." 

5.6.1.3 Plano Nacional de Saneamento 

Em paralelo com a Lei do Saneamento Básico, um plano nacional foi elaborado e lançado 

em 2014 pelo governo federal para servir de base para o setor. O plano estabelece metas 

de curto, médio e longo prazo com base em indicadores de água, esgoto, manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais e gestão dos serviços de 

saneamento. Há metas de universalização dos serviços, de diminuição dos índices de 

desperdício de água, de erradicação de lixões, entre outros. 

Segundo o plano, o custo para universalizar os quatro serviços (água, esgoto, resíduos e 

drenagem) é de R$ 508 bilhões entre 2014 e 2033. Já para a universalização de água e 

esgoto, o custo será de R$ 303 bilhões.  

O Ministério das Cidades diz que a implementação do Plano Nacional de Saneamento 

Básico, resultante de uma mobilização dos principais atores do setor saneamento, "é o 

caminho seguro para se alcançar as metas estabelecidas". "Lembrando que o plano foi 

aprovado em 2013, com horizonte de 20 anos e previsão de revisão a cada quatro anos. 

A questão tanto da coleta quanto do tratamento de esgoto está sendo priorizada pelo 

governo federal, e nenhum projeto é considerado com funcionalidade se não houver 

previsão de tratamento do esgoto coletado. Deve-se ressaltar ainda o esforço de boa 
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parte dos demais entes federados e dos prestadores de serviços de saneamento." 

(VELASCO, 2017). 

 

5.6.2 Saneamento do Litoral Paranaense: 

5.6.2.1 Principais Resultados 

Segundo o documento Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral do Estado do 

Paraná a região litorânea paranaense vem passando nas últimas décadas por 

crescimento da população residente que pressiona toda a infraestrutura urbana. Entre 

os anos de 1980 e 2000, os municípios da orla sofreram elevadas taxas de crescimento 

populacional acompanhando o patamar dos demais municípios das aglomerações do 

Estado. Em termos percentuais os municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do 

Paraná superam a já elevada taxa de Paranaguá. 

De modo geral, o adensamento populacional reforçou a ocupação vertical na faixa da 

orla e o espraiamento em direção às áreas de encostas ou próximas. Essas áreas não são 

totalmente adequadas à ocupação, uma vez que estão sujeitas a problemas de erosão 

da orla marítima, além de escorregamentos de diversos tipos das encostas dos morros 

– diferentemente do processo dos municípios de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, 

mais interiorizados e próximos da Serra do Mar, onde esse processo de crescimento não 

foi tão intenso. 

No período recente, anos 2000-2010, houve uma reversão dessa trajetória de elevado 

crescimento populacional, com exceção de Guaratuba, Matinhos e de Pontal do Paraná, 

sendo que esse último está entre os municípios com as mais altas taxas do Estado. Os 

demais cresceram em ritmo menor, a exemplo de Paranaguá, município-polo desse 

conjunto, que em 2010 absorvia 53% da população do litoral e desacelerou seu 

crescimento para 0,99% a.a. (ITCG, 2013, p. 183). 

O crescimento populacional acelerado teve como reflexo a carência de serviços básicos 

e de infraestrutura. Desta infraestrutura, destaca-se negativamente o serviço de esgoto, 
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já que a sua ausência afeta a qualidade da água nos balneários e compromete a saúde 

pública na região. 

Os municípios do litoral possuem baixo índice de atendimento com rede coletora de 

águas pluviais (microdrenagem), sendo em sua maioria escoamento superficial através 

de sarjetas ou canaletas instaladas nos bordos das vias. Essa carência proporciona 

alagamentos, ainda que por curto espaço de tempo. Diante da possibilidade de 

alagamentos os moradores interligam suas instalações de águas pluviais à rede de coleta 

de esgoto aumentando com isso a vazão a ser transportada e tratada e proporcionando 

a chegada nas ETE’s de esgoto com baixa carga orgânica. 

A resistência dos proprietários em interligarem suas instalações domiciliares de esgoto 

à rede coletora também afeta a eficiência do tratamento. 

O planejamento urbano inadequado e as dificuldades técnicas e financeiras na 

implantação da infraestrutura urbana necessária, trouxeram problemas graves e 

crônicos que atingem a área urbanizada dos municípios, conforme segue:  

a) O primeiro problema é a da contaminação marinha e costeira por esgoto e lixo, cujas 

consequências ambientais e sociais são sentidas de forma instantânea. Além disso, a 

descarga sedimentar dos rios e canais, proveniente do desmatamento e do mau uso do 

solo, contribui para o aumento da contaminação das áreas costeiras.   

Como dinâmica do processo de contaminação pode-se citar que a chuva causa o 

transbordamento de esgoto acumulado em fossas e valetas no período de estiagem, 

contribuindo com a contaminação da água.  

Assim, rios, canais, galerias e fossas contribuem para a diminuição da qualidade das 

águas que a população se utiliza para o banho. Uma vez no mar e nas praias, os 

coliformes fecais, fungos, vírus e outros causadores de doenças. 

b) O segundo problema, que se associa ao primeiro, se traduz pela ocorrência de 

inundações e alagamentos, devido ao sistema de drenagem inadequado às condições 

locais: os canais subdimensionados, a microdrenagem inexistente ou deficiente nas 
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ruas, e as ligações clandestinas de esgoto sanitário no sistema de drenagem, que 

transporta a água de chuva para o mar, define o cenário que este projeto objetiva 

combater.  

Desta forma, a solução adequada da drenagem urbana, com o sistema de canais bem 

dimensionados, associados com a microdrenagem das ruas, e a implantação da rede 

coletora de esgotos, com adequado tratamento, é a solução buscada. 

c) O terceiro problema, cuja solução deve ser associada aos dois primeiros descritos, se 

traduz pela ocorrência de erosão marinha em alguns pontos do litoral. 

Nos últimos 50 anos a erosão marinha tem sido observada nas praias de Santa Catarina 

e Paraná. As praias da região parecem ser alimentadas pelos diversos cursos d´água que 

desembocam nas praias e pelas baías existentes. Muitos desses cursos d´água vêm 

sofrendo alterações, retificações, etc, alterando a disponibilidade de sedimentos. 

(SIMEPAR, 2007, p. 3 a 5). 

É importante ainda mencionar que a planície costeira paranaense caracteriza-se por 

possuir cotas muito baixas, cerca de 2 a 5 metros na região dos balneários, e existem os 

cordões litorâneos que criam áreas onde há dificuldade de drenagem. Em algumas 

situações, a cerca de 1 quilômetro da praia temos cotas da ordem de 2 a 2,5 metros. 

Essas cotas são em relação ao nível médio do mar. Se imaginarmos uma maré alta de 

sizígia, o nível do mar sobe cerca de 0,95 m em relação ao nível médio. Adicionando um 

efeito meteorológico (uma forte ressaca por exemplo) este nível poderia ser acrescido 

de 1 metro ou mais, atingindo no total mais de 2 metros. Isso significa que o nível do 

mar fica com o nível muito próximo do nível das ruas e calçadas. Imaginando uma forte 

chuva acontecendo no mesmo momento, o sistema de drenagem não funcionará. 

Assim, é preciso que se tenha a real noção de que as sugestões deste Plano Diretor 

promoverão um melhor funcionamento do sistema de drenagem do litoral, mas em 

algumas situações enchentes deverão ocorrer. (SIMEPAR, 2007, p. 6) 
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A situação ilustrada no gráfico a seguir mostra a relação entre o abastecimento de água 

e ligação em rede de esgoto para os municípios do Litoral Paranaense apurada junto aos 

seguintes órgãos: SANEPAR, Paranaguá Saneamento e SAMAE Antonina em agosto de 

2018. Na falta dessas informações buscou-se pesquisar no SNIS - SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO. Percebe-se o baixo nível de ligações de esgoto em 

relação ao número de ligações na rede de abastecimento de água, principalmente em 

Antonina.  

Figura 273: Relação do atendimento entre o abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 
Fonte: O Autor  

Nos Quadros a seguir representaremos os percentuais de população atendida com rede 

pública de abastecimento de água e de coleta de esgoto sanitário respectivamente. 

  

http://www.snis.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
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Quadro 52: Relação do atendimento de abastecimento de água entre as áreas rural e urbana. 

Urbana (*) Rural Total (*)

(unid) (unid) (unid) (unid) (*) % (unid) (*) % (unid) %

Litoral 262.547 26.620 289.167 262.205 99,87% 12.124 45,54% 274.329 94,87%

Antonina 16.509 2.907 19.416 16.502 99,96% 1.334 45,89% 17.836 91,86%

Guaraqueçaba 2.708 5.236 7.944 2.708 100,00% 281 5,37% 2.989 37,63%

Guaratuba 31.940 3.648 35.588 31.940 100,00% 3.644 99,89% 35.584 99,99%

Matinhos 32.857 167 33.024 32.857 100,00% 163 97,60% 33.020 99,99%

Morretes 7.530 8.958 16.488 7.530 100,00% 6.495 72,51% 14.025 85,06%

Pontal do Paraná 24.668 210 24.878 24.668 100,00% 207 98,57% 24.875 99,99%

Paranaguá 146.335 5.494 151.829 146.000 99,77% 0 0,00% 146.000 96,16%

Média Nacional 83,30%

Municípios
População (2016)

População atendida com rede de água

Urbana Rural Total

(*) SNIS – 2016 

Fonte: O Autor  

Quadro 53: Relação do atendimento de esgoto entre as áreas rural e urbana. 

Urbana (*) Rural Total (*)

(unid) (unid) (unid) (unid) (*) % (unid) (*) % (unid) %

Litoral 262.547 26.620 289.167 209.639 79,85% 4.417 16,59% 214.056 74,03%

Antonina 16.509 2.907 19.416 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Guaraqueçaba 2.708 5.236 7.944 2.669 98,56% 0 0,00% 2.669 33,60%

Guaratuba 31.940 3.648 35.588 31.937 99,99% 3.648 100,00% 35.585 99,99%

Matinhos 32.857 167 33.024 32.854 99,99% 167 100,00% 33.021 99,99%

Morretes 7.530 8.958 16.488 7.530 100,00% 569 6,35% 8.099 49,12%

Pontal do Paraná 24.668 210 24.878 24.668 100,00% 33 15,71% 24.701 99,29%

Paranaguá 146.335 5.494 151.829 109.981 75,16% 0 0,00% 109.981 72,44%

Média Nacional 44,90%

Municípios
População (2016)

População atendida com rede de esgoto

Urbana Rural Total

(*) SNIS – 2016 

Fonte: O Autor  

As ações de saneamento no Município de Antonina são de responsabilidade do SAMAE 

- Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina. Percebe-se que, na área 

urbana, o município possui um excelente índice de atendimento da população com 

abastecimento de água potável, acima da média nacional e da média do Litoral. Na área 

rural, apesar de ainda ter um número baixo de atendimento encontra-se próximo à 

média do litoral. O que chama a atenção é a inexistência de sistema de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário tanto na área urbana como na rural.  

Segundo o IBGE 2016 o município de Guaraqueçaba possui uma população urbana de 

2.708 habitantes e rural de 5.236 habitantes (SNIS, 2016). A maior concentração 

populacional na área rural faz com que o atendimento em saneamento tenha baixos 
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índices, pois em geral a área rural é mais carente de serviços de saneamento. Dos 2.708 

habitantes da área urbana todos são atendidos com abastecimento de água. Em 

contrapartida dos 5.236 moradores da área rural somente 281 são atendidos com rede 

de distribuição de água, equivalente a apenas 5,37%. O mesmo acontece em relação ao 

sistema de esgoto. Na área urbana são atendidos por rede coletora de esgoto 2669 

pessoas (98,56%). O atendimento é de 0% na área rural. 

Segundo o SNIS 2016 e conforme mostram os quadros 1 e 2, os municípios de 

Guaratuba, Matinho e Pontal do Paraná apresentam índices de atendimento com água 

e esgoto acima de 99%, entretanto as informações colhidas na SANEPAR e que estão 

demonstradas na figura 1 mostram uma razoável diferença entre o número de 

economias com ligações de água e de esgoto, o que sugere que o atendimento com rede 

de esgoto ainda é muito inferior ao de abastecimento de água ou então os proprietários 

tem a disposição a rede coletora de esgoto, porém não interligaram suas instalações à 

mesma. 

Também segundo o SNIS 2016 e conforme mostram os quadros 1 e 2, o município de 

Morretes possui 100% de atendimento com água e esgoto na zona urbana do município, 

entretanto na zona rural, onde há maior concentração de moradores, apresenta um 

índice razoável de abastecimento de água, porém muito baixo de atendimento de 

esgoto. 

O município de Paranaguá através da Companhia de Água e Esgotos de Paranaguá-

CAGEPAR executa a regulação e fiscalização dos serviços concedidos de água, esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem urbana. As ações referentes ao Abastecimento de Água e 

coleta e tratamento de esgoto são de responsabilidade da Paranaguá Saneamento. O 

município apresenta alto índice de atendimento com água potável, acima de 99% e um 

valor razoável de atendimento com rede de esgoto, 72,44%. Ambos acima da média 

nacional. 

Os municípios de Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes, Matinhos e Pontal do Paraná são 

administrados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Na década de 70 a 
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Sanepar iniciou suas ações de saneamento no Litoral com a reestruturação dos sistemas 

de abastecimento de água de Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes e Matinhos. Na 

década de 90, com a emancipação política do município de Pontal do Paraná, 

desmembrado do município de Paranaguá, a Sanepar ficou responsável pela operação 

dos sistemas integrados de Matinhos e de Pontal do Paraná.  

No início dos anos 2000, foram realizados grandes investimentos pela Sanepar nos 

sistemas de água e de esgoto. Com a crescente conscientização da sociedade e o 

aumento pela demanda, principalmente pelos serviços de esgoto, a empresa fez um dos 

maiores investimentos da sua história com recursos financiados pela Jica (Agência de 

Cooperação Internacional do Japão). Através do projeto denominado ParanaSan, toda a 

estrutura de produção e de distribuição de água dos municípios do Litoral onde a 

Sanepar atua foi reformulada. Os sistemas de coleta e os sistemas de tratamento de 

esgoto foram implantados em Pontal do Paraná e em Guaraqueçaba. 

A rede de coleta de Matinhos, de Guaratuba e de Morretes, foi significativamente 

ampliada. Em cada um dos cinco municípios foram construídas estações de tratamento 

de esgoto. 

Os investimentos realizados pela Sanepar e Paranaguá Saneamento elevaram os índices 

de saneamento do litoral. De um modo geral os serviços de abastecimento de água e de 

coleta e tratamento de esgoto encontram-se acima da média nacional. 

De um modo geral a situação de saneamento dos municípios do litoral paranaense é 

melhor que a maioria dos municípios brasileiros, com bons índices de atendimento com 

abastecimento de água potável (94,87%) e índices satisfatórios de atendimento com 

coleta, transporte, tratamento e destinação final de esgoto (74,03%). 
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Quadro 54: Efluentes totais gerados, coletados, tratados na bacia litorânea do Paraná 

Efluente de esgoto (1.000 m³/ano)  

Gerado 11.842,04 

Coletado (*) 8.492,28 (71,72%) 

Tratado (*) 7.901,28 (66,73%) 

 (*) SNIS -  2016 

Fonte: Autor. 80% do volume de água consumido 

No Quadro acima demonstra que apesar dos níveis satisfatórios de atendimento com 

rede coletora de esgoto, quando se analisa a proporção de efluentes tratados em 

relação aos gerados chega-se à conclusão que ainda precisa avançar muito no que diz 

respeito à coleta e tratamento de esgoto. Por ano são gerados no litoral em torno de 

11.842.040 m³/ano de esgoto e tratados somente 7.901.280 m³/ano correspondendo a 

66,73%. Esses números indicam que ainda são necessários investimentos elevados em 

saneamento básico no litoral. 

Grande parte do efluente gerado e não tratado provavelmente chega aos aquíferos e 

influência diretamente na qualidade das águas superficiais e profundas do Litoral 

paranaense. Isso onera o tratamento de águas captadas e afeta a saúde da população 

que se utiliza de poços rasos para o seu abastecimento.  

O Quadro a seguir mostra o percentual de perdas no sistema de abastecimento de 

água dos municípios. 
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Quadro 55: Perdas na distribuição de água potável 

Município Perdas na distribuição (%) (*) 

Antonina 33,93 

Guaraqueçaba 30,76 

Guaratuba 37,25 

Matinhos 14,49 

Morretes 44,35 

Pontal do Paraná 43,95 

Paranaguá 54,43 

(*)SNIS -  2016 

Fonte: Autor 

Apenas o município de Matinhos declara ter um nível baixo de perdas na distribuição de 

água. Os demais possuem níveis altos de perdas e precisam intervir em programas para 

reduzir o desperdício. 

5.6.2.2 Conclusões E Recomendações 

As principais conclusões a destacar como resultado da análise dos aspetos mencionados 

no ponto anterior, são: 

 Há grande necessidade de preservação dos corpos hídricos através de ações 

eficazes de saneamento, principalmente por meio de elevação do índice de 

atendimento aos domicílios com coleta, transporte e tratamento de esgoto; 

 O Litoral paranaense tem excelente atendimento com rede abastecimento de água, 

porém nível razoável de atendimento com rede coletora de esgoto. A situação de 

atendimento com esgoto poderá ser melhorada se os municípios de Antonina 

investir em esgotamento nas áreas rural e urbana e os demais na área rural. 

 O município de Antonina, apesar de apresentar um alto índice de famílias 

abastecidas por rede de água potável, é o que mais precisa investir em coleta e 

tratamento de esgoto; 
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 O município de Paranaguá, apesar de apresentar índices percentuais acima da 

média nacional no que se refere à coleta e tratamento de esgoto e também no 

abastecimento de água, ainda necessita de investimento para aumentar o 

atendimento de esgoto; 

 Os municípios de Guaraqueçaba, Morretes e Paranaguá, por apesentarem número 

elevado de moradores na área rural, que por sua vez é mais carente de saneamento, 

precisa desenvolver sistemas individuais ou coletivos de pequeno porte que visem 

aumentar o nível de atendimento dessa população rural. 

 Ocorre um número muito alto de perdas na distribuição de água no litoral 

paranaense. Essas perdas são decorrentes principalmente de vazamentos na rede, 

falta de hidrometração dos ramais, fraudes e ligações clandestinas. O Instituto Trata 

Brasil propõe algumas atitudes, por parte das concessionárias, que impactam na 

redução das perdas: 

a) Criar contratos com incentivos e foco na redução de perdas. As formas desses 

contratos podem ser diversas: contratos de performance, parcerias pública-

privadas; parcerias público-público; e contratos de assistência técnica; 

b) Direcionar maior financiamento para ações dessa natureza. Há a necessidade de 

aumentar o financiamento para programas de redução de perdas no âmbito 

federal.  

c) Gerenciamento do controle de perdas: Implementação de planos de gestão de 

perdas baseados no conhecimento do sistema, indicadores de desempenho e 

metas preestabelecidas;  

d) Entender as dificuldades para a setorização dos sistemas de abastecimento, 

acompanhado de um plano de médio e longo prazo com ações para o controle das 

perdas na distribuição; 

e) Aumentar o índice de hidrometração dos diversos sistemas e utilizar hidrômetros 

de maior precisão;  

f) Criação e monitoramento de programas de redução de perdas sociais com a 

participação dos atores envolvidos; 
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Com base no Memorial Técnico do Projeto Básico de Controle de Cheias e Controle de 

Erosão Marinha elaborado pela SIMEPAR para a SUDERHSA – Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no ano de 2007 e pela 

falta de informações nos municípios referentes aos sistemas de macro e microdrenagem 

existentes pode-se afirmar que há necessidades urgentes de investimentos nessa área, 

visto que, em geral, microdrenagem existem apenas nas regiões mais antigas dos 

municípios, além disso na grande maioria os poços de visita foram encobertos pelo 

pavimento da via, impedindo a realização de cadastros e a manutenção periódica da 

rede. Além disso o memorial revela que os trechos de rede onde o cadastro foi possível 

constatou-se que a grande maioria está subdimensionada. (SIMEPAR, 2008, p. 24) 

5.6.2.3 Descrição Dos Sistemas Existentes: 

a) Sistema de abastecimento de água do Litoral Paranaense 

O serviço de abastecimento de água dos municípios de Guaraqueçaba, Guaratuba, 

Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná são de responsabilidade da SANEPAR. Os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Antonina 

são prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina (SAMAE). 

Na cidade de Paranaguá, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

são prestados pela Paranaguá Saneamento. Essa é uma empresa privada que recebeu a 

concessão para explorar os serviços de água e esgoto da cidade de Paranaguá. Essa 

concessão foi dada pela Companhia de Água e Esgotos de Paranaguá (CAGEPAR) que 

pertence ao próprio município. A CAGEPAR atende o abastecimento de água em 

pequenas comunidades rurais de Paranaguá. 

O Erro! Fonte de referência não encontrada. demonstra que os municípios atendidos 

ela SANEPAR apresentaram, no período de 2005-2016, um acréscimo significativo no 

consumo de água, com percentual do consumo superior ao incremento no número de 

unidades atendidas. 
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Quadro 56: Consumo de água tratada: volume faturado – 2004/2016 

Município 2005 (*) 2010 (*) 2016 (*) 2005/2016

Litoral 16.460 19.100 20.907 27,01%

Antonina 979 1.017 1.040 6,23%

Guaraqueçaba 113 130 154 36,67%

Guaratuba 2.924 3.401 3.886 32,93%

Matinhos 3.871 4.392 4.958 28,10%

Morretes 510 614 742 45,66%

Pontal do Paraná 2.653 3.286 4.037 52,14%

Paranaguá 5.412 6.260 6.089 12,52%

Consumo de água (1000 m3/ano) – volume faturado

 

(*) SNIS -  2016 

Fonte: Os autores 

O quadro a seguir mostra algumas características dos Sistemas de Abastecimento de 

água dos Municípios. 

Quadro 57: Sistema de abastecimento de água – 2018 

Municípios Concessionária Manancial Capacidade 
Extensão 
da rede 

Cobertura 
na área 
urbana 

Antonina SAMAE 
Rio Mundo Novo e Rio 
Jantador 

70 l/s 112,6 km 99,96% 

Guaraqueçaba SANEPAR Rio Cerquinho 14 l/s 16,31 km 98,56% 

Guaratuba SANEPAR 
Rio Umbuvá, Rio 
Boguaçú,Rio Saí-Guaçu 
e Rio do Melo: 

430 l/s 358 km 99,99% 

Matinhos e 
Pontal do 
Paraná 

 
SANEPAR 

Rio Sertãozinho, Rio 
Cambará, Rio Indaial e 
Rio Tabuleiro e Rio das 
Pombas 

 
660 l/s 

315 km 
(Matinhos) 
e 520 km 
(Pontal) 

100% 

Morretes SANEPAR Rio Iporonga 37,5 l/s 93km 100% 

 
 
 
 
Paranaguá 

Águas de 
Paranaguá 

Manancial da Serra da 
Prata formado pelos 
rios Santa Cruz e 
Miranda 

200 l/s  
 
 
 
 
631,84 km 

 
 
 
 
 
75,16% 

Águas de 
Paranaguá 

Manancial do Morro 
Inglês, formado pelos 
rios Cachoeira, Ribeirão 
do Meio e Tingui 

270 l/s 

Águas de 
Paranaguá 

Manancial Colônia 
Visconde de Nácar, 
formado pelo Rio 
Ribeirão 

200 l/s 

Fonte: ZEE-Fase Litoral (2013), adaptado 
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Mananciais que abastecem os municípios do Litoral Paranaense. 

Mananciais do Município de Guaratuba 

Rio do Melo 

O manancial da bacia Rio do Melo localiza-se no município de Guaratuba, com área de 

captação de 28,5 km2. Esse manancial está em área serrana, cuja elevação mínima é de 

265,7 m, máxima de 1.161,9 m e média de 658,1 m. O comprimento do canal fluvial mais 

longo tem extensão de 8,4 km. A declividade média dessa bacia é de 27,2%, chegando 

ao máximo de 72,9%. A vazão de água outorgada é de 270 m3/h, cuja autorização 

permite 24 h de bombeamento, totalizando 6.480 m3/dia. 

Essa bacia, por estar situada na Serra do Mar e ter uma cobertura florestal bem 

preservada, tem águas de boa qualidade, dentro dos padrões de classe 2. 

Rio Saí-Guaçu 

O manancial da bacia do rio Saí-Guaçu localiza-se no Estado do Paraná (7 km2) e de 

Santa Catarina (110 km2), com área total de 117 km2. A maior parte dessa área está 

localizada na Planície Litorânea, com altitudes que variam entre 0,7 m e 578,5 m. A 

altitude média é de 47,4 m. A declividade média da bacia é de 9,0% e a máxima chega 

aos 65,7% nos morros. O comprimento de canal fluvial mais longo é de 19,2 km. A vazão 

de água outorgada é 936,0 m3 /h, cuja autorização permite 24 horas de bombeamento, 

totalizando 22.464 m3/dia.  Os usos agrícolas são predominantes nessa bacia, restando 

poucas áreas de florestas preservadas. Duas rodovias catarinenses cortam essa área, a 

SC-412 e a SC-415. A ocupação do solo e a falta de saneamento básico contribuem para 

que esse manancial tenha suas águas contaminadas com altos teores de coliformes 

fecais, muitas vezes acima do recomendável. A qualidade das águas é piorada pelos 

teores de ferro, manganês e cor que estão acima da média. Dependendo da maré, os 

cloretos também podem ficar elevados (ITCG, 2013, p. 90-91). 
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Mananciais do Município de Guaraqueçaba 

Rio Cerquinho 

O rio Cerquinho está localizado próximo à cidade de Guaraqueçaba, com área de 

drenagem de 3,2 km2. Aproximadamente 50% dessa bacia está localizada em área de 

morro e a outra metade em planície. A altitude mínima é de 8 m e a máxima de 398,5 

m. O comprimento do canal fluvial mais longo tem extensão de 3,6 km. A declividade 

média dessa bacia é de 24,2% e a máxima de 60,8%. A vazão outorgada é de 36,0 m3 /h, 

com permissão para bombeamento 24h por dia, totalizando 864 m3/dia. Nesse 

manancial foi outorgada uma segunda captação, córrego sem nome 01, cuja área de 

drenagem é de 1,0 km2 e a vazão de 216 m3/dia. Um terceiro ponto de captação, 

córrego sem nome 02, com área de drenagem de 0,6 km2, fica localizado a 2,4 km da 

bacia do rio Cerquinho, com outorga de 216 m3/dia. Essas duas últimas captações 

recebem, pela SANEPAR, a denominação de minas. 

Segundo dados operacionais da SANEPAR, as minas dão conta da demanda durante a 

maior parte do tempo, e o rio Cerquinho as complementa. As análises físico-químicas e 

bacteriológicas da água bruta do rio Cerquinho têm apresentado resultados bons, 

dentro dos parâmetros de Classe 2. Os coliformes termotolerantes em 2011 não 

ultrapassaram 600/dL, abaixo do limite de 1.000/dL. Entretanto, com relação aos 

pesticidas, o carbaril excedeu o limite e deve ser observado nas análises vindouras. 

Na bacia do rio Cerquinho predomina vegetação nativa e em estágio avançado de 

recuperação. Existem pequenas áreas desmatadas na planície, sendo que a maior 

intervenção antrópica está relacionada à PR-405, principal ligação rodoviária que dá 

acesso a Guaraqueçaba. Na captação 2 do rio Cerquinho a cobertura florestal está 

preservada. Na captação 3, localizada em área de morro, as florestas também estão 

preservadas. 

A qualidade da água distribuída atende à Portaria 518/04, do Ministério da Saúde (ITCG, 

2013, p.93). 
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Mananciais do Município Pontal do Paraná 

Rio das Pombas 

O abastecimento do município de Pontal do Paraná é feito com água da bacia do rio das 

Pombas. A área de captação é de 95,5 km2, com localização na Serra do Mar e Planície 

Litorânea.  

A elevação mínima dessa bacia é de 4,0 m e máxima de 864,4 m, com média de 146,3 

m. A declividade média é de 13,3% e a máxima chega a 71,3%. O comprimento do canal 

fluvial principal é de 17,7 km. Essa área é cortada pela PR-508, e ao longo das margens 

da rodovia é que se encontra a principal intervenção antrópica, cuja área de 

desmatamento é de aproximadamente 30%. Uma pequena área desmatada estende-se, 

também, ao longo dos vales da Serra do Mar. O uso predominante nas áreas desmatadas 

é agrícola. 

A água da bacia do rio das Pombas destina-se ao abastecimento de Pontal do Paraná. 

No entanto, a maior parte dessa bacia localiza-se no município de Paranaguá, que por 

manter parte da área preservada com florestas foi contemplado na lei de ICMS 

Ecológico, ou Royalties Ecológicos, a Lei Complementar nº 59 (de 1º de outubro de 

1991). No ano de 2010, Paranaguá recebeu o valor de R$ 194.538,69 (cento e noventa 

e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), por manter o 

remanescente de floresta que é de aproximadamente 55% dessa área. A vazão 

outorgada é de 2.768 m3/h, com autorização de 24h de bombeamento/dia, totalizando 

66.432 m3/dia. 

No rio das Pombas a qualidade das águas é razoável, com parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos, por vezes, acima da Classe 2 (ITCG, 2013, p. 93-94). 

Mananciais do município de Matinhos 

A maior parte dos mananciais do município de Matinhos localiza-se em morros e com 

cobertura de florestas. 
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O volume médio aduzido nos rios de Matinhos foi de 9.794 m³/dia (ago./2010-

set./2011). Nesse período, a máxima diária foi de 15.026 m³. Esses rios abastecem a ETA 

Matinhos, com sistema de abastecimento integrado ao de Pontal e, ainda, podendo 

receber água do rio Pombas, que pertence ao município de Paranaguá. 

As águas do rio Cambará apresentam boa qualidade, com parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos normalmente dentro dos padrões de Classe 2. 

Há também, por parte desse órgão, um pedido de renovação dos mananciais do rio 

Cambará (com área de 13 km2 e vazão de 5.184 m3/dia) e do rio Sertãozinho 2, com 

área de 0,6 km2 e vazão de 2.160 m3/dia. 

Os Rios Tabuleiro e Indaial também fornecem água para a ETA Matinhos (ITCG, 2013, p. 

94). 

Mananciais do município de Paranaguá 

O município de Paranaguá possui vários mananciais de água para abastecimento, 

destacando-se o do rio Ribeirão. Nesse manancial, há nove captações de água, 

localizadas predominantemente em áreas da Serra do Mar, cujas bacias estão cobertas 

em quase a totalidade por florestas. A bacia de captação do rio Ribeirão tem altitude 

mínima de 5,8 m, máxima de 1.426,0 m e média de 252,6 m. O comprimento do canal 

principal é de 12,1 km, a declividade média é de 19,1% e a máxima de 103,3%. 

A outorga permite a retirada, do rio Ribeirão, de 720,0 m3 /h, com bombeamento de 24 

horas/dia, totalizando 17.280 m3/dia. Cortada na área de planície pela PR-508, que liga 

Alexandra a Matinhos, essa bacia já sofreu intervenção antrópica em aproximadamente 

50% de sua área. O total de área com florestas é de 50%, somando-se a essa, 

aproximadamente, 20% de vegetação em estágio avançado de recuperação. 

Segundo a portaria nº 518 (de 25 de março de 2004), os parâmetros referentes à 

contagem-padrão de bactérias heterotróficas, coliformes totais e coliformes 

termotolerantes não satisfazem os limites permitidos. 



387 
 

  

Na captação do rio Santa Cruz, localizada em área de Serra, a qualidade da água satisfaz 

todos os parâmetros de potabilidade. 

No rio Miranda e no rio Cachoeira a qualidade das águas varia entre satisfatória e não 

satisfatória quanto aos aspectos bacteriológicos, bactérias heterotróficas, coliformes 

totais e coliformes termotolerantes. 

Na bacia do rio Jacareí a cobertura florestal é de aproximadamente 80%, incluindo 

vegetação nativa e em estágio de recuperação. A área agrícola concentra-se nos fundos 

de vales, na porção mais próxima da captação. 

Para atender à demanda de água, Paranaguá conta ainda com dois mananciais: rio das 

Pombas e rio Piedade; ambos bem preservados, devido à presença de florestas. 

Os mananciais que abastecem Paranaguá foram severamente impactados pelos eventos 

climáticos de 11 de março de 2011, que deram início a uma série de movimentos de 

massas nas áreas de morros e encostas da Serra do Mar. Os deslizamentos das encostas 

trouxeram para os fundos de vales rochas, sedimentos e madeiras das florestas. Esse 

material e os elevados índices de vazões dos rios destruíram as obras de captações de 

águas, incluindo a rede de aquedutos. 

Paranaguá, antes desse evento, estava utilizando os mananciais do rio Miranda, rio 

Santa Cruz, rio Cachoeira (com seus contribuintes – os rios Tingui e Ribeirão do Meio) e 

rio Ribeirão. As captações Santa Cruz e Cachoeira contribuíam com 80% das águas para 

o abastecimento urbano de Paranaguá. Os equipamentos instalados nas referidas 

estações de captação foram completamente destruídos. As captações do rio Miranda e 

do rio Ribeirão foram afetadas pelos materiais arrastados e em suspensão transportados 

pelos rios que formam esse sistema de drenagem. Esses rios foram assoreados e as 

águas ficaram com turbidez incompatível com padrões de potabilidade. 

Em vistoria de campo e reunião com a equipe técnica da CAB ÁGUAS DE PARANAGUÁ, 

em 23 de setembro de 2011, concluiu-se que o abastecimento de água da cidade de 

Paranaguá ainda não havia voltado à normalidade. As captações improvisadas e 
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emergenciais retiram do rio Miranda 75 l/s, do rio Santa Cruz 148 l/s, e do rio Ribeirão 

150 l/s, totalizando 373 l/s. Esse volume de água não é sufi ciente para atender 

integralmente as 40.000 ligações domiciliares, o que corresponde a 120.000 usuários do 

sistema de abastecimento. Segundo essa empresa, são necessários mais 200 l/s para 

que o abastecimento volte à normalidade, fazendo-se necessária a escolha de novo 

manancial, cuja outorga ainda não está definida (ITCG, 2013, p. 94-95). 

Mananciais do município de Morretes 

Rio Iporanga 

A SANEPAR utiliza o rio Iporanga para abastecer o sistema integrado do distrito-sede e 

do distrito Porto de Cima. A outorga (cuja validade expirou em 24/01/2011) era de 127 

m³/h, durante 24 horas.  A área dessa bacia de drenagem é de 9,71 km², com vazão 

média anual captada de 85,2 m³/h. Nos dias de pico de consumo de água, essa vazão 

chegou a 122,2 m³/h. Essa retirada de água do manancial ainda está dentro da outorga, 

mas já próxima ao limite. 

As análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta do rio Iporanga têm dado 

resultados muito bons, dentro dos parâmetros de Classe 2 (ITCG, 2013, p. 95). 

Mananciais do município de Antonina 

Antonina tem cinco mananciais com outorga, sendo o Cotia (área de 16,0 km2 ) e o Xaxim 

(área de 9,7 km2 ) com maior expressão espacial. Os rios Ribeirão Matarazzo, Mauricio 

e Sem Nome, têm área de 1, 1,2 e 0,8 km2 , respectivamente. 

De acordo com o SAMAE, a qualidade da água distribuída no município de Antonina 

atende à Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde. 

Rio Cotia 

O manancial Cotia localiza-se na Serra dos Órgãos, localidade de Bairro Alto, município 

de Antonina. A área é de 17,1 km2, com elevação mínima de 189,5 m e máxima de 1817,6 
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m (média de 869,4 m). A declividade média é de 44,6%, máxima de 179,4%, e o 

comprimento do canal fluvial mais longo é de 7,8 km. 

A vazão outorgada é de 10,0 m3/h, com autorização para bombear 12 horas/dia, 

totalizando 120 m3/dia. Essa bacia possui cobertura florestal e campos de altitude bem 

preservados, sendo cortada apenas por duas linhas de transmissão de energia elétrica. 

Rio Xaxim 

O rio Xaxim nasce na Serra dos Órgãos, no município de Antonina. A área de drenagem 

dessa bacia é de 9,7 km2, com elevação mínima de 37,6 m e máxima de 755,7 m (média 

de 189,7 m). A declividade média é de 26,0%, máxima de 64,8%, e o comprimento do 

canal fluvial principal é de 4,8 km. A vazão outorgada é de 146 m3/h, com autorização 

de bombeamento de 24 horas/dia, totalizando 3.504 m3/dia. 

Ribeirão Matarazzo, Córrego Sem Nome e Ribeirão Maurício 

Os mananciais Ribeirão Matarazzo, Córrego Sem Nome e Ribeirão Maurício localizam-

se em áreas de morros próximos à cidade de Antonina.  

De modo geral, essas bacias encontram-se bem preservadas com cobertura florestal. A 

qualidade das águas distribuídas atende à Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde 

(ITCG, 2013, p. 95-96). 

Demandas hídricas do Litoral Paranaense 

A demanda de água para o conjunto das atividades dessa bacia é de 1.212 L/s, em 2010. 

Desse total, 98,3% da água é captada em superfície e 1,7% subterrânea; embora essa 

última tenha uma participação pequena, é relevante no abastecimento de pequenas 

comunidades. O maior consumo está relacionado ao abastecimento público, cuja 

participação no uso de água é de 618 L/s, superior a 50%. As atividades agrícolas e 

industriais consomem, respectivamente, 349 e 231 L/s. O consumo de água dos setores 

pecuário e minerário é insignificante.  
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Quadro 58: Demandas hídricas totais, Superficiais e Subterrâneas da Bacia Litorânea do Paraná 

TIPO L/s % 

SUPERFICIAL 1191,7 98,3 

SUBTERRÂNEA 20,7 1,7 

Total 1212,4 100,0 

Fonte: ZEE-Fase Litoral, p. 105, 2013, adaptado 

Quadro 59: Demandas hídricas, segundo tipo de uso, Bacia Litorânea do Paraná (l/s) 

TIPO L/s % 

Abastecimento Público 618,2 51,0 

Agrícola 349,0 28,8 

Industrial 231,5 19,1 

Pecuário 12,9 1,1 

Minerário 0,7 0,1 

Total 1212,4 100,0 

Fonte: ZEE-Fase Litoral, p. 105, 2013, adaptado 

O consumo mensal de água, medido nos hidrômetros, nos municípios do litoral 

paranaense varia significativamente ao longo do ano, sendo menor nos meses de 

inverno e maior nos de verão. O total de água consumido nessa região, em 2010, foi 

duas vezes maior em dezembro em relação a junho. As variações no consumo da água 

ao longo do ano no litoral ocorrem em função dos fluxos de turistas, principalmente 

relacionados à balneabilidade. 

Nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, onde estão localizados os 

principais balneários do Estado, observa-se uma maior variação no consumo de água ao 

longo do ano. O consumo de dezembro em relação a junho de 2010, por exemplo, foi 

três vezes maior em Guaratuba e Matinhos, e superior em quatro vezes em Pontal do 

Paraná. 

Segundo Alvarenga, em diagnósticos elaborados para a SANEPAR, a população flutuante 

na alta temporada chega a cerca de 95.000 pessoas em Guaratuba, 104.000 pessoas em 

Pontal do Paraná e 157.000 pessoas em Matinhos. 

Em Paranaguá, cujas atividades econômicas estão mais relacionadas ao porto, a 

população flutuante e o consumo de água variam ao longo do ano em função dos fluxos 

de mercadorias. 
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Os municípios de Morretes, Guaraqueçaba e Antonina, comparativamente, tiveram os 

menores índices de variação no consumo de água, ao longo desse mesmo ano (ITCG, 

2013, p. 106). 

Quadro 60: Consumo de água mensal, segundo municípios do litoral paranaense - 2010. 

Município
s 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Guaraque
çaba 

9414 8413 9042 8208 7710 7493 7486 7800 7235 8812 8604 9559 

Morretes 45357 39911 39801 35777 3750
1 

3186
5 

3157
2 

3406
1 

3401
7 

40772 39941 48331 

Pontal do 
Paraná 

18072
4 

14464
9 

10981
2 

89589 8784
2 

8375
5 

8870
4 

1078
72 

1054
18 

13502
9 

15322
6 

35445
5 

Guaratub
a 

27336
2 

21633
0 

14679
2 

14938
7 

1240
55 

1228
80 

1523
15 

1438
26 

1425
03 

17315
6 

17259
3 

37382
5 

Matinhos 33010
6 

26446
3 

16434
4 

16999
9 

1348
89 

1350
11 

1346
57 

1535
68 

1588
78 

20005
6 

18788
7 

41754
8 

Antonina 98900 87200 88320 87920 8731
5 

8566
0 

8603
0 

8497
0 

8222
1 

86111 88545 93987 

Paranagu
á 

42060
5 

43169
5 

41139
4 

39991
1 

3975
33 

3950
83 

3957
89 

4147
36 

4060
58 

42175
9 

42989
3 

44678
7 

Total 13584
68 

11926
61 

96950
5 

94079
1 

8768
45 

8617
47 

8965
33 

9468
33 

9363
30 

10656
95 

10806
89 

17444
92 

ZEE-Fase Litoral, p. 106, 2013, adaptado 
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Sistema de abastecimento de água dos municípios atendidos pela SANEPAR. 

Conforme já informado anteriormente o serviço de abastecimento de água dos 

municípios de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná são 

de responsabilidade da SANEPAR.  

Figura 274:  Municípios da região litorânea do Paraná e municípios atendidos pela SANEPAR. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.22, 2015) 

Demanda de água dos Municípios atendidos pela SANEPAR. 

Projeções demográficas 

Segundo o Plano Diretor de Água da Região Litorânea do Paraná apresenta 

características diferentes em seus municípios: Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba 

possuem população residente com atividades baseadas no turismo, que costuma ser 

intenso na época de verão. Guaraqueçaba, com sua comunidade pesqueira e, em função 

da dificuldade de acesso, tem um incremento populacional menor que as outras três 

cidades. Já a cidade de Morretes está mais voltada para o ecoturismo e o descanso, 

sendo a estadia temporária na mesma de curta duração. 
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O Plano buscou a compatibilidade das estimativas com o tipo de município. O objetivo 

foi alcançar um valor próximo à realidade, incluindo no sistema a população máxima 

esperada. A finalidade básica é atender a toda a população em qualquer época. Dessa 

forma, os tipos de população estudada foram: 

• População fixa (reside no local); 

• População flutuante (frequenta a região de dezembro a março); 

• População total (residente + flutuante); 

• População de pico (frequenta a região no período das festas de final de ano/Carnaval)1. 

O estudo levou em consideração os dados oficiais dos censos de 1970, 1980, 1991, 2000 

e 2010 e ainda o resultado da contagem de 2007 (a contagem de 1996 não foi 

considerada, pois seus valores são muito questionados). 

Foram utilizados os métodos de ajuste matemático, gráfico de comparação e método 

das componentes (para o conjunto dos municípios como um todo). 

Para o cálculo da projeção da população flutuante foram necessárias outras variáveis, 

além daquelas obtidas nos Censos do IBGE, tais como: o consumo de água, de energia, 

assim como a coleta de lixo mensal. 

Além da população flutuante, há a população de pico, definida como aquela que, em 

alguns períodos do ano, geralmente dia 31 de dezembro, 1º de janeiro e Carnaval, chega 

a seu máximo. Isso ocorre, comumente, para cidades praianas, sendo bastante sentida 

para Matinhos, Pontal e Guaratuba. Para Guaraqueçaba, em função da dificuldade de 

acesso e das próprias características da cidade, o efeito da população de pico é menos 

sentido, assim como em Morretes, principalmente por não se tratar de cidade praiana.  

                                                      

1 As projeções de população flutuante e de pico apresentadas pelo Plano Diretor de Água da Região Litorânea do 
Paraná (SANEPAR, 2015) embasam o estudo de densidade urbana que consta no Volume 2 – Padrões de Uso e 
Ocupação do Solo. 
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A seguir serão feitas considerações sobre a taxa de crescimento populacional de cada 

município. (PDA da Região Litorânea do Paraná, p.27, 2015) 

a) Matinhos e Pontal do Paraná 

O histórico populacional desses dois municípios, de acordo com dados censitários das 

últimas décadas, está representado no quadro a seguir. 

Quadro 61: Dados censitários Matinhos e Pontal do Paraná – população 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO CENSO 
1970 

CENSO 
1980 

CENSO 
1991 

CENSO 
2000 

CENSO 
2010 

SNIS 
2016 

Matinhos Total 4.317 5.676 11.325 24.184 29.428 33.024 

Urbana 3.155 4.801 10.866 24.000 29.279 32.857 

Rural 1.162 875 459 184 149 167 

Urbanização (%) 73 85 96 99 99 99 

Pontal do 
Paraná 

Total - - 5.577* 14.323 20.920 24.878 

Urbana - - 5.432* 14.149 20.743 24.668 

Rural - - 145* 174 177 210 

Urbanização (%) - - 97 99 99 99 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.28, 2015) 
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Figura 275: Taxa de crescimento populacional urbano (% ao ano) 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.28, 2015) 

A análise das projeções levou a taxas de crescimento geométrico declinantes, para a 

população residente, no período de 2000 a 2010 em ambos os municípios. Essa taxa 

possui previsão de variação de 2,5% a.a. em 2015 até 1,3% a.a. em 2045. Deve-se levar 

em consideração que para o Município de Pontal do Paraná o estudo prevê nos 

primeiros anos um crescimento acentuado devido a diversos empreendimentos 

esperados para a região. 

O resultado da projeção da população para o horizonte de 2045 dos municípios de 

Matinhos e Pontal do Paraná, bem como do conjunto, para os cenários de População 

Residente (abril/novembro), População Total (dezembro/ março) e População de Pico 

(final de ano/Carnaval) pode ser observado no quadro a seguir. 
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Quadro 62: Projeção demográfica Matinhos e Pontal do Paraná – população 

POPULAÇÃO MATINHOS 

2010 2015 2025 2035 2045 

Residente 29.279 31.927 38.758 45.589 52.420 

Total 109.375 122.506 153.917 174.875 183.396 

Pico 169.477 180.884 205.702 218.855 220.666 

POPULAÇÃO PONTAL 

2010 2015 2025 2035 2045 

Residente 20.743 36.818 46.926 56.240 64.895 

Total 96.942 121.155 149.028 168.907 179.492 

Pico 146.665 158.570 184.418 196.768 198.086 

POPULAÇÃO MATINHOS E PONTAL DO PARANÁ 

2010 2015 2025 2035 2045 

Residente 50.022 68.745 85.684 101.829 117.315 

Total 206.317 243.661 302.945 343.782 362.888 

Pico 316.142 339.454 390.120 415.653 418.752 

Pico Sistema 318.561 342.040 393.059 418.781 421.906 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.29, 2015), adaptado 

A População de Pico considerada no projeto corresponde à População de Pico de 

Matinhos e Pontal acrescida da parcela da população da Prainha, pertencente ao 

Município de Guaratuba, que é atendida pelo Sistema Matinhos-Pontal. (PDA da Região 

Litorânea do Paraná p.28 a 29, 2015). 
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Figura 276: Zonas de abastecimento de água de Matinhos.

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.32, 2015) 
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Figura 277: Zonas de abastecimento de água de Pontal do Paraná. 

 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.33, 2015) 
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b) Guaratuba 

O histórico populacional de Guaratuba, de acordo com dados censitários das últimas 

décadas, está representado no quadro a seguir. 

Quadro 63: Dados censitários Guaratuba– população 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO CENSO 
1970 

CENSO 
1980 

CENSO 
1991 

CENSO 
2000 

CENSO 
2010 

SNIS 
2016 

 
Guaratuba 

Total 9.734 12.178 17.998 27.257 32.095 35.588 

Urbana 5.736 8.117 14.019 23.156 28.805 31.940 

Rural 3.998 4.061 3.979 4.101 3.290 3.648 

Urbanização(%) 59 67 78 85 90 90 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.34, 2015) adaptado 

 

Figura 278: Taxa de crescimento populacional urbano de Guaratuba (% ao ano) 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.34, 2015) 
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A análise das projeções indica a taxa de crescimento declinante a partir do ano 2000, 

para a população residente. Essa taxa possui previsão de variação de 2,6% em 2015 ao 

valor de 0,25% em 2045. 

O resultado da projeção da população para o horizonte de 2045 do município de 

Guaratuba para os cenários de População Residente, População Total e População de 

Pico pode ser observado no quadro a seguir. PDA da Região Litorânea do Paraná (p.34 a 

35, 2015). 

Quadro 64: Projeção demográfica Guaratuba - população. 

POPULAÇÃO GUARATUBA 

2010 2015 2025 2035 2045 

Residente 28.576 32.790 38.484 41.981 43.465 

Total 110.646 138.116 208.415 259.448 271.365 

Pico 162.646 191.513 264.490 319.298 330.403 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.35, 2015) 
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Figura 279: Zonas de abastecimento de água de Guaratuba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.37, 2015) 

 

c) Morretes 

O histórico populacional de Morretes, de acordo com dados censitários das últimas 

décadas, está representado no quadro a seguir. 

Quadro 65: Dados censitários Morretes – população 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO CENSO 
1970 

CENSO 
1980 

CENSO 
1991 

CENSO 
2000 

CENSO 
2010 

SNIS 
 2016 

Morretes Total 11.836 13.245 13.135 15.275 15.718 16.488 

Urbana 3.980 5.748 6.194 7.153 7.178 7.530 

Rural 7.856 7.497 6.941 8.122 8.540 8.958 

Urbanização(%) 34 43 47 47 46 46 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.38, 2015) adaptado 
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Figura 280: Taxa de crescimento populacional urbano de Morretes (% ao ano) 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.38, 2015) 

A análise das projeções indica que a taxa de crescimento, para a população residente, 

varia de cerca de 1,1%, em 2015, para 1,9% em 2045. 

O resultado da projeção da população para o horizonte de 2045 do município de Morretes para os 

cenários de População Residente e População Total pode ser observado no quadro a seguir. (Fonte: PDA 

da Região Litorânea do Paraná, p.38 a 39, 2015). 

Quadro 66: Projeção demográfica Morretes - população 

POPULAÇÃO 2010 2015 2025 2035 2045 

Residente 7.821 8.366 9.201 10.243 11.733 

Total 17.459 21.836 28.128 34.848 42.344 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.39, 2015) 
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Figura 281: Zonas de abastecimento de água de Morretes. 

 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.41, 2015) 

d) Guaraqueçaba 

O histórico populacional de Guaraqueçaba, de acordo com dados censitários das últimas 

décadas, está representado no quadro a seguir. 



404 
 

  

Quadro 67: Dados censitários Guaraqueçaba – população 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO CENSO 
1970 

CENSO 
1980 

CENSO 
1991 

CENSO 
2000 

CENSO 
2010 

SNIS 
2016 

 
Guaraqueçaba 

Total 7.648 7.650 7.762 8.288 7.871 7.944 

Urbana 1.362 1.282 1.742 2.582 2.683 2.708 

Rural 6.286 6.368 6.020 5.706 5.188 5.236 

Urbanização(%) 18 17 22 31 34 34 

Fonte: Plano Diretor de Água da Região Litorânea do Paraná 

Figura 282: Taxa de crescimento populacional urbano de Guaraqueçaba (% ao ano) 

 

Fonte: Plano Diretor de Água da Região Litorânea do Paraná 
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Os dados de taxas de ocupação urbana são apresentados no quadro a seguir. Observa-

se que houve uma queda progressiva na taxa de ocupação do município em estudo a 

partir de 2000. As projeções indicam taxa de crescimento declinante a partir do ano 

2000, para a população residente. Essa taxa possui previsão de variação de 1% em 2015 

a valores nulos em 2045. ( PDA da Região Litorânea do Paraná, p.42 a 43, 2015). 

Quadro 68: Projeção demográfica Guaraqueçaba - população 

POPULAÇÃO GUARAQUEÇABA 

2010 2015 2025 2035 2045 

Residente 2.556 2.708 2.780 2.712 2.568 

Total 3.056 3.746 5.631 8.463 12.719 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.43, 2015) 

Figura 283: Zonas de abastecimento de água de Guaraqueçaba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.43, 2015) 
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Características dos Sistemas de Abastecimento de água dos Municípios atendidos pela 

SANEPAR. 

a) Produção de água 

O quadro a seguir apresenta o volume produzido por cada sistema, assim como as suas 

perdas. 

Quadro 69: Dados de volumes, ligações e índices de perda 

SAA VOLUME 
PRODUZIDO 

(m³/ano) 

VOLUME 
MICROMEDIDO 

(m³/ano) 

ÍNDICE DE 
PERDAS (l/lig.dia) 

NÚMERO DE 
LIGAÇÕES 

(*) 

Matinhos – 
Pontal do Paraná 

6.691.297 4.814.726 115,78 51.808 

Guaratuba 3.945.926 2.454.352 245,67 21.632 

Morretes 896.289 527.344 258,45 4.512 

Guaraqueçaba 153.555 108.539 139,83 1003 

(*) Valores atualizados para 2018, SANEPAR 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.45, 2015) adaptado 

b) Coeficiente per capita 

O Consumo percápita é um dos principais elementos necessários para dimensionamento 

dos sistemas de abastecimento de água. O quadro a seguir apresenta o cálculo e a 

definição do percápita para cada município. 

Quadro 70: Cálculo do coeficiente per capita 

MUNICÍPIO VOLUM
E 

TOTAL 
PERDID
O (m³) 

VOLUME 
CONSUMI
DO NÃO 
MEDIDO 

(m³) 

VOLUME 
TOTAL 

CONSUMI
DO (m³) 

TOTAL DE 
ECONOMIA

S 
RESIDENCI

AIS DE 
ÁGUA EM 

DEZEMBRO 
DE 2012 

TAXA 
HAB/DO

M EM 
2012 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA EM 
DEZEMBRO/2

012 (hab) 

COEFICIEN
TE PER 
CAPITA 

CALCULAD
O 

(l/hab.dia) 

COEFICIEN
TE PER 
CAPITA 

ADOTADO 
(l/hab.dia) 

Matinhos – 
Pontal do 

Paraná 

1.876.5
71 

938.286 5.753.012 55.020 2,87 157.907 99,82 120 

Guaratuba 1.491.5
74 

745.787 3.200.139 21.589 3,09 66.710 131,43 150 

Morretes 368.945 184.473 711.817 3.722 3,25 12.097 161,22 170 

Guaraqueça
ba 

45.016 22.508 131.047 789 3,31 2.612 137,48 150 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.45, 2015) 
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c) Índice de perdas 

O quadro abaixo apresenta os índices de perdas e as metas de redução das mesmas. 

Quadro 71: Índice de perdas (l/lig.dia) com metas de redução 

MUNICÍPIO PERDAS TOTAIS EM 
2012 (l/lig.dia) 

PERDAS TOTAIS 
ENTRE 2013 E 2015 

(l/lig.dia) 

PERDAS TOTAIS 
EM 2016 E 2025 

(l/lig.dia) 

PERDAS TOTAIS 
ENTRE 2026 E 
2035 (l/lig.dia) 

PERDAS 
TOTAIS 

ENTRE 2036 
E 2045 

(l/lig.dia) 

Matinhos – 
Pontal do 

Paraná 

115,78 115,61 111,49 107,35 103,23 

Guaratuba 215,67 211,1 199,69 188,28 171,16 

Morretes 258,45 257,2 250,9 238,38 219,56 

Guaraqueçaba 139,83 138,32 128,79 124,02 119,25 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.46, 2015) adaptado 

d) Evolução das demandas 

A partir da demanda atual, dos coeficientes de dia e hora de maior consumo, das perdas 

atuais e metas de perdas para o futuro, O Plano Diretor de Água da Região Litorânea do 

Paraná determinou as projeções de demandas para os próximos 30 anos.  

-Matinhos e Pontal do Paraná 

Foram apresentadas as demandas calculadas ao longo do período do Plano para os 

respectivos cenários considerados, conforme os quadros a seguir. 

Quadro 72: Projeção de demanda do SAA Integrado Matinhos e Pontal do Paraná – população residente 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

68.745 65.796 45.692 2,64 115,78 126,0
9 

145,1
9 

202,4
8 

202
5 

85.684 87.396 60.692 2,50 111,49 158,1
6 

181,9
7 

253,3
7 

203
5 

101.830 99.194 68.885 2,50 107,36 184,2
3 

212,5
1 

297,3
7 

204
5 

117.315 104.645 72.670 2,50 103,23 206,3
5 

238,9
4 

336,7
0 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.46, 2015) adaptado 
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Quadro 73: Projeção de demanda do SAA Integrado Matinhos e Pontal do Paraná população total 
(residente + flutuante) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.46, 2015) 

Quadro 74: Projeção de demanda do SAA Integrado Matinhos e Pontal do Paraná – população de pico 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.47, 2015)  

  

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

243.661 65.796 45.692 3,70 115,78 369,0
3 

436,7
2 

639,7
7 

202
5 

302.945 87.396 60.692 3,47 111,49 459,9
1 

544,0
7 

796,5
2 

203
5 

343.782 99.194 68.885 3,47 107,36 520,2
7 

615,7
7 

902,2
5 

204
5 

362.888 104.645 72.670 3,47 103,23 547,4
2 

648,2
3 

950,6
3 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMI
AS TOTAIS 

LIGAÇÕE
S 

TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

243.661 65.796 45.692 5,20 115,78 505,6
7 

600,6
8 

885,72 

202
5 

393.059 87.396 60.692 4,50 111,49 585,0
7 

694,2
6 

1.021,8
1 

203
5 

418.781 99.194 68.885 4,22 107,36 624,4
4 

740,7
7 

1.089,1
8 

204
5 

421.906 104.645 72.670 4,03 103,23 629,3
9 

746,5
9 

1.098,1
8 
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-  Guaratuba 

Foram apresentadas as demandas calculadas ao longo do período do Plano para os 

respectivos cenários considerados, conforme os quadros a seguir. 

Quadro 75: Projeção de demanda do SAA Guaratuba – população residente 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.47, 2015) 

Quadro 76: Projeção de demanda do SAA Guaratuba população total (residente + flutuante) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.47, 2015) 

  

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

32.790 25.308 20.915 2,95 211,11 82,48 93,86 128,0
2 

202
5 

38.484 44.705 36.946 2,52 199,69 109,5
1 

122,8
7 

162,9
6 

203
5 

41.981 56.097 46.361 2,50 188,28 123,4 137,9
7 

181,7
0 

204
5 

43.465 58.674 48.491 2,50 171,17 123,4
9 

138,5
8 

183,8
6 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

138.116 25.308 20.915 5,46 211,11 265,3
4 

323,2
9 

457,1
7 

202
5 

208.415 44.705 36.946 4,66 199,69 404,5
3 

476,8
9 

693,9
9 

203
5 

259.448 56.097 46.361 4,63 188,28 500,9
4 

591,0
3 

861,2
9 

204
5 

271.365 58.674 48.491 4,63 171,17 519,1
5 

613,3
8 

896,0
5 
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Quadro 77: Projeção de demanda do SAA Guaratuba – população de pico 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.47, 2015) 

-  Morretes 

Foram apresentadas as demandas calculadas ao longo do período do Plano para os 

respectivos cenários considerados, conforme os quadros a seguir. 

Quadro 78: Projeção de demanda do SAA Morretes – população residente 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.48, 2015) 

  

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMI
AS TOTAIS 

LIGAÇÕE
S 

TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

191.513 25.308 20.915 7,57 211,11 357,8
3 

424,3
3 

623,82 

202
5 

264.490 44.705 36.946 5,92 199,69 501,5
3 

593,3
7 

868,88 

203
5 

319.298 56.097 46.361 5,69 188,28 604,4
4 

715,3 1.047,9
1 

204
5 

330.403 58.674 48.491 5,63 171,17 621,2
6 

735,9
8 

1.080,1
5 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HOR

A 
(l/s) 

201
5 

8.366 4.482 4.213 3,17 257,20 22,73 26,02 35,90 

202
5 

9.201 5.791 5.443 2,98 250,90 26,01 29,63 40,49 

203
5 

10.243 7.106 6.679 2,82 238,38 29,37 33,40 45,49 

204
5 

11.733 8.582 8.067 2,71 219,56 33,34 37,95 51,80 
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Quadro 79: Projeção de demanda do SAA Morretes – população total (residente + flutuante) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.48, 2015) 

-  Guaraqueçaba 

Foram apresentadas as demandas calculadas ao longo do período do Plano para os 

respectivos cenários considerados, conforme os quadros a seguir. 

Quadro 80: Projeção de demanda do SAA Guaraqueçaba – população residente 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.48, 2015) 

  

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HORA 
(l/s) 

201
5 

21.836 4.482 4.213 3,17 257,20 49,23 57,83 83,61 

202
5 

28.128 5.791 5.443 2,98 250,90 63,25 74,32 107,5
2 

203
5 

34.848 7.106 6.679 2,82 238,38 77,78 91,49 132,6
4 

204
5 

42.344 8.582 8.067 2,71 219,56 93,57 110,2
3 

160,2
2 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HOR

A 
(l/s) 

201
5 

2.708 937 918 3,20 138,32 5,44 6,38 9,20 

202
5 

2.780 1.408 1.380 2,87 128,78 5,85 6,82 9,72 

203
5 

2.712 2.116 2.074 2,57 124,01 6,20 7,14 9,96 

204
5 

2.568 3.180 3.117 2,50 119,24 6,61 7,50 10,18 
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Quadro 81: Projeção de demanda do SAA Guaraqueçaba – população total (residente + flutuante) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.48, 2015) 

-Resumo de demandas por municípios 

Foram apresentadas as demandas calculadas ao longo do período do Plano para os 

respectivos cenários considerados. 

Quadro 82: Resumo geral das projeções de demanda. 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.49, 2015) 

Caracterização e Diagnóstico dos Sistemas Existentes 

A partir da demanda atual, dos coeficientes de dia e hora de maior consumo, das perdas 

atuais e metas de perdas para o futuro, o Plano Diretor de Água da Região Litorânea do 

Paraná determinou as projeções de demandas para os próximos 30 anos. 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HOR

A 
(l/s) 

201
5 

3.746 937 918 4,00 138,32 7,24 8,54 12,44 

202
5 

5.631 1.408 1.380 4,00 128,78 10,80 12,76 18,62 

203
5 

8.463 2.116 2.074 4,00 124,01 16,18 19,12 27,93 

204
5 

12.719 3.180 3.117 4,00 119,24 24,23 28,65 41,90 

AN
O 

POPULAÇÃ
O 

(hab.) 

ECONOMIA
S TOTAIS 

LIGAÇÕE
S TOTAIS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃ
O MÉDIA 

(hab/econ
) 

IPL 
(l/ligação.di

a) 

DEMANDAS 

MÉDI
A (l/s) 

MÁX. 
DIÁRI
A (l/s) 

MÁX 
HOR

A 
(l/s) 

201
5 

505,67 600,68 357,83 424,33 49,23 57,83 7,24 8,54 

202
5 

585,07 694,26 501,53 593,37 63,25 74,32 10,80 12,76 

203
5 

624,44 740,77 604,44 715,3 77,78 91,49 16,18 19,12 

204
5 

629,39 746,59 621,26 735,98 93,57 110,2
3 

24,23 28,65 
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-Matinhos – Pontal do Paraná  

Segundo o Plano Diretor de Água da Região Litorânea do Paraná os sistemas públicos de 

abastecimento de água dos municípios de Matinhos e de Pontal do Paraná são 

integrados. Os sistemas contam com oito captações, duas Estações de Tratamento de 

Água, uma localizada em Matinhos e denominada ETA Matinhos, e outra localizada em 

Pontal do Paraná e denominada ETA Praia de Leste. O armazenamento destes sistemas 

é formado por dez centros de reservação (CR) que juntos totalizam um volume de 

21.800 m³.  

Desde 1999, o Sistema Integrado de Matinhos e Pontal do Paraná conta com o Centro 

de Controle Operacional (CCO), instalado no escritório central em Matinhos. Em 2005, 

o CCO foi modernizado. Além do controle e do monitoramento, tem à disposição outras 

ferramentas de automação, que permitem, por exemplo, o acionamento remoto e 

automático dos equipamentos. De Matinhos, o CCO faz também a gestão dos SAAs de 

Morretes, de Guaraqueçaba e de Guaratuba. 
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Nas duas Figuras a seguir é apresentada a área de cobertura do sistema público 

integrado de abastecimento de água existente, bem como suas principais unidades. Já 

na figura subsequente é apresentado o croqui do sistema. (PDA da Região Litorânea do 

Paraná, p.53, 2015) 

Figura 284: Principais Unidades do Sistema integrado Matinhos – Pontal do Paraná. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.54, 2015) 
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Figura 285: Principais Unidades do Sistema integrado Matinhos – Pontal do Paraná. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.55, 2015) 
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Figura 286: Croqui esquemático do Sistema integrado Matinhos – Pontal do Paraná. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.56, 2015) 
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Figura 287: Croqui esquemático do Sistema integrado Matinhos – Pontal do Paraná. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.57, 2015) 
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Sistema Produtor 

O sistema de produção e tratamento atual apresenta as seguintes características:  

ETA Matinhos:       

Vazão de projeto = 140 l/s; e       

Tratamento atual = 150 l/s.  

ETA Praia de Leste:       

Vazão de projeto = 800 l/s; e      

Tratamento atual = menos que 600 l/s. 

O SAA Integrado de Matinhos e Pontal do Paraná dispõe de oito captações superficiais, 

cujos mananciais explorados são os rios Sertãozinho, Cambará, Indaial, Tabuleiro e das 

Pombas. A captação do Rio das Pombas fornece água bruta para a ETA Praia de Leste, 

enquanto que as demais fornecem para a ETA Matinhos. Todas as captações, com 

exceção da captação do Rio das Pombas, possuem barragem de nível. 

O sistema produtor atual conta com capacidade de produção total de 750 l/s. 

Confrontando-se os valores do quadro a seguir, demandas máximas diárias estimadas 

para o SAA Integrado Matinhos e Pontal do Paraná, com o quadro subsequente, vazões 

de outorga dos mananciais em operação no SAA Integrado Matinhos e Pontal do Paraná, 

verifica-se que a produção atual é suficiente para o atendimento em todos os cenários 

considerados até final de Plano. A demanda projetada para a população de pico é de 

747 l/s e a capacidade total dos mananciais utilizados considerando as vazões de outorga 

chega a 862 l/s. (PDA da Região Litorânea do Paraná, p.58, 2015) 
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Quadro 83: Demandas máximas diárias estimadas para o SAA Integrado Matinhos – Pontal do Paraná 

ANO DEMANDA MÁX. DIÁRIA (l/s) 

RESIDENTE FLUTUANTE PICO 

2015 145 437 601 

2025 182 544 694 

2035 213 616 741 

2045 239 648 747 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.58, 2015) 

Quadro 84: Vazões de outorga dos mananciais em operação no SAA integrado Matinhos – Pontal do 
Paraná 

ETA MANANCIAL Q.MÁX 
EXPLORÁVEL (l/s) 

TOTAL (l/s) 

MATINHOS RIO CAMBARÁ 91 125 862 
RIO INDAIAL I 11 

RIO 
SERTÃOZINHO I 

9 

RIO TABULEIRO I 3 

RIO INDAIAL II 6 

RIO TABULEIRO II 1 

RIO 
SERTÃOZINHO II 

4 

PRAIA DE LESTE RIO DAS POMBAS 737 737 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.58, 2015) 

A seguir são apresentados os principais aspectos das unidades que compõem o sistema 

de produção e tratamento do SAA Integrado de Matinhos e Pontal do Paraná. 

Captação Cambará  

A água bruta oriunda do Rio Cambará é recalcada até a ETA Matinhos. 

Captação Indaial  

O sistema de captação Indaial é constituído pelo represamento de águas provenientes 

de minas, formando duas captações distintas. A água bruta de uma dessas captações 

chega à ETA Matinhos por gravidade. 

Captação Sertãozinho  

A captação no Sertãozinho ocorre de duas formas: uma por represamento de águas 

provenientes de um conjunto de minas e outra pelo represamento do Rio Sertãozinho. 

A água proveniente das minas chega até a ETA Matinhos por gravidade. A água oriunda 
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da captação do Rio Sertãozinho chega por gravidade até o poço de sucção, localizado na 

área da captação e é recalcada até o tratamento por conjunto motobomba (CMB). 

Captação Tabuleiro 

 O sistema de captação Tabuleiro engloba o represamento de águas provenientes de 

minas, formando duas captações distintas. A água bruta captada é aduzida até a ETA 

Matinhos por gravidade. 

Captação Rio das Pombas 

 O sistema de captação que abastece a ETA Praia de Leste é baseado em uma 

configuração de duplo-recalque, com conjuntos motobombas de baixo recalque até os 

desarenadores, onde materiais mais grosseiros ficam retidos e, depois, com conjuntos 

motobombas de alto recalque até a ETA. Para proteção contra transientes hidráulicos, 

a linha de recalque de água bruta é interligada a um sistema de reservatórios 

unidirecionais (TAU). 

ETA Matinhos 

 O processo de tratamento consiste em filtração rápida de fluxo descendente, realizada 

através de quatro filtros simples. O monitoramento diário aponta para água bruta 

afluente de boa qualidade e, portanto, adequada para fins de abastecimento público. A 

água bruta proveniente das captações Indaial, Sertãozinho (rio e minas), Tabuleiro e 

Cambará é recebida em um tanque, onde a qualidade da água é analisada. Após tal 

procedimento, a água segue para a Calha Parshall, onde é aplicado o PAC (Policloreto de 

Alumínio) e cloro. Depois de filtrada, a água é clorada e fluoretada e encaminhada aos 

reservatórios de água tratada. No período de verão, quando a demanda de água tratada 

aumenta, há dificuldade para garantir o abastecimento e ter água suficiente para a 

lavagem dos filtros.  
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ETA Praia de Leste  

A estação possui tratamento convencional completo, com adição de produtos químicos, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. O monitoramento diário 

realizado pela operação aponta para água bruta afluente de boa qualidade e, portanto, 

adequada para fins de abastecimento público. A ETA apresenta dificuldades na 

formação e decantação dos flocos, o que indica a necessidade de ajustes nas dosagens 

de coagulante e alcalinizante. Verificam-se também problemas de ordem hidráulica, 

onde nos decantadores ocorrem caminhos preferenciais devido aos tubos coletores 

estarem com o nivelamento comprometido.  

Por consequência dos problemas citados perde-se eficiência na filtração e nos 

decantadores, exigindo a lavagem dos filtros e descarga dos decantadores com 

frequência maior que a esperada, e impedindo a operação com valores altos de cor e 

turbidez. Tais fatos justificam ainda a operação limitada a vazões menores que a 

originalmente projetada (800 l/s). Desta forma, apesar da boa qualidade da água bruta, 

a ETA Praia de Leste não possui eficiência satisfatória no tratamento e deverão ser 

investigadas possíveis inconsistências de processo, de forma a serem obedecidos os 

padrões das normas afins. 

Sistema Macrodistribuidor 

Após o tratamento, a água é encaminhada aos dez centros de reservação do sistema de 

abastecimento de água integrado Matinhos e Pontal do Paraná, conforme apresentados 

no quadro a seguir. 

  



422 
 

  

Quadro 85: Capacidades dos centros de reservação do SAA Integrado Matinhos – Pontal do Paraná 

CENTRO DE RESERVAÇÃO (CR) VOLUME (m³) SUBTOTAL (m³) 

Pontal do Paraná Atami 1.000 11.500 

Shangri-lá 1.500  

Ipanema 3.000  

Canoas 2.000  

Praia de Leste 4.000  

Matinhos Betaras 3.000  

Praia Grande 2.000  

Caiobá 2.000  

Matinhos 3.000  

Prainha 300 10.300 

Total 21.800 21.800 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.61, 2015) 

Os centros de reservação responsáveis pelo abastecimento são detalhados a seguir. 

CR Matinhos  

No pátio da ETA Matinhos localizam-se dois reservatórios apoiados e em concreto, um 

com volume de 1.000 m³ e outro com 2.000 m³. Esse Centro de Reservação é 

responsável pelo suprimento dos demais centros de reservação e pelo abastecimento 

direto das redes de distribuição de água (RDA) de Mesquita, Boqueirão, Central e Bom 

Retiro. O CR Matinhos atende somente ao cenário de população residente. Nos cenários 

de população flutuante e de pico, o CR Matinhos não consegue atender às demandas de 

suas respectivas zonas de abastecimento. Esse CR constitui o maior déficit do sistema 

integrado de abastecimento, e é onde se registram as maiores intermitências nos 

cenários de população flutuante e de pico. CR Caiobá O Centro de Reservação Caiobá 

possui um reservatório apoiado, retangular em concreto e com 2.000 m³ de capacidade. 

Possui ainda uma estação elevatória de água tratada (EET) interlocal que transfere água 

para o CR Prainha. Esse Centro de Reservação é responsável pelo suprimento das redes 

de distribuição de água - RDAs Caiobá e CBC e pela alimentação do CR Prainha, através 

do Booster Prainha, constituído por um conjunto motobomba. Não são verificados neste 

CR problemas de reservação. 
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CR Prainha  

O CR Prainha possui um reservatório apoiado, retangular em concreto e com 300 m³ de 

capacidade. Esse CR é responsável pelo suprimento da RDA Prainha/Ferry Boat. O 

volume de reservação existente no CR Prainha é suficiente para o atendimento de todos 

os cenários até o final de Plano. 

CR Praia Grande  

O CR Praia Grande possui um reservatório apoiado com 2.000 m³ de capacidade. Essa 

unidade conta também com uma elevatória de água tratada interlocal, que supre o CR 

Matinhos e dependendo da rota de abastecimento, supre o CR Betaras. O sistema possui 

ainda uma elevatória de água tratada local, responsável pelo suprimento das RDAs Saint 

Etiene e Praia Grande. O CR Praia Grande atende à população residente e à população 

flutuante até o final de Plano, mas não a população de pico. 

CR Betaras  

O CR Betaras é composto por dois reservatórios apoiados: um com volume de 1.000 m³ 

e outro com volume de 2.000 m³. Essa unidade conta ainda com duas estações 

elevatórias de água tratada (EETs): uma interlocal, que encaminha água oriunda da ETA 

Praia de Leste para o CR Praia Grande; e uma local, conduz água para as RDAs Inajá e 

Costa Azul. O poço de sucção dessas elevatórias é o próprio reservatório de 2.000 m³ 

cada. O CR Betaras atende à população residente e à população flutuante até final de 

Plano. 

CR Praia de Leste  

O CR localizado na área da ETA Praia de Leste possui dois reservatórios e três estações 

elevatórias de água tratada. Os dois reservatórios possuem volume de 2.000 m³ cada. 

As estações elevatórias são caracterizadas a seguir: • Local: a unidade supre as RDAs 

Monções e Guaraguaçu; • Interlocal: essa unidade alimenta o CR Betaras; e • Interlocal: 

o sistema supre o CR Canoas. O CR Praia de Leste atende a população de pico até final 

de Plano. 
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CR Canoas  

O CR Canoas possui um reservatório com capacidade para 2.000 m³. O sistema possui 

duas elevatórias de água tratada: uma local, que supre as RDAs Canoas e Praia de Leste; 

e uma interlocal, que abastece o CR Ipanema. O CR Canoas atende à população residente 

até final de Plano, mas apresenta déficit no atendimento da população flutuante e a 

população de pico. 

CR Ipanema O CR Ipanema possui dois reservatórios um com volume de 1.000 m³ e outro 

com 2.000 m³. A unidade conta também com duas estações elevatórias de água tratada 

(EETs): uma local que supre as RDAs Ipanema e Marissol e outra interlocal que abastece 

o CR Shangrilá. O CR supre a demanda até final de Plano. 

CR Shangri-lá  

O CR Shangri-lá possui dois reservatórios um com capacidade de 500 m³ e outro com 

1.000 m³. O CR possui ainda duas elevatórias de água tratada: uma local, que abastece 

a RDA Shangri-lá e outra interlocal, que supre o CR Atami. O CR Shangri-lá, atende à 

população residente até final de Plano, mas não as populações flutuante e de pico. 

CR Atami  

O CR Atami possui um reservatório apoiado com capacidade para 1.000 m³. A unidade 

ainda contempla duas elevatórias de água tratada: uma local, que supre as RDAs Pontal 

do Sul e Atami e outra interlocal, que não está em operação. Existe a previsão da 

utilização dessa elevatória para abastecimento da área industrial de Pontal do Paraná. 

O Centro de Reservação Atami não dispõe de capacidade necessária para atendimento 

das populações flutuante e de pico.  

O quadro a seguir integra os principais dados do diagnóstico, permitindo a visualização 

dos elementos do sistema a serem ampliados. Não se constatam nos sistemas como um 

todo déficits para atendimento dos valores projetados para o horizonte de projeto. 

Porém, ao se analisar cada um dos sistemas produtores e centros de reservação (CRs), 
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e sua relação com o sistema de distribuição. (PDA da Região Litorânea do Paraná, p. 58 

a 63, 2015) 

Quadro 86: Resumo do diagnóstico do SAA Integrado Matinhos – Pontal do Paraná 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.63, 2015) 

Guaratuba  

O sistema público de abastecimento de água do município de Guaratuba conta com três 

captações e duas Estações de Tratamento de Água denominadas ETA Morro Grande e 

ETA Saí-Guaçu. O sistema conta com seis centros de reservação que juntos somam um 

volume de 15.200 m³.  

O sistema possui um Centro de Controle Operacional (CCO) que atende exclusivamente 

o município e permite a operação do sistema adutor do SAA Guaratuba de forma 

completamente automatizada.  

Nas duas Figuras a seguir é apresentada a área de cobertura do sistema de 

abastecimento de água existente, bem como suas principais unidades. Já na Figura 

subsequente é apresentado o croqui do SAA Guaratuba. 

  

AN
O 

CAPACIDA
DE DE 

EXPLORAÇ
ÃO (l/s) 

CAPACIDA
DE DE 

PRODUÇÃ
O (l/s) 

DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA 
(l/s) 

RESERVAÇ
ÃO 

EXISTENTE 
(m³) 

RESERVAÇÃO NECESSÁRIA 
(m³) 

RESIDEN
TE 

FLUTUAN
TE 

PICO RESIDEN
TE 

FLUTUAN
TE 

PICO 

201
0 

862 750 112,43 372,92 559,
99 

21.800 3.238 10.740 16.12
8 

201
5 

145,19 436,72 600,
68 

4.181 12.577 17.30
0 

202
5 

181,97 544,07 694,
26 

5.241 15.669 19..9
95 

203
5 

212,51 615,77 740,
77 

6.120 17.734 21.33
4 

204
5 

238,94 648,23 746,
59 

6.881 18.669 21.50
2 
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Figura 288: Área de cobertura e principais unidades do Sistema Guaratuba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.64, 2015) 
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Figura 289: Área de cobertura e principais unidades do Sistema Guaratuba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.65, 2015) 
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Figura 290: Área de cobertura e principais unidades do Sistema Guaratuba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.66, 2015) 
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Sistema produtor 

O sistema de produção e tratamento atual de Guaratuba apresenta as seguintes 

capacidades:  

ETA Morro Grande:   

Vazão de projeto = 180 l/s; e   

Tratamento atual = 110 l/s.  

ETA Saí-Guaçu:   

Vazão de projeto = 260 l/s; e   

Tratamento atual = 210 l/s. 

O SAA Guaratuba dispõe de três captações superficiais. Os mananciais explorados são 

os rios Saí-Guaçu, Boguaçu/Umbuva e do Melo, este localizado no Estado de Santa 

Catarina. As vazões exploradas são de 210 l/s, 105 l/s e 65 l/s, respectivamente. A 

captação do Rio Saí-Guaçu fornece água bruta para a ETA Saí-Guaçu, enquanto que as 

demais fornecem para a ETA Morro Grande.  

O sistema produtor atual conta com capacidade total de 380 l/s. Confrontando-se tal 

valor com as demandas máximas diárias apresentadas no quadro a seguir, verifica-se 

que para o município de Guaratuba a produção atual não é suficiente para o 

atendimento de todos os cenários considerados, satisfazendo apenas o cenário de 

população residente até o final de Plano. 
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Quadro 87: Demandas máximas diárias estimadas para o SAA Guaratuba 

ANO DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (l/s) 

RESIDENTE FLUTUANTE PICO 

2015 94 313 424 

2025 123 477 593 

2035 138 591 715 

2045 139 613 736 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.67, 2015) 

Para o atendimento de todos os cenários até 2045, constata-se que deverá haver 

ampliação da capacidade de produção e tratamento em 356 l/s. É relevante considerar 

então as vazões máximas exploráveis de cada manancial do sistema, de forma que se 

verifique a compatibilidade entre as capacidades de produção e a exploração viável das 

captações existentes. As vazões máximas exploráveis consideradas são apresentados no 

quadro a seguir. 

Quadro 88: Máximas vazões exploráveis dos mananciais em operação no SAA Guaratuba 

ETA MANANCIAL QMÁX 
EXPLORÁVEL 

(l/s) 

TOTAL (l/s) 

Saí-Guaçu Rio Saí-Guaçu* 750 750 1.097 

Morro Grande Rio do Melo* 234 347 

Boguaçu/Umbuva** 113 

*Vazão calculada através do estudo hidrológico 
** Não há informações para cálculo através de estudo hidrológico 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.68, 2015) 

Verifica-se então que existe disponibilidade hídrica nos mananciais atualmente 

explorados para atendimento dos cenários considerados até final de Plano. A seguir são 

apresentados os principais aspectos das unidades que compõem o sistema de produção 

e tratamento do SAA Guaratuba. 

Captação Rio do Melo  

A captação Rio do Melo é composta por barragem de nível e desarenador. A água bruta 

dessa captação é transportada até a ETA Morro Grande por gravidade. 

Captação Morro Grande  
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A captação se dá a partir de um lago na área da ETA que é suprida por gravidade com 

água proveniente de três minas. Além destas três minas, o lago recebe contribuição de 

outra localizada a cerca de 600 metros da ETA Morro Grande, chegando ao lago por vias 

naturais. A água é então recalcada até a ETA através de conjuntos motobomba.  

Captação Saí-guaçu  

O sistema de captação que abastece a ETA Saí-Guaçu é composto por conjuntos 

motobombas de baixo recalque que enviam água bruta até os desarenadores, onde 

materiais grosseiros ficam retidos e, por conjuntos motobombas de alto recalque, 

mandam água bruta até a ETA. Para proteção contra os transientes hidráulicos, a linha 

de recalque de água bruta é interligada a um sistema de reservatórios unidirecionais 

(TAU). O monitoramento diário realizado pela operação aponta para água bruta afluente 

de boa qualidade e, portanto, adequada para captação para fins de abastecimento 

público. Em 2014 houve o aumento da salinidade devido à influência da maré em alguns 

períodos do ano, interrompendo a captação do Rio Saí-Guaçu por algumas horas. Esses 

eventos serão considerados na análise referente à ampliação da captação do Rio Saí-

Guaçu. 

ETA Morro grande  

A ETA possui processo de filtração direta ascendente, com quatro filtros contendo fundo 

falso, camada suporte e areia. A ETA conta com instalações preparadas para promover 

a dosagem de sulfato de alumínio na entrada. A água filtrada recebe aplicação de cloro 

e flúor. Há também instalações de dosagem de cal para correção do pH final.     

ETA Saí-guaçu  

Fora da temporada, a ETA é colocada em operação nas segundas, quintas-feiras e nos 

finais de semana. A estação possui tratamento convencional completo, com adição de 

produtos químicos, coagulação, floculação, decantação rápida, filtração, desinfecção e 

fluoretação. A água filtrada recebe dosagens de dióxido de cloro, flúor e cal (correção 

de pH) na caixa de interligação entre o reservatório de água tratada existente na ETA. 



432 
 

  

Sistema Macrodistribuidor  

Após o tratamento, a água é encaminhada aos seis centros de reservação do sistema de 

abastecimento de água Guaratuba apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 89: Capacidades dos centros de reservação do SAA Guaratuba 

CENTRO DE RESERVAÇÃO VOLUME (m³) 

ETA Morro Grande 200 

ETA Saí-Guaçu 1.000 

Coroados 5.000 

Brejatuba 5.000 

Morro do Cristo 1.000 

Central 3.000 

Total 15.200 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.68, 2015) 

Os centros de reservação responsáveis pelo abastecimento são detalhados a seguir. CR 

ETA Morro Grande No pátio da ETA Morro Grande encontra-se um reservatório com 

capacidade para 200 m³. O sistema conta também com uma estação elevatória de água. 

Este Centro de Reservação é responsável pelo suprimento dos centros de reservação 

Coroados e Brejatuba. 

CR ETA Saí-guaçu. No pátio da ETA Saí-Guaçu está em operação um reservatório apoiado 

com capacidade para 1.000 m³. A distribuição desse volume é realizada pela estação 

elevatória de água tratada (EET) responsável pelo abastecimento dos centros de 

reservação Coroados e Brejatuba e pelo booster responsável pela zona de 

abastecimento de Boa Vista. 

CR Coroados O Centro de Reservação Coroados possui dois reservatórios apoiados com 

volume de 2.500 m³ cada. O sistema conta ainda com a estação elevatória de água 

tratada (EET). O sistema é responsável pelo abastecimento das RDAs Coroados e 

Nereidas. 

CR brejatuba O Centro de Reservação Brejatuba possui dois reservatórios apoiados com 

2.500 m³ de capacidade cada. O sistema conta também com três estações elevatórias 

de água tratada (EETs): a elevatória responsável pelo suprimento da RDA Brejatuba, a 
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elevatória responsável pelo abastecimento da RDA Aeroporto e a elevatória responsável 

pelo abastecimento da RDA Central. A reservação existente no CR Brejatuba atende a 

população residente, mas nos cenários de população flutuante e de pico o Centro de 

Reservação apresenta deficiência. Ressalta-se que as ampliações poderão ocorrer nos 

demais centros que suprem setores também abastecidos pelo CR Brejatuba. 

Nas estações elevatórias de água tratada (EETs) provenientes do CR Morro Grande e do 

CR Saí-Guaçu, verificou-se que essas unidades atendem com folga até o final de Plano o 

cenário de população residente. Para atendimento dos demais cenários, no entanto, 

será necessário ampliar a estrutura.      

CR Morro do Cristo O Centro de Reservação Morro do Cristo possui um reservatório 

apoiado com capacidade para 1.000 m³. O sistema conta também com o Booster Morro 

do Cristo responsável pela alimentação do reservatório deste mesmo CR. O CR Morro 

do Cristo é ainda responsável pelo abastecimento das RDAs Morro do Cristo e Brejatuba. 

Tanto o booster quanto o reservatório só operam durante a temporada de verão.  

CR Central O Centro de Reservação Central possui um reservatório apoiado com volume 

de 3.000 m³ e uma estação elevatória de água tratada. O CR Central é responsável pelo 

abastecimento da RDA Central. O CR Central atende a população residente até o final 

de Plano, mas para atender a população flutuante e de pico deverá ser ampliada a 

reservação. A distribuição de água no município de Guaratuba conta ainda com dois 

sistemas elevatórios de água tratada: o Booster Ferry Boat, responsável pelo 

abastecimento da RDA Ferry Boat, e o Booster Caieiras, responsável pelo atendimento 

da RDA Caieiras. O quadro a seguir integra os principais dados do diagnóstico, 

permitindo a visualização dos elementos do sistema a serem ampliados. Constata-se 

déficit de 295,98 l/s na capacidade de tratamento e de 5.996 m³ na reservação para 

atendimento dos valores projetados para o horizonte de projeto. Tais déficits, porém, 

devem ser confrontados para cada sistema produtor e suas áreas de abastecimento 

correspondentes. (PDA da Região Litorânea do Paraná, p. 63 a 70, 2015) 
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Quadro 90: Resumo do diagnóstico do SAA Guaratuba 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.70, 2015) 

Morretes  

O sistema público de abastecimento de água do município de Morretes conta com uma 

captação e uma Estação de Tratamento de Água, denominada ETA Morretes. Em termos 

de reservação, o sistema conta com três centros de reservação que, juntos, somam 

volume de 1.350 m³.  

Ressalta-se ainda a existência do Centro de Controle Operacional (CCO) na área do 

reservatório elevado existente, permitindo a supervisão e operação das bombas da área 

da ETA Morretes e a supervisão da distribuição do sistema, com controle apenas da área 

Porto de Cima, responsável pelo abastecimento da rede de distribuição de água de Porto 

de Cima. 

Na Figura a seguir é apresentada a área de cobertura do sistema público de 

abastecimento de água existente, bem como suas principais unidades. Já a Figura 

seguinte apresenta o croqui do SAA Morretes. 

  

ANO CAPACI
DADE 

DE 
EXPLOR
AÇÃO 
(l/s) 

CAPACIDAD
E DE 

PRODUÇÃO 
(l/s) 

DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (l/s) RESERVA
ÇÃO 

EXISTENT
E (m³) 

RESERVAÇÃO NECESSÁRIA (m³) 

RESIDENT
E 

FLUTUA
NTE 

PICO RESIDENT
E 

FLUTUANTE PICO 

2010 1.097 440 78,86 249,00 358,01 15.200 2.271 7.171 10.311 

2015 93,86 313,29 424,33 2.703 9.023 12.221 

2025 122,87 476,89 593,37 3.539 13.735 17.089 

2035 137,97 591,03 715,30 3.974 17.022 20.601 

2045 138,58 613,38 735,98 3.991 17.665 21.196 
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Figura 291: Área de cobertura e principais unidades do Sistema de Morretes. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.71, 2015) 
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Figura 292: Croqui das principais unidades do Sistema de Morretes. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.72, 2015) 
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Sistema Produtor 

O SAA Morretes conta com uma captação superficial, o Rio Iporanga, cuja vazão 

explorada é de 35 l/s e possui um sistema de tratamento com capacidade total de 35 l/s. 

Confrontando-se tal valor com as demandas máximas diárias estimadas para o 

município de Morretes, verifica-se que a produção atual não é suficiente para o 

atendimento em todos os cenários considerados, não suprindo completamente nem ao 

menos o cenário de população residente até o final de Plano. 

Quadro 91: Demandas máximas diárias estimadas para o SAA Morretes 

ANO DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (l/s) 

RESIDENTE FLUTUANTE 

2015 26 58 

2025 30 74 

2035 33 91 

2045 38 110 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.72, 2015) 

Para atendimento dos dois cenários até 2045, constata-se que deverá haver ampliação 

da capacidade de produção em 75 l/s, já em início de Plano. É relevante considerar então 

a vazão máxima explorável do Rio Iporanga, de forma que se verifique a compatibilidade 

entre a necessidade de ampliação da capacidade de produção e a exploração viável da 

captação existente. A vazão máxima explorável considerada foi de 35 l/s, constatando-

se a precariedade hídrica do SAA Morretes, devendo, portanto, avaliar-se de imediato 

alternativas de novos mananciais para captação e atendimento das demandas atuais e 

futuras.  

A seguir são apresentados os principais aspectos das unidades que compõem o sistema 

de produção e tratamento do SAA Morretes.  
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Captação Rio Iporanga  

A captação no Rio Iporanga ocorre através de barragem de nível e é aduzida até a ETA 

Morretes por gravidade. Ressalta-se que a captação sofre com baixa disponibilidade 

hídrica em épocas de estiagem.  

ETA Morretes  

A ETA possui tratamento por filtração direta ascendente, em dois filtros, contendo 

camada suporte e areia. Após os filtros, a água passa pelos processos de desinfecção e 

fluoretação, através da dosagem de gás cloro e fluorssilicato de sódio, respectivamente. 

O monitoramento diário realizado pela operação aponta para a água bruta afluente ser 

de boa qualidade e, portanto, adequada para fins de abastecimento público. 

Sistema Macrodistribuidor  

Após o tratamento, a água é encaminhada aos três centros de reservação do sistema de 

abastecimento de água de Morretes, apresentados no quadro abaixo. 

Quadro 92: Capacidades dos centros de reservação do SAA Morretes 

CENTRO DE RESERVAÇÃO VOLUME (m³) 

ETA Morretes 100 

Central 250 

Porto de Cima 100 

Total 1.350 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.73, 2015) 

Os centros de reservação são detalhados a seguir.  

CR ETA Morretes  

Na área da ETA Morretes localiza-se um reservatório apoiado com capacidade para 

1.000 m³. Esse CR supre por gravidade o CR Central e o CR Porto de Cima, bem como as 

áreas de abastecimento/redes de distribuição - RDAs de América de Cima, Iapar, Anhaia, 

Santo Antônio, Barreiros, Barro Branco e Sesmaria.  
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A reservação existente satisfaz o cenário de população residente, exceto em final de 

Plano. Já na população flutuante, a reservação existente não atende a qualquer cenário, 

sendo necessária a sua ampliação. 

CR Porto de Cima     

O Centro de Reservação Porto de Cima possui um reservatório com capacidade para 100 

m³ e uma estação elevatória de água tratada. Essa unidade abastece a RDA Porto de 

Cima.  

A reservação existente não satisfaz os cenários previstos, de início até final de Plano. 

Essa unidade é também considerada pela operação como poço de sucção. 

CR Central  

O CR Central possui um reservatório elevado com capacidade para 250 m³. Esse Centro 

de Reservação supre por gravidade a RDA Central.  

A reservação existente não satisfaz os cenários previstos, de início até final de Plano. 

Cabe salientar, no entanto, que esse reservatório é suprido pelo CR ETA Morretes, por 

gravidade.  

O quadro abaixo integra os principais dados do diagnóstico, permitindo a visualização 

dos elementos do sistema a serem ampliados. Constatam-se os déficits de 52,23 l/s na 

capacidade de exploração, 75,23 l/s na capacidade de tratamento e 1.825 m³ na 

reservação, relativos aos valores projetados para o horizonte de projeto. (PDA da Região 

Litorânea do Paraná, p. 70 a 73, 2015) 
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Quadro 93: Resumo do diagnóstico do SAA Morretes 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.73, 2015) 

Guaraqueçaba 

O sistema público de abastecimento de água do município de Guaraqueçaba conta com 

três captações e uma Estação de Tratamento de Água denominada ETA Guaraqueçaba. 

Em termos de reservação, o sistema conta com o Centro de Reservação com volume 

total de 250 m³.  

Ressalta-se ainda a existência do Centro de Controle Operacional (CCO) que permite a 

observação remota da captação (estações elevatórias de água bruta), da ETA (chegada 

de água bruta, estações elevatórias de água tratada e reservatórios), do reservatório e 

da distribuição do sistema.  

Na Figura a seguir apresenta-se a área de cobertura do sistema público de 

abastecimento de água existente, bem como suas principais unidades. Já na 

subsequente é apresentado o croqui do SAA Guaraqueçaba. 

  

ANO 

CAPACIDADE 
DE 

EXPLORAÇÃ
O (l/s) 

CAPACIDAD
E DE 

PRODUÇÃO 
(l/s) 

DEMANDA MÁXIMA 
DIÁRIA (l/s) 

RESERVAÇÃ
O EXISTENTE 

(m³) 

RESERVAÇÃO 
NECESSÁRIA (m³) 

RESIDENT
E 

FLUTUANT
E 

RESIDENT
E 

FLUTUANT
E 

201
0 

58 35 

22,77 45,53 

1,350 

656 1.311 

201
5 

26,02 57,83 749 1.665 

202
0 

27,62 65,96 795 1.900 

202
5 

29,63 74,32 853 2.140 

203
0 

31,17 82,46 898 2.375 

203
5 

33,40 91,49 962 2.635 

204
0 

34,90 100,16 1.005 2.88 

204
5 

37,95 110,23 1.093 3.175 
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Figura 293: Área de cobertura e as principais unidades do Sistema de Guaraqueçaba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.75, 2015) 
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Figura 294: Croqui das principais unidades do Sistema de Guaraqueçaba. 

 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.76, 2015) 

Sistema Produtor  

O sistema de produção e tratamento atual apresenta as seguintes características:  

ETA Guaraqueçaba:   

Vazão de projeto = 14 l/s; e   

Tratamento atual = 4,5 l/s.  

O SAA Guaraqueçaba conta com uma captação superficial, além das duas minas no 

Morro do Franco. O manancial superficial explorado é o Rio Cerquinho, cuja vazão 

explorada é de 10 l/s. Já nas minas Morro do Franco, a vazão de contribuição é de 3,5 

l/s cada.  

O sistema produtor atual conta com capacidade de produção total de 14 l/s. 

Confrontando-se tal valor com as demandas máximas diárias estimadas para o 

município de Guaraqueçaba indicadas no quadro a seguir, verifica-se que a produção 

atual é suficiente para o atendimento do cenário de população residente, porém não é 

suficiente para a população flutuante até o final de Plano. 
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Quadro 94: Demandas máximas diárias estimadas para o SAA Guaraqueçaba 

ANO DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA (l/s) 

RESIDENTE FLUTUANTE 

2015 6 9 

2025 7 13 

2035 7 19 

2045 7 29 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.73, 2015) 

Para atendimento do cenário em questão até 2045, constata-se que deverá haver 

ampliação da capacidade de produção em 15 l/s, por volta de 2045. É relevante 

considerar então as vazões máximas exploráveis das captações existentes de forma que 

se verifique a compatibilidade entre a necessidade de ampliação da capacidade de 

produção e a exploração viável dos mananciais. As vazões máximas exploráveis 

consideradas são apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 95: Máximas vazões exploráveis dos mananciais em operação no SAA Guaraqueçaba 

MANANCIAL QMÁX EXPLORÁVEL (l/s) TOTAL (l/s) 

Rio Cerquinho 22,1  

29,1 Mina 1 3,5 

Mina 2 3,5 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.76, 2015) 

Observa-se que existe disponibilidade hídrica nos mananciais atualmente explorados 

para atendimento do cenário de população residente, agregada da flutuante, até o final 

de Plano.  

A seguir são apresentados os principais aspectos das unidades que compõem o sistema 

de produção e tratamento do SAA Guaraqueçaba. 

Captação Rio Cerquinho  

A captação no Rio Cerquinho ocorre através de barragem de nível. A tomada de água 

dá-se através de uma caixa com tela de proteção para evitar a entrada de materiais 

grosseiros. Ressalta-se que a barragem de nível dessa captação sofre com assoreamento 



444 
 

  

frequente. A água captada é transportada por gravidade até o poço de sucção da estação 

elevatória de água bruta (EEB) com vazão de 10 l/s, localizada na área de captação. A 

exploração do Rio Cerquinho é utilizada apenas para a recuperação do sistema ou em 

dias de pico de vazão. 

Captação Minas Morro do Franco  

As minas Morro do Franco estão a uma distância da ETA de aproximadamente 2.800 m. 

A água captada chega até a ETA por gravidade, por duas linhas de água bruta, cada uma 

com capacidade para transportar uma vazão de 3,5 l/s. Apenas uma linha de cada vez 

opera em conjunto com a linha adutora de água bruta do Rio Cerquinho devido ao limite 

de tratamento de 14 l/s.  

ETA Guaraqueçaba  

A ETA possui tratamento por filtração direta ascendente em clarificadores com areia e 

camada suporte. Após o clarificador, a água passa pelos processos de desinfecção e 

fluoretação através da dosagem de hipoclorito de cálcio e fluossilicato de sódio, 

respectivamente. O monitoramento diário realizado pela operação aponta para água 

bruta afluente de boa qualidade e, portanto, adequada para captação para 

abastecimento humano. No entanto, apesar da boa qualidade da água bruta, a ETA 

Guaraqueçaba não possui eficiência satisfatória no tratamento e, caso sua operação seja 

mantida, deverão ser investigadas possíveis inconsistências de processo, de forma a 

serem obedecidos os padrões das normas afins. 

Sistema Macrodistribuidor  

Após o tratamento, a água é encaminhada para o reservatório localizado no pátio da 

ETA, com volume de 250 m³. Esse reservatório abastece toda a cidade, por gravidade.  

Verificou-se que a reservação existente em Guaraqueçaba é suficiente para o 

atendimento da população residente até o final de Plano; já no caso da população 

flutuante, a reservação existente atende apenas até 2015, demandando ampliação.  
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O quadro a seguir integra os principais dados do diagnóstico, permitindo a visualização 

dos elementos do sistema a serem ampliados. Constatam-se os déficits de 14,65 l/s na 

capacidade de tratamento e 575 m³ na reservação, relativos aos valores projetados para 

o horizonte de projeto. (PDA da Região Litorânea do Paraná, p. 74 a 78, 2015) 

Quadro 96: Resumo do diagnóstico do SAA Guaraqueçaba 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.78, 2015) 

a) Alternativas de ampliação dos Sistemas 

Com base no Diagnóstico o Plano Diretor de Água da Região Litorânea do Paraná 

recomenda intervenções nos sistemas produtores e macrodistribuidores dos municípios 

de interesse, de forma a se atender as demandas futuras conforme segue. 

Matinhos – Pontal do Paraná  

Face à situação atual, foram inicialmente estabelecidas as seguintes premissas como 

norteadoras do estudo de alternativas de solução para o SAA Integrado de Matinhos e 

Pontal do Paraná:  

a) Consideração das vazões máximas exploráveis dos mananciais apresentadas 

previamente;  

b) Manutenção de ações de modernização e melhoria contínua do sistema pela Sanepar, 

para redução   ainda maior do índice de perdas totais;  

c) Melhoria no processo de tratamento da água na ETA Matinhos;  

ANO CAPACIDADE 
DE 

EXPLORAÇÃO 
(l/s) 

CAPACIDADE 
DE 

PRODUÇÃO 
(l/s) 

DEMANDA MÁXIMA 
DIÁRIA (l/s) 

RESERVAÇÃO 
EXISTENTE 

(m³) 

RESERVAÇÃO 
NECESSÁRIA (m³) 

RESIDENTE FLUTUANTE RESIDENTE FLUTUANTE 

2010 29,1 14 5,84 6,88 250 168 198 

2015 6,38 8,54 184 246 

2025 6,82 12,76 196 367 

2035 7,14 19,12 206 551 

2045 7,50 28,65 216 825 
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d) Futura avaliação detalhada da ETA Praia de Leste, para alcance da sua capacidade de   

projeto de 800 l/s; e  

e) Atendimento à demanda calculada para a população de pico em final de Plano, que é 

de 747 l/s. 

Foram concebidas e avaliadas três alternativas de solução para o sistema produtor do 

SAA Integrado de Matinhos e Pontal do Paraná, apresentadas de forma resumida no 

quadro a seguir. Ao contrário do que será visto nos demais sistemas, no presente caso 

não foi necessárias a avaliação conjunta das alternativas propostas para o sistema 

produtor e as intervenções consequentes no sistema macrodistribuidor, em função da 

independência das mesmas. 

Quadro 97: Resumo das alternativas estudadas para o SAA Integrado Matinhos – Pontal do Paraná 

ALTERNATIVA SISTEMA PRODUTOR INTERVENÇÕES NO SISTEMA PRODUTOR 

1. Operação reduzida da ETA 
Matinhos e operação opcional 
das captações Cambará e 
Sertãozinho I 

ETA Matinhos: operação com apenas um dos filtros (35 l/s) 
Rio das Pombas: novo conjunto motobomba (Q=333 l/s) 

2. Operação da ETA Matinhos 
com 200 l/s em período de 
população residente 

Rio das Pombas: novo conjunto motobomba (q=333 l/s) 
Jusante Rio Indaial: implantação da captação com 
capacidade para 43 l/s, com CMB reserva; implantação da 
nova adutora de água bruta de Ø 200 e 5.530m 
Rio do Meio: implantação de mais uma captação com 
capacidade para 32 l/s, com CMB reserva; implantação da 
adutora de água bruta, de Ø 200mm e 6.000m 

3. Nova captação para a ETA 
Praia de Leste e desativação 
da ETA Matinhos 

Rio das Pombas: novo conjunto motobomba (Q=333 l/s) 
Nova Captação Rio Pery: implantação da captação no Rio 
Pery 
Adução: implantação de adutora de água bruta de Ø 
200/2.500m 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.82, 2015) 

 Sistema Produtor  

Para atendimento da demanda prevista para o ano de 2045, será necessária a ampliação 

da elevatória do Rio das Pombas com a instalação de novo conjunto motobomba, em 

função da necessidade de se atender as vazões projetadas para o horizonte de projeto. 
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Esta intervenção deverá estar implantada em 2022, último ano em que a atual 

disposição dos conjuntos será capaz de atender à demanda projetada.  

No quadro abaixo é apresentado o resumo da alternativa proposta para a produção e 

tratamento do sistema de abastecimento de água integrado de Matinhos e Pontal do 

Paraná. 

Quadro 98: Resumo da alternativa selecionada para o sistema produtor de Matinhos – Pontal do Paraná 

ALTERNATIVA UNIDADE INTERVENÇÕES IMPLANTAÇÃO 

Operação da ETA 
Matinhos e da 
ETA Praia de 

Leste 

Rio das Pombas - Novo conjunto motobomba (Q=333 l/s) Prioridade 1 

ETA Matinhos - Melhoria no processo de tratamento da 
ETA Matinhos 

Imediata 

ETA Praia de 
Leste 

- Avaliação detalhada e correções de forma 
a alcançar capacidade de projeto (Q=800 
l/s) 

Imediata 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.82, 2015) 

Sistema Macrodistribuidor 

Apresenta-se a seguir as intervenções propostas para o aumento da capacidade de 

transporte e reservação do SAA Integrado de Matinhos e Pontal do Paraná, separadas 

por Centro de Reservação. 

CR Atami  

Na área do CR Atami deverá ser implantado, com prioridade imediata, um reservatório 

apoiado com volume de 2.000 m³. Verifica-se que na área física disponível só é possível 

a implantação do reservatório de 1.000 m³. Desta forma, o restante do volume 

necessário para o atendimento será suprido pelo CR Ipanema.  

A elevatória interlocal existente no CR Shangri-lá para atendimento do CR Atami deverá 

ser avaliada com a finalidade de que a vazão aumente 9 l/s. Atualmente a elevatória 

possui vazão total de 91,33 l/s e deverá ter a vazão ampliada para 103 l/s. Esta 

intervenção é de Prioridade 1, ou seja, instalação entre os anos de 2017 e 2025. 
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CR Shangri-lá  

É prevista a ampliação da elevatória de água tratada interlocal do CR Ipanema, para 

atendimento do CR Shangrilá, até o ano de 2025, quando cada bomba deverá possuir 

vazão de 89 l/s.  

CR Ipanema  

Para o atendimento do CR Ipanema será necessária a ampliação da elevatória de água 

tratada interlocal do CR Canoas, que deverá ocorrer até 2025 (Prioridade 1), quando 

cada bomba deverá possuir vazão de 80 l/s.  

CR Canoas  

A capacidade de reservação do CR Canoas, que possui atualmente 2.000 m³, deverá ser 

ampliada com a implantação, no início de Plano, do reservatório apoiado retangular 

Canoas (RAP 5A), totalizando volume de 2.000 m³. Em relação à EET interlocal, localizada 

no CR Praia de Leste, sentido CR Canoas, deverá ocorrer a substituição de um dos 

conjuntos motobomba existentes por um novo de 210 l/s. 

CR Praia grande  

O CR Praia Grande é responsável atualmente pelo abastecimento das áreas de Praia 

Grande e Saint Etiene. Na alternativa proposta, o CR Praia Grande também será 

responsável pelo atendimento do Bom Retiro, que deixará de ser atendido pelo CR ETA 

Matinhos. A elevatória EET Praia Grande Interlocal e adutora que atenderão o Bom 

Retiro deverão ser avaliadas com a finalidade de implantar a nova proposta. 

CR Caiobá  

Atualmente o CR Caiobá é atendido pela rede de distribuição responsável pelo 

atendimento das áreas do Central e Boqueirão. Está prevista a implantação da adutora 

Ø 200 mm, para atendimento do CR Caiobá, com o objetivo de separar o sistema de 

microdistribuição do sistema de macrodistribuição. 
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No quadro abaixo é apresentado o resumo das intervenções projetadas para a 

macrodistribuição do sistema de abastecimento de água integrado de Matinhos e Pontal 

do Paraná.  

Quadro 99: Resumo da alternativa selecionada para o sistema macrodistribuidor de Matinhos – Pontal 

do Paraná 

LOCAL INTERVENÇÃO IMPLANTAÇÃO 

CR Atami Implantação do RAP 8ª (1.000m³) Imediata 

CR Shangri-lá Ampliação EET Shangri-lá interlocal Prioridade 1 

CR Ipanema Ampliação EET Ipanema Interlocal (Q=89 l/s) Prioridade 1 

CR Canoas Ampliação Canoas Interlocal (Q=80 l/s) Prioridade 1 

Implantação do RAP 5ª (V=2000m³) Prioridade 1 

CR Praia de Leste Ampliação EET Praia de Leste Interlocal – Substituição de 
um CMB (Q=210 l/s) 

Prioridade 1 

CR Praia Grande Atendimento da zona de abastecimento Bom Retiro Imediata 

CR Caiobá Implantação da adutora Ø 200 mm – extensão 2.500m Imediata 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.85, 2015) 

Guaratuba 

Face à situação atual, foram inicialmente estabelecidas as seguintes premissas como 

norteadoras da definição da melhor alternativa de solução para o sistema de 

abastecimento de água de Guaratuba:  

a) Consideração das vazões máximas exploráveis dos mananciais apresentadas 

previamente;  

b) Manutenção de ações de modernização e melhoria contínua do sistema pela Sanepar, 

para redução ainda    maior do índice de perdas totais;  

c) Avaliação detalhada da ETA Saí-Guaçu para alcance da sua capacidade de projeto de 

260 l/s;  

d) Avaliação detalhada da ETA Morro Grande para alcance da sua capacidade de projeto 

de 180 l/s; e  

e) Atendimento à demanda calculada para a população de pico em final de Plano, que é 

de 736 l/s. 
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Foram concebidas e avaliadas três alternativas de solução para o sistema produtor do 

SAA Guaratuba, apresentadas de forma resumida no quadro abaixo e as intervenções 

no sistema macrodistribuidor. Ressalta-se que não foram avaliadas as intervenções em 

macrodistribuição para a Alternativa 1, pois já na análise do Sistema Produtor 

demonstrou-se técnica e financeiramente desvantajosa, em relação às demais. 

Quadro 100: Resumo das alternativas estudadas para o SAA Guaratuba 

ALTERNATIVA 
SISTEMA 
PRODUTOR 

INTERVENÇÕES SISTEMA PRODUTOR INTERVENÇÕES SISTEMA 
MACRODISTRIBUIDOR 

1. Ampliação 
das ETAs Saí-
Guaçu e Morro 
Grande 

- Rio Saí-Guaçu: ampliação da adução atual com adutora de Ø 
500mm; dois conjuntos motobombas (Q=200 l/s cada) 
- ETA Saí-Guaçu: construção de unidade equivalente à existente e 
vazão de projeto de 260 l/s 
- ETA Morro Grande: construção de unidade equivalente à 
existente e vazão de projeto de 180 l/s 

 

2. Ampliação da 
ETA Saí-Guaçu 
Q=560 l/s 

- Rio Saí-Guaçu: ampliação da adução atual com adutora de Ø 500 
mm; dois conjuntos motobombas (Q=200 l/s cada) 
- ETA Saí-Guaçu: construção de unidade equivalente à existente e 
vazão de projeto de 280 l/s 

- ETA Morro Grande: 
Ampliação da EET CR ETA 
Morro Grande (1 CMB 
Q=70 l/s) 
- ETA Saí Guaçu: 
Ampliação da EET CR ETA 
Saí-Guaçu (1 CMB Q=290 
l/s) 

3. Ampliação da 
ETA Saí-Guaçu 
Q=600 l/s 

- Rio Saí-Guaçu: ampliação da adução atual com adutora de Ø 500 
mm; dois conjuntos motobombas (Q=200 l/s cada) 
- ETA Saí-Guaçu: construção de unidade com tecnologia de 
tratamento a ser definida e vazão de projeto de 340 l/s 

- ETA Saí-Guaçu: 
Ampliação EET CR ETA 
Saí-Guaçu (1CMB Q=330 
l/s) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.88, 2015) 

Sistema Produtor  

Na busca pelo aproveitamento das unidades existentes e minimização dos 

investimentos necessários, foi selecionada a alternativa de se operar a ETA Morro 

Grande com 180 l/s e de se ampliar a ETA Saí-Guaçu, através de um módulo com 

capacidade de projeto de 340 l/s, com tecnologia de tratamento a ser definida no 

desenvolvimento do projeto de engenharia. Assim, não serão necessárias intervenções 

na adutora de água tratada que parte da ETA Morro Grande.  
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Considera-se que a avaliação detalhada das duas ETAs e as implicações consequentes 

para atingir suas capacidades desejadas ocorram de imediato (2015/2016).  

São previstas ainda intervenções na captação e adução do Rio Saí-Guaçu. No baixo 

recalque da captação SaíGuaçu deverão ser instalados dois conjuntos motobomba (o 

número de conjuntos motobomba será avaliado posteriormente) de mesmas 

características que os já existentes (Q=200 l/s), em função da necessidade de se atender 

as vazões projetadas para o horizonte de projeto e pela importância de se dispor de um 

conjunto reserva, atualmente inexistente. No alto recalque da captação Saí-Guaçu 

deverá ser instalado um conjunto motobomba de mesma característica que os já 

existentes (Q=300 l/s) também pela importância de se dispor de conjunto reserva.  

Com a finalidade de adequar a velocidade de escoamento, foi proposta a ampliação da 

adução de água bruta da captação do Rio Saí-Guaçu, com a implantação de adutora com 

diâmetro de 500 mm no mesmo caminhamento da existente. Esta intervenção deverá 

acompanhar o mesmo período da intervenção da ETA Saí-Guaçu.  

No quadro a seguir é apresentado o resumo da alternativa proposta para a produção e 

tratamento do sistema de abastecimento de água de Guaratuba. 

Quadro 101: Resumo da alternativa selecionada para o sistema produtor de Guaratuba 

ALTERNATIVA UNIDADE INTERVENÇÕES IMPLANTAÇÃO 

Ampliação da 
ETA Saí-Guaçu 

Captação Saí-
Guaçu 

- Ampliação da adução atual com adutora de Ø 
500 mm. 

Imediata 

ETA Saí-Guaçu - Dois conjuntos motobomba (Q=200 l/s – cada) 
– baixo recalque 
- Um conjunto motobomba (Q=300 l/s) – alto  
recalque 

Imediata 

- Avaliação detalhada e correções de forma a 
alcançar capacidade de projeto (260 l/s) 

Imediata 

ETA Morro 
Grande 

- Ampliação do tratamento com a construção 
de módulo com capacidade de projeto de 340 
l/s e tecnologia de tratamento a ser definida 

Imediata 

- Avaliação detalhada e correções de forma a 
alcançar capacidade máxima (180 l/s) 

Imediata 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.90, 2015) 
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Sistema Macrodistribuidor 

Apresenta-se a seguir as intervenções propostas para o aumento da capacidade de 

transporte e reservação do SAA Guaratuba, separadas por Centro de Reservação. 

CR ETA Saí-guaçu  

A ETA Saí-Guaçu contará com novo módulo de tratamento com capacidade de 

tratamento de 340 l/s, elevando a vazão de projeto da ETA para 600 l/s. Dessa forma 

será necessária a implantação de uma elevatória de água tratada – (EET) com 

capacidade para 330 l/s, uma vez que a elevatória existente neste CR possui capacidade 

para 270 l/s. Essa elevatória deverá estar operando em 2025 (Prioridade 1).  

Para o transporte total da nova capacidade da ETA Saí-Guaçu, projetou-se ainda uma 

adutora Ø 500 mm com início na ETA Saí-Guaçu e atendimento do CR Brejatuba. Essa 

adutora possuirá aproximadamente 9.000 m e será responsável exclusivamente pelo 

atendimento do CR Brejatuba. 

CR Brejatuba  

Em função da indisponibilidade de área para ampliação do CR Brejatuba, deverá ocorrer 

a implantação de mais um Centro de Reservação, o CR Aeroporto, com capacidade total 

para 10.000 m³, para atendimento da zona de abastecimento do Aeroporto, além de 

modificação do CR Central para deixar de operar como ponta, passando a ser 

responsável pelo atendimento da zona de abastecimento Central. Dessa forma, o CR 

Morro do Cristo, o CR Central e o futuro CR Aeroporto serão responsáveis pelo 

atendimento das zonas de abastecimento Brejatuba, Central e Aeroporto, 

respectivamente. As vazões complementares, quando necessárias, poderão ser 

atendidas por outros centros de reservação como o da ETA Saí-Guaçu e o Brejatuba. 

Nesse sentido, serão necessárias modificações no transporte de água tratada a partir no 

CR Brejatuba, como será visto adiante. 
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CR Central  

Está prevista a implantação de adutora de Ø 400 mm, com aproximadamente 1.000 m 

de extensão, derivando da atual adutora de Ø 400 mm existente localizada no 

cruzamento da Rua Generoso Marques com a Rua Antônio Alves Correa, até o 

atendimento do CR Central. Deve-se instalar uma válvula de bloqueio no cruzamento 

das ruas mencionadas, a fim de transformar a adutora que atualmente é de distribuição 

em uma adutora somente de transferência, responsável pelo atendimento do CR 

Central, a partir do CR Brejatuba.  

A elevatória que atende o CR Central a partir do CR Brejatuba deverá ser ampliada a 

partir de 2015, adicionando-se o quarto CMB (Q=63 l/s). A elevatória existente no CR 

Central deverá ser ampliada de imediato para trabalhar com vazão total de 312 l/s. 

CR Aeroporto  

Conforme mencionado, para atendimento da zona de abastecimento do Aeroporto será 

necessária a implantação do CR Aeroporto, com capacidade para 10.000 m³, que deverá 

estar completamente instalado até 2025. Recomenda-se, no entanto, que essa 

intervenção seja realizada em duas etapas, com a ampliação de reservação de 5.000 m³ 

de imediato.  

Para atendimento da área de abastecimento do Aeroporto, atualmente existe uma rede 

de distribuição Ø 315 mm, em PEAD, que passará a trabalhar como adutora responsável 

pelo atendimento do CR Aeroporto. Além desta linha, será necessária a implantação, no 

início de Plano, da adutora de Ø 400 mm, para atendimento em paralelo com a adutora 

existente. Na Figura 21 é demonstrada a possível configuração desse Centro de 

Reservação. 

A elevatória que abastece a área do Aeroporto a partir do CR Brejatuba deverá ser 

ampliada para uma vazão de Q=260 l/s. Posteriormente, será necessária também a 

implantação de mais uma elevatória, operando a partir de 2025, com capacidade de 

aproximadamente 120 l/s, para garantir atendimento até final de Plano.  
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Além dessa implantação será necessária ainda a implantação da elevatória no CR 

Aeroporto, com capacidade para 610 l/s e responsável pelo atendimento do sistema 

distribuidor da zona de abastecimento do Aeroporto. 

No quadro a seguir apresenta-se o resumo das intervenções projetadas para a 

macrodistribuição do sistema de abastecimento de água de Guaratuba. 

Quadro 102: Resumo da alternativa selecionada para o sistema macrodistribuidor de Guaratuba 

LOCAL INTERVENÇÃO IMPLANTAÇÃO 

ETA Saí-Guaçu EET Saí-Guaçu (Q=330 l/s) Prioridade 1 

AAT Ø 500 mm até CR Brejatuba – extensão 9.000 m Prioridade 1 

CR Brejatuba EET Central – implantação do 4.º CMB (Q = 260 l/s) Prioridade 1 

Nova EET – 6ª (Q = 120 l/s) Prioridade 1 

AAT Ø 400 mm na Rua Generoso Marques até CR Central – 
extensão 1.000 m 

Prioridade 1 

- Implantação da adutora de água tratada CR Brejatuba (nova EET 
Aeroporto) – CR Aeroporto: DN 400 mm e extensão de 1.000 m; 
- Ampliação da adutora existente para a alimentação do Setor 
Aeroporto c/ extensão aproximada de 1000m; 

Prioridade 1 

CR Central Ampliação EET – Central (Q = 312 l/s) Prioridade 1 

CR Aeroporto EET Aeroporto (Q = 610 l/s) Prioridade 1 

2 reservatórios com capacidade total de 10.000 m³ Prioridade 1 (*) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.94, 2015) 

Morretes 

Face à situação atual, foram inicialmente estabelecidas as seguintes premissas como 

norteadoras do estudo de alternativas de solução para o sistema de abastecimento de 

água de Morretes:  

a) Consideração inicial das vazões máximas exploráveis dos mananciais utilizados; 

 b) Manutenção de ações de modernização e melhoria contínua do sistema pela Sanepar 

para redução ainda maior    do índice de perdas totais;  

c) Impossibilidade de elevar a capacidade de tratamento da ETA Morretes, que hoje é 

de 35 l/s;   

d) Atendimento à demanda calculada para a população residente e flutuante em final 

de Plano, que é de 110,2 l/s.  
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Foram concebidas e avaliadas três alternativas de solução para o sistema produtor do 

SAA Morretes, apresentadas de forma resumida no quadro abaixo com as intervenções 

consequentes no sistema macrodistribuidor. Ressalta-se que não foram avaliadas as 

intervenções em macrodistribuição para a Alternativa 1, pois já na análise do Sistema 

Produtor está proposição, desenvolvida no Plano Municipal de Saneamento Básico para 

o Município, se demonstrou desvantajosa em relação as demais. 

Quadro 103: Resumo das alternativas estudadas para o SAA Morretes 

ALTERNATIVA 
SISTEMA 
PRODUTOR 

INTERVENÇÕES SISTEMA PRODUTOR INTERVENÇÕES SISTEMA 
MACRODISTRIBUIDOR 

1. Ampliação 
das ETAs Saí-
Guaçu e 
Morro Grande 

- Rio Saí-Guaçu: ampliação da adução atual com 
adutora de Ø 500mm; dois conjuntos motobombas 
(Q=200 l/s cada) 
- ETA Saí-Guaçu: construção de unidade equivalente 
à existente e vazão de projeto de 260 l/s 
- ETA Morro Grande: construção de unidade 
equivalente à existente e vazão de projeto de 180 
l/s 

 

2. Ampliação 
da ETA Saí-
Guaçu Q=560 
l/s 

- Rio Saí-Guaçu: ampliação da adução atual com 
adutora de Ø 500 mm; dois conjuntos motobombas 
(Q=200 l/s cada) 
- ETA Saí-Guaçu: construção de unidade equivalente 
à existente e vazão de projeto de 280 l/s 

- ETA Morro Grande: 
Ampliação da EET CR ETA 
Morro Grande (1 CMB Q=70 
l/s) 
- ETA Saí Guaçu: Ampliação da 
EET CR ETA Saí-Guaçu (1 CMB 
Q=290 l/s) 

3. Ampliação 
da ETA Saí-
Guaçu Q=600 
l/s 

- Rio Saí-Guaçu: ampliação da adução atual com 
adutora de Ø 500 mm; dois conjuntos motobombas 
(Q=200 l/s cada) 
- ETA Saí-Guaçu: construção de unidade com 
tecnologia de tratamento a ser definida e vazão de 
projeto de 340 l/s 

- ETA Saí-Guaçu: Ampliação 
EET CR ETA Saí-Guaçu (1CMB 
Q=330 l/s) 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.96, 2015) 

Sistema Produtor  

A alternativa selecionada propõe a implantação de captação e ETA, com tecnologia de 

tratamento a ser definida, à montante da zona de abastecimento Porto de Cima, com a 

finalidade de evitar bombeamento na distribuição da água tratada. Prevê-se a utilização 

do Rio Nhundiaquara como novo manancial para captação do SAA Morretes.  
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Quadro 104: Resumo da alternativa selecionada para o sistema produtor de Morretes 

ALTERNATIVA UNIDADE INTERVENÇÕES IMPLANTAÇÃO 

Nova captação e 
nova ETA 

Rio 
Nhundiaquara 

- Implantação de captação com capacidade 
para 76 l/s, e CMB reserva 

Imediata 

Nova ETA - Implantação de adutora de água bruta de Ø 
300 mm e 400 m 

Imediata 

- Construção de ETA com vazão de projeto de 
76 l/s 

Imediata 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.99, 2015) 

 Sistema Macrodistribuidor 

 O Plano prevê a implantação de uma nova ETA terá disponível a vazão de 76 l/s e, desta 

maneira, deverá atender ao CR Porto de Cima e também diretamente a interligação com 

o sistema existente. Essa interligação está sendo projetada a partir da adutora de água 

tratada com diâmetro de 250 mm, com início no novo reservatório de 2.000 m³, com 

interligação para alimentação do CR Porto de Cima, de onde segue pela Rodovia Mario 

Marcondes Lobo e interliga-se à montante das VRPs (válvulas redutoras de pressão) 

existentes na Rua Padre Saviniano, na rede Ø 225 mm PEAD existente no cruzamento 

com a Rua Marcos Malucelli. O transporte de água será realizado por gravidade. Deste 

modo, o sistema possuiria flexibilidade operacional, uma vez que todos as zonas de 

abastecimento seriam alimentadas pelas duas ETAs. 

No quadro a seguir apresenta-se o resumo das intervenções projetadas para a 

macrodistribuição do sistema de abastecimento de água de Morretes. 

Quadro 105: Resumo da alternativa selecionada para o sistema macrodistribuidor de Morretes 

LOCAL INTERVENÇÃO IMPLANTAÇÃO 

Nova ETA Implantação do novo reservatório apoiado (RAP, V = 2000 m³) Imediata 

Rod. Mario M. 
Lobo 

Implantação da adutora de água tratada de Ø 250 mm, com 
7.800 m 

Imediata 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.100, 2015) 
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Guaraqueçaba 

Foram inicialmente estabelecidas as seguintes premissas como norteadoras da definição 

da alternativa de solução para o sistema de abastecimento de água de Guaraqueçaba:  

a) Análise das vazões máximas exploráveis dos mananciais apresentadas previamente;  

b) Manutenção de ações de modernização e melhoria contínua do sistema para redução 

ainda maior do    índice de perdas totais;  

c) Impossibilidade de elevar a capacidade de tratamento da ETA Guaraqueçaba, que 

hoje é de 14 l/s; e  

d) Atendimento à demanda calculada para a população residente e flutuante em final 

de Plano, que é de 28,7 l/s.  

Foram concebidas e avaliadas duas alternativas de solução para o sistema produtor do 

SAA Guaraqueçaba, apresentadas de forma resumida no quadro a seguir, com as 

intervenções consequentes no sistema macrodistribuidor. 

Quadro 106: Resumo das alternativas estudadas para o SAA Guaraqueçaba 

ALTERNATIVA 
SISTEMA PRODUTOR 

INTERVENÇÕES SISTEMA PRODUTOR INTERVENÇÕES SISTEMA 
MACRODISTRIBUIDOR 

1. Ampliação das 
captações e nova 
estação de tratamento 
de água 

- Rio Cerquinho ampliação da captação do Rio 
Cerquinho – 21,9 l/s; 
- Adução: implantação da adutora de água 
bruta – Ø 150 mm/200m; 
- Tratamento: construção da ETA compacta – 
vazão de projeto de 15 l/s; 
- Minas Morro do Franco: ampliação da 
captação de cada mina para 3,4 l/s;  

- Nova ETA: implantação 
do RAP (V=600 m³); 
implantação da EET-1 
(Q=20 l/s); 
- Av. Ararapira: 
implantação da adutora de 
água tratada – Ø 
150mm/1.200m 

2. Nova captação, nova 
estação de tratamento 
de água e desativação 
da ETA Guaraqueçaba 

- Rio Cerquinho: ampliação da captação do Rio 
Cerquinho – 22l/s; 
- Adução: implantação da adutora de água 
bruta – Ø 150mm/200m; 
- Tratamento: construção da ETA compacta – 
vazão de projeto de 30l/s; 
- Rio Cerro Grande: implantação da captação 
dotada de bombeamento com capacidade 
para 7 l/s; 
- Adução: implantação da adutora de água 
bruta de Ø 100mm/1.000m 

- Nova ETA: implantação 
de RAP (V=600 m³); 
implantação da elevatória 
1 (Q=20 l/s); 
- Implantação da 
elevatória 2 (Q=15 l/s); 
- Av. Ararapira: 
implantação de adutora – 
Ø 150 mm/1.200m; 
implantação de adutora – 
Ø 150mm/2.000m 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.102, 2015) 
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 Sistema Produtor  

Serão utilizadas as minas e o Rio Cerquinho para atendimento da demanda do ano de 

2045. Serão necessárias as seguintes intervenções: 

- Adequação do sistema de tratamento da ETA Guaraqueçaba considerando o aumento 

da capacidade   para 30 l/s;  

- Reforma e ampliação da captação existente no Rio Cerquinho com capacidade 

individual para 22 l/s. Essa intervenção é de Prioridade 2, uma vez que a demanda 

superará a produção para os cenários   mais críticos no ano de 2028 (14,4 l/s); 

- Implantação da adutora de água bruta de Ø 150 mm, com aproximadamente 200 m de 

comprimento (velocidade de 1,2 m/s) – Prioridade 2; 

No quadro abaixo é apresentado o resumo da alternativa proposta para a produção e 

tratamento do sistema de abastecimento de água de Guaraqueçaba. 

Quadro 107: Resumo da alternativa selecionada para o sistema produtor de Guaraqueçaba 

ALTERNATIVA UNIDADE INTERVENÇÕES IMPLANTAÇÃO 

Ampliação 
captação Rio 

Cerquinho 

Rio Cerquinho - Ampliação de captação do Rio Cerquinho – 21,9 
l/s; 

Prioridade 2 

- Implantação de adutora de água bruta de Ø 150 
mm e 200 m 

Ampliação 
ETA 

Guaraqueçaba 

ETA 
Guaraqueçaba 

- Ampliação do sistema de tratamento 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.103, 2015) 

 Sistema Macrodistribuidor 

A alternativa para atendimento das demandas ao longo do horizonte de projeto inclui a 

implantação do reservatório apoiado com volume para 600 m³ em local a ser definido; 

a implantação da EET para atendimento da zona de abastecimento Cerquinho; e a 

implantação da adutora de água tratada.  

No quadro a seguir apresenta-se o resumo da alternativa para a macrodistribuição do 

sistema de abastecimento de água de Guaraqueçaba. 
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Quadro 108: Resumo da alternativa selecionada para o sistema macrodistribuidor de Guaraqueçaba 

LOCAL INTERVENÇÃO IMPLANTAÇÃO 

A ser definido Ampliação do RAP (V=600 m³) Prioridade 2 

ETA existente Implantação da EET-1 (ETA ao novo reservatório) Prioridade 2 

Área do 
reservatório 

Implantação da EET-2 (reservatório p/distribuição) Prioridade 2 

Implantação adutora de água tratada (ETA ao novo reservatório) Prioridade 2 

Implantação adutora de água tratada (novo reservatório 
p/distribuição) 

Prioridade 2 

Fonte: PDA da Região Litorânea do Paraná (p.105, 2015) 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Litoral Paranaense. 

Generalidades. 

Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná – FASE LITORAL o 

baixo nível de eficiência do tratamento dos efluentes no litoral paranaense tem causado 

impactos indesejáveis, sobretudo no ambiente aquático. Poluentes contaminam rios, 

baías e as águas que banham as praias, comprometendo o meio biológico e 

socioeconômico dessa região, que se caracteriza por um ambiente frágil, por ser o local 

onde se reproduzem várias espécies marinhas que habitam a costa Sul e Sudeste do 

Brasil. Esse berçário natural deve receber uma atenção especial para que se evite sua 

contaminação e o desequilíbrio desse ecossistema. A contaminação da água traz 

consequências diretas para o setor de pesca e de maricultura. 

O turismo na região também é afetado visto estar em grande parte dependente da água 

para recreação de contato primário, banhos e mergulhos em rios e mar, e atividades 

esportivas como esqui aquático. 

A balneabilidade das águas é afetada, diretamente, pelos esgotos lançados nas águas. 

Pelos índices de coleta e tratamento de esgotos (importa destacar que a coleta de 

esgoto não significa que o mesmo será tratado), é possível prever as áreas mais poluídas. 

Algumas cidades, a exemplo de Antonina, ainda não dispõem de sistema de tratamento 

de esgoto, lançando todos os efluentes in natura nos canais fluviais e na baía. Outras, 

no entanto, coletam e tratam parte dos esgotos. 
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Estudo realizado pela SEMA, intitulado “Paraná Mar e Costa”, em 2006, demonstra a 

poluição nas baías e mar aberto. Uma das classificações das águas costeiras foi feita 

baseada no indicador Escherichia coli, também conhecido como coliformes 

termotolerantes. A pesquisa considerou o período de dezembro 2003 a fevereiro de 

2004. Concluiu-se nessa pesquisa que as manchas de águas contaminadas denominadas 

impróprias concentravam-se na foz do rio Nhundiquara, na baía de Antonina, próximo 

ao centro urbano, na baía de Paranaguá, próximo à cidade, na baía de Guaratuba e no 

mar aberto próximo a Matinhos e Guaratuba. 

Nos monitoramentos feitos pelo IAP sobre as condições de balneabilidade de rios e mar 

do litoral paranaense, confirma-se a contaminação das águas, na maioria dos pontos 

amostrados. Esse monitoramento é feito para atender à resolução do CONAMA nº 

274/2000. 

Esse monitoramento visa alertar a população sobre os locais impróprios para banho, 

porque pode comprometer sua saúde por vetores patogênicos contidos nas fezes 

presentes nos esgotos não tratados. Algumas doenças podem causar sérios danos à 

saúde, a exemplo da hepatite e cólera. 

Os monitoramentos acontecem em 27 locais, sendo que três se localizam em rios, um 

na baía de Antonina, dois na Ilha do Mel e 21 ao longo das praias entre Pontal do Sul e 

Barra do Saí. 

De acordo com os boletins do IAP Verão 2010/2011, dos 49 pontos monitorados, 16 

foram considerados impróprios para banho durante todas as campanhas, 17 pontos, em 

pelo menos uma campanha, e apenas 16 pontos foram classificados como próprios 

durante o período (ITCG, 2013, p.110). 

Normalmente, as condições de balneabilidade são pioradas em função das chuvas 

intensas, que lavam os poluentes e os levam para os rios e mar. No litoral do Paraná, o 

período de verão é mais chuvoso o que favorece o transporte dos esgotos para pontos 

distantes. 
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O saneamento básico, sobretudo esgotos, deve ser colocado como uma das questões 

prioritárias a ser resolvida no litoral do Paraná, visto afetar o ambiente natural e algumas 

atividades socioeconômicas. 

Com exceção de Antonina, o saneamento básico na área urbana dos municípios, 

principalmente relacionado às redes de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos, 

pode ser considerado satisfatório. Ainda assim a poluição hídrica pode comprometer os 

complexos estuarinos, berçário de várias espécies, a maricultura, a pesca, bem como o 

turismo relacionado ao uso das águas dos rios, baías e praias. 

Os locais impróprios para banho aos poucos vão sendo rejeitados pelos turistas, 

interferindo na geração de emprego e renda. O saneamento básico, principalmente o 

relacionado à coleta e tratamento de esgotos, deve receber uma atenção especial por 

parte das prefeituras dos municípios do litoral e governos estadual e federal. Os 

investimentos para essa área devem ser prioritários para que se reduzam os impactos 

negativos ambientais e socioeconômicos. 

Nas áreas de florestas, as águas estão bem preservadas, constituindo-se em aspecto 

positivo em termos ambientais e para captação de água de boa qualidade ao 

abastecimento público das comunidades rurais e dos centros urbanos. 

No litoral paranaense, boas práticas de conservação foram sendo consolidadas nos 

últimos 35 anos, por meio do tombamento da Serra do Mar e da criação de APA e 

parques. Nesta década do século XXI, as ações de preservação e proteção devem 

também se voltar às águas dos rios, baías, praias, bem como a todo complexo estuário 

lagunar (ITCG, 2013, p.117). 

Influências do lançamento de esgoto nas Características dos corpos hídricos. 

Abaixo citaremos algumas mudanças provocadas pelo lançamento de esgoto nos corpos 

hídricos, com base no Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná – FASE 

LITORAL: 
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Oxigênio Dissolvido (OD) 

A determinação da concentração de oxigênio dissolvido nos rios é um dos testes mais 

importantes, pois o OD está diretamente relacionado com a manutenção da fauna e 

flora aquática. 

Em um curso de água sem poluição, a concentração de OD em equilíbrio com o oxigênio 

da atmosfera pode variar na faixa de 8-11 mg/L, dependendo da temperatura da água e 

da altitude. Algumas espécies de peixes passam a apresentar problemas respiratórios se 

o OD cair para 5 mg/L, e as espécies mais resistentes podem suportar até 2 mg/L. 

O lançamento de poluentes nas águas dos rios, principalmente matéria orgânica 

biodegradável, provoca uma queda do OD, e se forem atingidos os níveis citados, 

ocorrerá mortandade de peixes no rio, por asfixia. Se o OD cair a zero, as águas do rio 

ficam em condições anaeróbias, caracterizadas por uma coloração escura e começam a 

exalar gases odoríferos, que trazem incômodos às populações ribeirinhas. 

Os rios de Classe 2, 3 e 4 devem ter OD acima de 5, 4 e 2 mg/L, respectivamente. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO é um teste que avalia a quantidade de matéria orgânica biodegradável presente 

numa amostra. Quando a matéria orgânica é lançada num curso de água, proporcionará 

o desenvolvimento de uma população de microrganismos que a utilizará como alimento. 

Esses microrganismos, assim como os seres superiores, respiram oxigênio no seu 

metabolismo, no caso o OD dissolvido nas águas do rio, cuja concentração começa a 

cair. O teste de DBO5 mede exatamente essa queda no OD da amostra, num período de 

cinco dias, sendo, portanto, uma medida indireta da matéria orgânica presente, por 

meio do consumo de oxigênio pelos microrganismos. 

Os esgotos domésticos e certos despejos industriais (matadouros, laticínios, curtumes, 

usinas de açúcar e álcool, etc.) são ricos em matéria orgânica, e seu lançamento nos 

cursos de água pode trazer problemas à fauna aquática, devido à queda do OD. As 

mortandades de peixes, mencionadas na mídia, são exemplos típicos. 
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Os rios de Classe 1, 2 e 3 devem ter DBO máxima de 3, 5 e 10 mg/L, respectivamente. 

Coliformes Termotolerantes 

O teste de coliformes termotolerantes era chamado até pouco tempo de teste de 

coliformes fecais. O nome foi alterado porque se constatou que alguns coliformes de 

natureza não fecal eram detectados eventualmente no referido teste. 

Os coliformes fecais são bactérias que vivem normalmente em grande quantidade no 

intestino humano e no de animais de sangue quente. Sua presença num curso de água 

pode estar relacionada com o esgoto doméstico. 

No esgoto pode estar presente um grande número de microorganismos patogênicos que 

transmitem doenças como a hepatite, cólera, disenterias, febre, entre outras. Realizar o 

teste para detectar cada agente se torna inviável, razão pela qual se faz o teste de 

coliformes como indicador geral da qualidade bacteriológica da água, pois sua presença 

torna essa água suspeita para o consumo humano. Os coliformes propriamente dito são 

inofensivos ao homem e seu problema consiste no fato de que eles podem estar 

associados aos microorganismos patogênicos. 

Os rios de Classe 1, 2 e 3 devem ter concentrações máximas de coliformes 

termotolerantes de 200, 1.000 e 4.000 NMP/100 mL, respectivamente. 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O pH é um parâmetro que indica se a água tem caráter ácido (pH<7) ou alcalino (pH >7). 

Ele é função da concentração de íons-hidrogênio na água. Alterações no pH da água 

podem afetar a fauna e flora aquática, razão pela qual ele deve ser mantido na faixa 6-

9. Em águas utilizadas para balneabilidade a variação deve ser mais restrita, para evitar 

irritação dos olhos. A água pura tem um pH igual a 7. O pH neutro (7) não indica 

necessariamente a pureza da água, mas um equilíbrio entre substâncias ácidas e 

alcalinas. 
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Temperatura 

O lançamento de efluentes industriais com temperatura elevada, como água de 

refrigeração, provoca a poluição térmica dos rios, com elevação da temperatura de suas 

águas, o que pode afetar a fauna e flora aquáticas. 

A elevação da temperatura provoca ainda uma diminuição da concentração de OD, que 

pode agravar problemas já existentes de poluição. 

Nitrogênio Total 

O nitrogênio total é a soma de quatro espécies de nitrogênio que constituem a chamada 

série do nitrogênio: 

 Nitrogênio orgânico: presente em substâncias orgânicas como as proteínas; 

 Nitrogênio amoniacal: presente na amônia gasosa (NH3) e no íon-amônia (NH+4 ); 

 Nitrogênio nitrito: presente no íon NO-2; 

 Nitrogênio nitrato: presente no íon NO-3. 

Na decomposição da matéria orgânica, o nitrogênio orgânico transforma-se em 

nitrogênio amoniacal. A ureia, presente na urina, também se decompõe rapidamente 

em nitrogênio amoniacal que, por sua vez, é oxidado por bactérias aeróbias a nitritos e 

posteriormente a nitratos. 

A série do nitrogênio dá uma ideia da “idade” da poluição. Um trecho de rio com 

predominância de nitrogênio orgânico e amoniacal (cuja soma é o chamado nitrogênio 

Kjeldahl total) indica poluição recente por esgotos domésticos; se houver 

predominância de nitratos, o lançamento foi efetuado a montante. 

A amônia é um gás tóxico, que quando dissolvido na água reage com a mesma formando 

o hidróxido de amônia, que se decompõe parcialmente em íons amônia (NH+ 4), os quais 

não são tóxicos. Em condições normais, a maior parte do nitrogênio amoniacal encontra-

se em sua forma ionizada, a proporção dependendo em grande parte do pH. O limite 
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para amônia gasosa (não ionizada) é de 0,02 mg/L, que corresponde a uma concentração 

de nitrogênio amoniacal de 1,0 mg/L, para amostras com pH abaixo de 8. 

O nitrogênio-nitrito é rapidamente oxidado a nitrato, encontrando-se normalmente em 

pequenas concentrações, abaixo de 0,1 mg/L, que é o limite recomendado para água 

potável. 

Os nitratos, em concentrações acima de 10 mg/L (em termos de nitrogênio-nitrato), 

tornam a água inadequada para consumo humano, pois provocam a “doença azul” 

(metahemoglobinemia) no sangue de bebês. 

Outro aspecto importante do nitrogênio é que ele é um dos componentes dos 

fertilizantes aplicados em solos agrícolas. Quando alcança os rios, devido ao lançamento 

de esgotos domésticos e industriais, ou escoamento superficial em áreas cultivadas, 

provoca a fertilização das águas desses rios, a qual possibilitará o desenvolvimento de 

microrganismos vegetais, as algas. Esse fenômeno, chamado eutrofização, ocorre com 

mais intensidade em lagos e reservatórios, onde a turbidez é baixa (devido à 

sedimentação dos sólidos em suspensão), facilitando a penetração dos raios solares 

indispensáveis à fotossíntese das algas. 

O desenvolvimento de algas traz uma série de problemas para a qualidade das águas. 

Elas tornam-se esverdeadas, com aumento da turbidez. Quando as algas morrem, a 

decomposição de sua matéria orgânica reduz a concentração de OD. Elas provocam 

entupimentos nos filtros das estações de tratamento de água e podem, ainda, segregar 

substâncias tóxicas que impossibilitam o consumo da água. 

Quando, por falta de dados observados, a série do nitrogênio estava incompleta, o 

nitrogênio total foi estimado com base nos dados históricos, por um processo 

estatístico, para poder calcular o IQA. O erro introduzido nesses casos é inferior a uma 

unidade do IQA, o que é perfeitamente aceitável. 

  



466 
 

  

Fósforo Total 

O fósforo é um nutriente essencial para todas as formas de vida, pois é parte de suas 

estruturas celulares. Altamente reativo, ele não ocorre em sua forma elementar, sendo 

que em águas naturais ocorre, principalmente, na forma de fosfato. 

O fosfato pode ser proveniente de adubos à base de fósforo ou da decomposição de 

materiais orgânicos e esgoto doméstico. Alguns efluentes industriais como os de 

indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, 

abatedouros, frigoríficos e laticínios apresentam fósforo em quantidades excessivas, 

assim como as águas drenadas de áreas agrícolas e urbanas. O excesso de fósforo nos 

corpos hídricos pode levar à eutrofização dos mesmos. 

Denomina-se eutrofização o fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (nitrogênio 

e, principalmente, fósforo) num corpo de água, o que leva à proliferação excessiva de 

algas e outras plantas aquáticas, as quais, ao entrarem em decomposição, ocasionam o 

aumento do número de micro-organismos e a consequente diminuição de OD, 

degradando a qualidade da água. A eutrofização ocorre com mais intensidade em lagos 

e reservatórios do que em rios, pelas condições ambientais mais favoráveis para o 

crescimento de algas, como turbidez e velocidades baixas. 

Para prevenir os problemas de eutrofização, estabeleceu-se um limite bastante 

restritivo para o fósforo total, na Resolução Conama 20/86, de 0,025 mg/L para as 

classes 1, 2 e 3. Na Resolução Conama 357/05, que revogou a anterior, os limites foram 

estabelecidos de acordo com o tipo de ambiente: lêntico (ambiente de água parada, 

com movimento lento ou estagnado), lótico (ambiente relativo às águas continentais 

moventes) ou intermediário (ambiente com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 

tributários diretos de ambiente lêntico). Os limites para fósforo total segundo a 

Resolução nº 357/05 do CONAMA estão relacionados no quadro abaixo. 
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Quadro 109: Limites de fósforo total (Resolução CONAMA 357/05) 

Ambientes Classe 1 (mg/L) Classe 2 (mg/L) Classe 3 (mg/L) 

Lêntico 0,02 0,03 0,05 

Intermediário 0,025 0,05 0,075 

Lótico 0,1 0,1 0,15 

Fonte: (ITCG, 2013, p.100). 

Turbidez 

A turbidez é causada pela presença de partículas em suspensão grosseira e coloidal. Ela 

é medida pela dificuldade da luz em atravessar uma amostra. Seus efeitos são mais de 

natureza estética, pois o consumidor exige uma água sem turbidez para beber. Quanto 

maior a turbidez, maior o consumo de produtos químicos nas estações de tratamento 

para purificar a água. A erosão é uma das principais causas da turbidez. Os rios de Classe 

1, 2 e 3 devem ter turbidez abaixo de 40, 100 e 100 NTU, respectivamente. 

Sólidos Totais 

Os sólidos totais são medidos pela massa dos sólidos em suspensão grosseira, coloidal e 

dissolvidos presentes na amostra, após evaporação e secagem a 103-105°C. Os sólidos 

dissolvidos são, geralmente, sais minerais e sua concentração não deve ultrapassar 500 

mg/L. 

Coliformes Totais 

Essa determinação inclui também as espécies de coliformes que não vivem 

necessariamente no intestino humano podendo, por exemplo, ser encontradas no solo. 

A Resolução nº 357 do CONAMA não previu limites para esse parâmetro. A antiga 

Resolução CONAMA 20 previa para rios de Classe 1, 2 e 3 concentrações máximas de 

coliformes totais de 1.000, 5.000 e 20.000 NMP/100 m, respectivamente. 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO é um teste que mede a quantidade de oxigênio consumida na oxidação da 

matéria orgânica utilizando um oxidante químico enérgico (dicromato de potássio), que 
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oxida tanto a matéria biodegradável quanto a não biodegradável. Por isso, a DQO é 

normalmente maior que a DBO. 

Condutividade 

A condutividade é um teste que mede a capacidade da amostra de ser atravessada por 

uma corrente elétrica, dando uma ideia da salinidade da água, um parâmetro 

importante na utilização da água para irrigação. Embora as diversas culturas tenham 

sensibilidades diferentes à salinidade, uma condutividade máxima de 750 

microsiemens/ cm é considerada segura para fins de irrigação. Ela corresponde, 

aproximadamente, a uma concentração de sólidos dissolvidos de 500 mg/L. 

Alcalinidade Total 

A alcalinidade total é um teste que determina a quantidade de substâncias alcalinas 

presentes na amostra, ou seja, substâncias que provocam uma elevação do pH. Trata-se 

da soma da alcalinidade cáustica, produzida por hidróxidos, com as alcalinidades 

produzidas por carbonatos e bicarbonatos. 

1,0 mg/L de C6H5OH, respectivamente; enquanto na Resolução 357/05, é de 0,003 

mg/L, 0,003 mg/L, 0,01 mg/L e 1,0 mg/L de C6H5OH. Nas águas tratadas, os fenóis 

reagem com o cloro livre formando os clorofenóis que produzem sabor e odor na água. 

Por esse motivo, os fenóis constituem padrão de potabilidade, sendo imposto o limite 

máximo bastante restritivo de 0,001 mg/L pela Portaria 1.469/00 do Ministério da 

Saúde. 

Metais Pesados 

Os metais pesados analisados são mercúrio, cádmio e chumbo. As concentrações 

máximas permitidas segundo a Resolução nº 20/86 do CONAMA são: 0,0002 mg/L, 0,001 

mg/L e 0,03 mg/L, respectivamente, para as classes 1 e 2, e 0,002 mg/L, 0,01 mg/L e 0,05 

mg/L, para a classe 3. Na Resolução CONAMA 357/05 os limites são os mesmos para 

mercúrio e cádmio, porém para chumbo o limite para as classes 1 e 2 é de 0,01 mg/L e 

para classe 3 de 0,033mg/L. 
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O mercúrio é altamente tóxico ao homem, sendo que doses de 3 a 30 g são fatais. 

Apresenta efeito cumulativo e provoca lesões cerebrais. É bastante conhecido o 

episódio de Minamata, no Japão, onde grande quantidade de mercúrio orgânico, o metil 

mercúrio, que é mais tóxico que o mercúrio metálico, foi lançada por uma indústria, 

contaminando peixes e habitantes da região, provocando graves lesões neurológicas e 

mortes. Os efeitos sobre os ecossistemas aquáticos são igualmente sérios, de forma que 

os padrões de classificação das águas naturais são também bastante restritivos com 

relação a este parâmetro. 

Entre as fontes antropogênicas de mercúrio no meio aquático destacam-se as indústrias 

cloro-álcali de células de mercúrio, vários processos de mineração e fundição, efluentes 

de estações de tratamento de esgotos, fabricação de certos produtos odontológicos e 

farmacêuticos, indústrias de tintas, etc. 

O cádmio se apresenta nas águas naturais devido às descargas de efluentes industriais, 

principalmente oriundas de galvanoplastias, produção de pigmentos, soldas, 

equipamentos eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos. É também usado 

como inseticida. A queima de combustíveis fósseis consiste também numa fonte de 

cádmio para o ambiente. Apresenta efeito crônico, pois pode se concentrar nos rins, no 

fígado, no pâncreas e na tireoide, e efeito agudo, sendo que uma única dose de 9,0 g 

pode levar à morte. Estudos feitos com animais demonstram a possibilidade de causar 

anemia, retardamento de crescimento e morte. O cádmio ocorre na forma inorgânica, 

pois seus compostos orgânicos são instáveis. Além dos malefícios já mencionados, é um 

irritante gastrointestinal, causando intoxicação aguda ou crônica sob a forma de sais 

solúveis. 

A ação do cádmio sobre a fisiologia dos peixes é semelhante às do níquel, zinco e 

chumbo. Está presente em águas doces em concentrações traços geralmente inferiores 

a 1 μg/L. É um metal de elevado potencial tóxico, que se acumula em organismos 

aquáticos, possibilitando sua entrada na cadeia alimentar. 



470 
 

  

O chumbo está presente no ar, no tabaco, nas bebidas e nos alimentos; nestes últimos, 

naturalmente, por contaminação e nas embalagens. Está presente na água devido às 

descargas de efluentes industriais como, por exemplo, os efluentes das indústrias de 

acumuladores (baterias), bem como devido ao uso indevido de tintas e tubulações e 

acessórios à base de chumbo (materiais de construção). O chumbo e seus compostos 

também são utilizados em eletrodeposição e metalurgia. 

Constitui um produto acumulativo, provocando um envenenamento crônico 

denominado saturnismo, que consiste em um efeito sobre o sistema nervoso central 

com consequências bastante sérias. Outros sintomas de uma exposição crônica ao 

chumbo, quando o efeito ocorre no sistema nervoso central, são: tontura, irritabilidade, 

dor de cabeça, perda de memória, entre outros. Quando o efeito ocorre no sistema 

periférico, o sintoma é a deficiência dos músculos extensores. 

Aos peixes, as doses fatais de chumbo variam de 0,1 a 0,4 mg/L, embora, em condições 

experimentais, alguns resistam até 10 mg/L. Outros organismos (moluscos, crustáceos, 

mosquitos quironomídeos e simulídeos, vermes oligoquetos, sanguessugas e insetos 

tricópteros) desaparecem após a morte dos peixes, em concentrações superiores a 0,3 

mg/L. A ação sobre os peixes é semelhante às do níquel e do zinco. 

Pesticidas 

Os pesticidas são compostos utilizados na agricultura para combater plantas, insetos ou 

fungos indesejáveis, visando garantir maior produtividade. Como o Paraná é um Estado 

de características rurais, com grandes áreas cultivadas, o controle dessas substâncias 

nas águas dos rios é de grande importância para garantir o seu uso (ITCG, 2013, p. 99-

102). 

Lançamento de efluentes de esgoto nos corpos Hídricos do Litoral. 

O maior volume dos efluentes da região litorânea vem do setor de esgotamento 

doméstico, com lançamento de 294 L/s. O industrial lança 173 L/s, e os demais setores 
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– agrícola, pecuário e minerário – têm contribuição insignificante em relação ao volume 

total lançado. 

Quadro 110: Efluentes segundo tipo de uso - bacia litorânea do Paraná (L/s) 

Tipo de uso L/s % 

Abastecimento Público 294,1 62,4 

Industrial 172,9 36,7 

Agrícola 3,5 0,7 

Pecuário 1,0 0,2 

Minerário 0,1 0,0 

Total 471,6 100,0 

Fonte: (ITCG, 2013, p.107). 

Figura 295: Efluentes, segundo tipo de uso na bacia litorânea do Paraná 

 

Fonte: (ITCG, 2013, p.107). 

Carga remanescente 

A maior carga de DBO remanescente vem do setor de esgotamento doméstico, com 

8.682 kgDBO/dia. Esse fato está relacionado ao baixo índice de ligações de esgoto à rede 

coletora das empresas de saneamento e ao grau de eficiência do tratamento de esgotos 

coletados. 

A DBO estimada para o setor pecuário é de 160 kg/dia e a estimada para o industrial de 

71 kg/dia  
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Quadro 111: Cargas remanescentes segundo tipo - bacia litorânea do Paraná (kgDBO/dia) 

Tipo de uso L/s % 

Abastecimento Público 8.681,7 97,4 

Pecuário 160,2 1,8 

Industrial 70,9 0,8 

Total 8912,8 100,0 

Fonte: (ITCG, 2013, p.108). 

Figura 296: Cargas remanescentes, segundo tipo de uso na bacia litorânea do Paraná 

 

Fonte: (ITCG, 2013, p.108). 

Efluentes totais gerados, coletados e tratados 

A melhora do saneamento básico no litoral do Paraná é evidente quando se analisa a 

proporção de efluentes tratados em relação aos gerados. São gerados 375 L/s de 

efluentes e coletados 269 L/s, correspondendo a 71,72%. O tratamento total de esgotos 

é de 66,73%. Esses dados indicam que ainda são necessários investimentos elevados em 

saneamento básico para essa região por parte do governo. 
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Quadro 112: Efluentes totais gerados, coletados, tratados na bacia litorânea do Paraná (L/s) 

Efluente de esgoto l/s 

Gerado  375 

Coletado (*) 269 (71,72%) 

Tratado (*) 250 (66,73%) 
 (*) SNIS -  2016 

Fonte: Autor. 80% do volume de água consumido 

 

Lançamentos totais, superficiais e subterrâneos 

Os lançamentos são efetuados quase sempre em superfície, 404 L/s, correspondendo a 

86,7% do total. Nas fossas são lançados 67 L/s, 14,3% do total. 

Quadro 113: Lançamentos totais, superficial e subterrâneo na bacia litorânea do Paraná (L/s) 

Tipo L/s % 

Superficial 404,2 85,7 

Subterrânea 67,4 14,3 

Total 8912,8 100,0 

Fonte: (ITCG, 2013, p.109) 

Considerações. 

Dos municípios do Litoral Paranaense o de Antonina é o que apresenta menor índice de 

atendimento com esgoto, próximo de “zero”. Os demais têm bons índices de 

atendimento na área urbana e baixos índices na área rural.   A grande maioria das redes 

coletoras de esgoto é do tipo separador absoluto, ou seja, foi projetada para receber 

apenas efluente de esgoto. O município de Paranaguá possui parte de sua rede 

concebida como sistema unitário. Um dos principais problemas do efluente que chega 

nas Estações de Tratamento de Esgoto é que, devido a falta ou má funcionamento de 

sistema de microdrenagem, para evitar alagamentos alguns proprietários ligam águas 

pluviais na rede coletora de esgoto, provocando a chegada na ETE de efluente com 

maior volume e menor carga orgânica que o esperado. 

Segundo a SANEPAR, nos municípios em que a companhia atua, todo o esgoto coletado 

pelas redes de esgotamento sanitário é tratado. O tratamento deve atender às normas 
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que determinam os parâmetros de lançamento de efluentes de estações de tratamento 

de esgoto, e realizar a higienização e destinação adequada para o lodo gerado nos 

processos. 

A não universalização da utilização de sistema de saneamento adequado pode gerar 

diversos passivos ao meio ambiente e afetar a população do litoral. Uma grande 

preocupação relacionada à insalubridade gerada por más condições nesses sistemas são 

as doenças de veiculação hídrica – uma vez que há a contaminação da água, estas se 

disseminam com maior facilidade. 

Considerando o período 2001/2016, os municípios do litoral tiveram uma evolução 

considerada do volume de esgoto tratado. Apenas o município de Antonina não evoluiu 

em relação ao tratamento de esgoto.  

Quadro 114: Evolução do Tratamento de esgoto: volume tratado – 2001/2016 

Município 2001 2005 2010 2016

Litoral 417 1.788 4.537 7.901

Antonina 0 0 0 0

Guaraqueçaba 0 0 91 101

Guaratuba 197 544 1.223 2.149

Matinhos 189 712 1.237 1.643

Morretes 31 59 260 339

Pontal do Paraná 0 0 390 568

Paranaguá 0 473 1.338 3.102

Esgoto Sanitário (1000 m3/ano) – volume tratado (*)

 

(*) SNIS - 2016 

Fonte: Os autores 

Cabe destacar, ainda, como ponto negativo do sistema de esgotamento sanitário a falta 

de banco de dados, principalmente com relação ao volume tratado e aos pontos de 

lançamentos dos efluentes. Um banco de dados padronizado e com confiabilidade nas 

informações proporcionaria uma gestão adequada do sistema, reduzindo os impactos 

negativos e trazendo resultados positivos para o ambiente, a sociedade e a economia. 

(PDITS-LP, p.113) 
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O quadro a seguir mostra a evolução da quantidade de economias atendidas por coleta 

e tratamento de esgoto. 

Quadro 115: Esgotamento Sanitário – 2001/2018 
 

Município 2001 2005 2010 2016 2018 (**)

Litoral 16.230 23.772 44.775 61.668 90.388

Antonina 0 0 0 0 0

Guaraqueçaba 0 0 653 771 910

Guaratuba 3.539 4.962 10.421 17.782 21.005

Matinhos 2.585 8.646 13.219 14.531 25.883

Morretes 350 258 1.407 2.464 2.877

Pontal do Paraná 0 0 5.049 6.643 15.827

Paranaguá 9.756 9.906 14.026 19.477 23.886

Esgoto Sanitário (número de economias) (*)

 
 (*) SNIS -  2016, (**) SANEPAR e Paranaguá Saneamento 

Fonte: Os autores 

O programa “Se Liga na Rede”, que a Sanepar desenvolveu junto com o Instituto 

Ambiental do Paraná, Ministério Público, Poder Judiciário, Força Verde da Polícia Militar 

e prefeituras, deu bons resultados na temporada de 2009. Entretanto, o baixo número 

de ligações refletiu nos índices de poluição das praias, com consequências na saúde e 

no turismo. O cenário atual é mais favorável, tendo em vista o avanço no número de 

economias atendidas. 

Considerando-se como desejável que 80% da população seja atendida pelo serviço de 

coleta e tratamento de esgoto, se considerarmos somente a área urbana, exceto o 

município de Paranaguá (75,16%), os demais apresentam taxas superiores a esse 

parâmetro.  

Os municípios de Pontal do Paraná e Guaraqueçaba destacam-se no avanço dos índices 

de atendimento com esgoto, pois passaram de atendimento “zero” para alcançar perto 

de 100% na área urbana.  
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c) Sistema de Macro e Microdrenagem do Litoral Paranaense 

 Generalidades. 

No litoral do Paraná, em março de 2011, fortes chuvas ocasionaram inundações e 

deslizamentos nos municípios de Antonina, Morretes, Guaratuba e Paranaguá. Os dois 

primeiros decretaram estado de calamidade pública e os outros, estado de emergência. 

Foram 2 mortes e 200 feridos em Antonina e um óbito e 21 pessoas feridas em Morretes. 

As duas cidades somaram mais de 2000 desabrigados e centenas de casas destruídas. 

Em Guaratuba, 140 pessoas ficaram desalojadas, 50 residências danificadas e 15 

destruídas. Em Paranaguá foram 103 desalojados, 159 desabrigados, 130 casas 

danificadas e 40 destruídas. Os prejuízos chegaram a R$ 104.641.917,002 e envolveram 

destruições e avarias em pontes, ruas, estradas, casas e prejuízos agrícolas. As fotos da 

Figura 1 demonstram situações decorrentes desse evento: no canto superior esquerdo 

(foto 1) aspectos de um deslizamento em Antonina; nas fotos 2 e 3 a inundação em 

Morretes. Na outra foto (4) uma pilha de móveis que estragaram por causa da água das 

inundações e na última foto (5) uma ponte, na BR-277, destruída.  

Os acontecimentos verificados em Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaratuba em 

março de 2011 servem de alerta para todo o litoral do Paraná. Os municípios de 

Guaraqueçaba, Matinhos e Pontal do Paraná, que não sofreram maiores danos em 

virtude das chuvas de março/2011, devem ficar vigilantes, especialmente Matinhos que 

tem histórico de inundações urbanas e parte da ocupação avança para as encostas da 

Serra da Prata. (ESTEVES, 2011, p. 20 a 21). 
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Figura 297: Litoral do Paraná - Aspectos dos deslizamentos e inundações ocorridas em março/2011 

 

Fonte: ESTEVES (2011, p, 22) 

 

O histórico de problemas decorrentes de inundações e/ou deslizamentos em Paranaguá, 

Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba se relacionam, em partes, com as formas de 

ocupação. Nesses municípios a ocupação é resultante de dois movimentos distintos, 
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porém convergentes no estabelecimento do atual cenário, caracterizado pela 

configuração de uma área de ocupação contínua intermunicipal.  

Um movimento foi o da população permanente, cujo crescimento, na década de 1990, 

esteve entre os maiores do Paraná. Isso aconteceu devido aos imigrantes que foram 

atraídos pela perspectiva de postos de trabalhos no Porto de Paranaguá e os gerados 

pelo turismo, e atividades correlacionadas, nos municípios praianos. A maioria desses 

trabalhadores se instalou nas periferias dos centros urbanos, 23 particularmente em 

Paranaguá, Guaratuba e Matinhos. Em Matinhos os imigrantes se instalaram sobretudo 

em áreas situadas nas porções opostas à praia, entre elas as localidades do Tabuleiro I e 

II e da Vila Nova.  

O outro movimento, influenciado pela aquisição de segundas residências (casas de 

veraneio) por estratos médios da sociedade, aconteceu nos municípios de Pontal do 

Paraná, Matinhos e Guaratuba. A ocupação com fins balneários se encorpou a partir das 

décadas de 1960/1970 influenciado pela popularização do carro familiar, a melhoria e a 

construção de novas estradas e as facilidades de acesso a linhas de crédito destinadas a 

construção de segundas residências. A partir da década de 1980 iniciou-se a construção 

de conjuntos residenciais, na maioria prédios, especialmente em Guaratuba e Matinhos 

(Caiobá). Na final da década de 1990, com a abertura de novos loteamentos se formou 

uma extensa faixa na extensão da orla, entre Barra do Saí (divisa do PR com SC) e Pontal 

do Sul, apenas interrompida pela Baía de Guaratuba, ocupadas por segundas 

residências.  

Com essas características de crescimento, as áreas urbanas dos quatro municípios se 

conurbaram e configuraram uma área de ocupação contínua no litoral paranaense. 

(ESTEVES, 2011, p. 22 a 23). 

Nas planícies costeiras verifica-se que a baixa declividade dos terrenos, em conjunto 

com a ocupação desordenada ou inadequada dos loteamentos, são os principais fatores 

que agravam a situação da drenagem no período chuvoso, prolongando o tempo em 

que essas áreas permanecem inundadas. Além disso, os aterros indiscriminados 
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contribuem fortemente para a degradação do ambiente e para o desequilíbrio do 

sistema natural de drenagem, redirecionando as águas para outros sítios, que também 

ficam alagados. 

A falta da permeabilidade do solo, o desvio ou supressão de vias naturais de 

escoamento, aliados à baixa declividade das planícies litorâneas, ajudam a explicar as 

frequentes inundações nos municípios do litoral paranaense. 

Com exceção de Guaraqueçaba, em todos os outros municípios da região, a ocorrência 

de alagamentos e outros problemas associados às planícies costeiras são frequentes. A 

cada estação chuvosa ou períodos isolados de ocorrência de chuvas intensas, surgem 

inundações, erosões pluviais, poluição das praias e das águas, gerando impactos 

negativos, tais como diminuição do fluxo turístico, queda no movimento do comércio 

local, entre outros. 

A responsabilidade pela limpeza, manutenção e implantação de galerias, ou seja, todo 

o serviço de drenagem urbana é das Prefeituras. A Superintendência de Recursos 

Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA vem realizando a chamada “limpeza” 

dos rios e canais, buscando um maior escoamento das águas pluviais. Essa ação 

comumente provoca o alargamento dos leitos dos cursos d’água – rios ou canais, 

supressão da mata ciliar e, consequentemente, assoreamento das margens. 

Não foram encontrados estudos ou pesquisas que subsidiem uma avaliação mais 

detalhada do sistema da rede de drenagem pluvial para os municípios do litoral 

paranaense. Apesar da falta de informações, sabe-se que a carência dessa infraestrutura 

causa alagamentos, e consequentemente acarreta em imagem negativa, principalmente 

para as cidades turísticas, que usam seu potencial visual como marketing e captação de 

recursos. (PDITS-LP, p. 116). 
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Características Físicas das Bacias do Litoral Paranaense 

O Litoral Paranaense apresenta diferenciações topográficas, climáticas e 

geomorfológicas, que imprimem peculiaridades ao território, expressas na elevada 

diversidade de ecossistemas aí presentes. 

A precipitação média anual da região é de 2100mm, de acordo com dados obtidos na 

estação meteorológica de Guaratuba. A menor concentração de chuvas verifica-se nos 

períodos de maio a agosto, sendo que, no verão, a precipitação é mais regular e intensa, 

podendo atingir valores superiores a 800mm. (BIGARELLA, 1978). 

O sistema hidrográfico da bacia atlântica é composto pelas bacias do rio Ribeira, da baía 

das Laranjeiras, da baía de Antonina, do rio Nhundiaquara, da baía de Paranaguá e da 

baía de Guaratuba. Corresponde a aproximadamente 7,3% (14.700km2) da área total 

do Estado. 

A bacia hidrográfica de Guaratuba, com 1393km2, é um dos sistemas mais importantes 

do litoral, com rios que nascem nas serras dos Castelhanos, da Prata, da Igreja, 

Araraquara e na planície (rios de menor magnitude como o do Pontal, Taquaraçu, do 

Meio, Vitória e Claro). As serras da Igreja, Canavieiras e da Prata constituem um divisor 

de águas com drenagem para as baías de Paranaguá e Guaratuba, originando a maioria 

dos afluentes do rio Cubatãozinho (Canavieiras, Furta Maré, Rasgado, Henrique, 

Guarajura, Alegre e das Onças). (PDITS-LP, p. 26). 
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Figura 298: Bacia Hidrográfica do Litoral 

 

Fonte: PDITS-LP, p. 26 

Situação de Macro e Microdrenagem dos Municípios do Litoral Paranaense 

a) Município de Matinhos 

Segundo o Memorial Técnico do Projeto Básico integrado de Microdrenagem, 

macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha do município, durante o 

desenvolvimento urbano de Matinhos, não foi dada a atenção adequada para as 

questões da drenagem urbana. As necessidades de solucionar problemas de 

inundações, sempre levaram às ações localizadas, muitas vezes sem embasamento 

técnico adequado, que exige o problema. Nos esforços para se desenvolver o Plano 

Diretor de Desenvolvimento do Município, verificou-se que as questões da drenagem 

abordadas de forma parcial.  

As dimensões da malha urbana do município exigem um planejamento geral do sistema 

de macro e micro drenagem, sem o que, os problemas agudos de inundações vão se 

tornar crônicos e com soluções de altíssimos custos. 
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Com exceção da região central, o sistema de macro drenagem se compõe por canais em 

terra ou valetas de maior porte que vão consumindo a largura da rua, que deveriam ser 

mais largas, propiciando a implantação do canal no meio da rua, ou seja, caracterizando-

se como avenida canal, resultando em menor custo de implantação. Isto não acontece 

devido à falta de planejamento de longo prazo, que determine os canais de macro 

drenagem, suas dimensões e todas as diretrizes de implantação. (SIMEPAR, 2008, p. 24). 

 Divisão das Bacias Hidrográficas de Matinhos. 

Os principais rios e canais existentes na área urbana do Município que são: 

Rio Matinhos; 

Rio da Onça; 

Canal do Milome; 

Canal DNOS II A; 

Canal DNOS II B; 

Canal de Caiobá; 

Canal Lagoa Amarela; e 

Canal do Rio Guaraguaçu. 

O principal curso de água do município de Matinhos é o rio Guaraguaçu, que compõe a 

sub-bacia de Paranaguá. Inicia-se na confluência dos rios Cachoeirinha e Novo, que 

possuem com seus afluentes nascentes na Serra da Prata, e sua foz no Canal da Cotinga 

na Baía de Paranaguá. 

A micro bacia do rio Guaraguaçu, com 635,51Km2, possui também os rios Jacareí e da 

Colônia Pereira com nascentes na Serra da Prata, com altitudes superiores a 800m. Com 

esse formato, a bacia se divide em dois grandes compartimentos: um na Serra do Mar, 

de relevo bastante acidentado; e outro na planície litorânea. (PDPDI de Matinhos, 2006, 

p. 150) 



483 
 

  

Figura 299: Hidrografia de Matinhos 

 

Fonte: PDPDI de Matinhos (2006, p. 150) 

Os Rios Matinhos, Guaratuba e Caiobá, no município de Matinhos, sofreram 

intervenções antrópicas para fins de drenagem e urbanização, tendo seus leitos 

modificados ou substituídos por canais. Além desses rios, encontram-se no município os 

rios Cambará e Rio das Pombas onde se encontram os pontos de captação de água da 

SANEPAR, para fins de abastecimento público. 
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Complementarmente à hidrografia local foi construído o Canal do DNOS (Departamento 

Nacional de Obras Públicas), que se localiza paralelamente à linha de costa e se estende 

desde o Rio Matinhos, no Bairro Sertãozinho percorrendo todo o território do município 

indo desaguar no Balneário Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná. (PDPDI de 

Matinhos, 2006, p. 151). 

 Diagnóstico do Sistema de Macrodrenagem 

- Sub-bacia Rio Matinhos 

É a maior e principal bacia da área urbana, recebe as vazões do Canal do Milome, do 

Canal do Rio da Onça, Canal do DNOS II A. 

Nesta sub-bacia localizam-se o Centro da área urbana, e os principais Bairros.  

Os principais canais que compõe a bacia do Rio Matinhos são: 

Canais do Rio Matinhos  

Divide-se em dois ramais, o primeiro inicia-se no pé as serra, no prolongamento da Rua 

da Ribeira, apresenta base útil variando de 1,50 a 2,50 metros, unindo-se ao segundo 

ramal próximo a Travessa Recanto dos Unidos, resultando uma extensão de 1.485 

metros. O segundo ramal, com extensão de 1.677 metros, inicia-se próximo ao 

prolongamento da Rua Adrianópolis, apresentando base da seção variando de 3,00 a 

4,50 metros. A partir da união dos ramais o canal do Rio Matinhos foi estudado até a 

Rua Santa Paula, onde já existe forte influência da maré no escoamento do rio. A base 

da seção é de 4.50 metros e a extensão 277 metros. A partir daí, a caixa do rio já se 

encontra definida e não necessita alterações, a não ser proteção das margens.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

• Vazão até a rua Santa Paula: 27,58 m3/s 

• Variação da base seção útil: 1,20 a 4,50 metros 

• Tempo de recorrência: 3 anos 
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• Comprimento total do canal (os 2 ramais): 3.439 metros (SIMEPAR, 2008, p. 26). 

Sub-bacia Rio da Onça 

Esta bacia se localiza no Parque Rio da Onça e é drenada por dois canais, denominados 

Rio da Onça A e B. O canal A segue em direção à cidade de Matinhos, paralelo ao canal 

DNOS II, por uma extensão de 1.255 metros em seção trapezoidal, em terra. Após este 

ponto, a seção passa a ser retangular, em concreto, com extensão de 2.210 metros, 

seguindo o traçado atual do rio, cruzando as ruas Cianorte, Adrianópolis, Moreira Sales, 

e as avenidas Brasil e Curitiba.  A base varia de 3,00 a 6,00 metros no trecho de seção 

trapezoidal em terra, e de 4,50 a 6,00 metros no trecho em seção aberta de concreto. 

Este canal drena uma área de aproximadamente 243 hectares e faz seu lançamento no 

rio Matinhos. 

Principais características hidráulicas/hidrológicas do canal A: 

 Vazão na foz: 13,02 m3/s 

 Variação da base seção útil: 3,00 a 6,00 metros 

 Tempo de concentração: 65,32 minutos 

 Tempo de recorrência: 3 anos 

 Comprimento total do canal: 3.465 metros 

O canal B segue em direção a Pontal, ao encontro do canal do Guaraguaçu, por uma 

extensão de 5.915 metros em terra com seção trapezoidal. A base varia de 3,00 a 15,00 

metros. 

Principais características hidráulicas/hidrológicas do canal B: 

 Vazão na foz: 17,89 m3/s 

 Variação da base seção útil: 3,00 a 15,00 metros 

 Tempo de concentração: 210,51 minutos 

 Tempo de recorrência: 3 anos 

 Comprimento total do canal: 5.915 metros. (SIMEPAR, 2008, p. 27 a28). 
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Canal do Milome 

Tem seu início no pé da serra, e segue em direção à cidade paralelamente à Rua 

Cabaraguara, e depois Rua do Canal, cruza a Avenida Paraná e a Rua Juvêncio Ramos, e 

segue paralelo a Rua Martinho Ramos até cruzar com a Rua Rio Grande, quando segue 

paralelo a Rua Bronislava Kraus, até o lançamento no rio Matinhos. A base útil da seção 

de escoamento varia de 1,50 a 6,00 metros em seção aberta de concreto. Esse canal, 

drena uma área de aproximadamente 256 há.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

 Vazão na foz: 17,43 m3/s 

 Variação da seção útil: 1,50 a 6,00 metros 

 Tempo de concentração: 33,98 minutos 

 Tempo de recorrência: 3 anos 

 Comprimento total do canal: 3.284 metros. (SIMEPAR, 2008, p. 28 a29). 

Sub-bacia Canal do DNOS II  

Nesta sub-bacia encontram-se vários balneários cujo sistema de micro drenagem, com 

uma área drenada de 1.032,30 hectares, se apoia no canal DNOS II, que foi dividido em 

dois trechos, A e B. No trecho A, encontram-se os Balneários Bom Retiro, Flamingo, 

Riviera, Praia Grande, e Saint Etienne cujo sistema de micro drenagem, desagua no canal 

que tem início a cerca de 300 metros do Balneário Saint Etienne, onde cruza a Rua 

Principal e segue em direção ao Rio Matinhos. No Balneário Praia Grande, o canal cruza 

com a Avenida do mesmo nome, e segue para o Balneário Riviera, onde tem seu curso 

paralelo a Rua Argentina, e cruza com as ruas Xambrê, Toledo e Cianorte. No Balneário 

Flamingo, cruza com as Ruas Cascavel e Antônio Domingos Madalosso e Avenida Brasil, 

segue paralelo a Avenida Maringá, cruza a Avenida Curitiba, e finalmente deságua no 

Rio Matinhos. A base da seção de escoamento varia de 3,0 a 10,00 metros. Este canal 

foi especificado em concreto com seção retangular aberta, com exceção dos trechos 

onde cruza com ruas, que serão fechadas. 



487 
 

  

Principais características hidráulicas/hidrológicas do trecho A: 

 Vazão na foz: 22,50 m3/s 

 Variação da base da seção útil: 3,00 a 10,00 metros 

 Tempo de recorrência: 3 anos 

 Comprimento total do canal: 5.066 metros 

No trecho B, encontram-se os Balneários Inajá, Marajó, Solimar, Betaras, Ipacarai, 

Perequê, Jamil- Mar, Curraes, Albatroz, Jardim Eliza, Costa Azul, Caravela, Iracema, e 

Gaivotas, cujo sistema de micro drenagem, se apoia no canal que é composto por 3 

ramais. O primeiro ramal, que faz o lançamento no mar protegido por enrocamento 

pesado, e segue pela rua Ásia, é perpendicular aos dois outros, dos quais recebe as 

contribuições.  O segundo ramal com extensão de 1.917 m, tem início próximo a Rua 

Professor Erasto Gaertner, e segue paralelo a praia na direção Pontal - Matinhos, até a 

rua Ásia, onde encontra o primeiro ramal que faz o lançamento no mar. Já, o terceiro 

ramal tem início próximo à Rua Timbiras, e tem extensão de 3.849 m, e como o segundo, 

também corre paralelamente a praia, mas na direção Matinhos – Pontal, até encontrar 

o primeiro ramal. A base da seção de escoamento para o trecho B do canal, varia de 1,80 

a 7,00 metros. Este canal foi previsto em concreto com seção retangular aberta, com 

exceção do primeiro ramal, na rua Ásia, que é fechado. 

Principais características hidráulicas/hidrológicas do trecho B: 

 Vazão na foz: 28,37 m3/s 

 Variação da base da seção útil: 1,80 a 7,00 metros 

 Tempo de recorrência: 3 anos 

 Comprimento total do canal: 6.183 metros. (SIMEPAR, 2008, p. 29 a 31). 

Sub-bacia de Caiobá 

Nesta bacia situa-se o balneário de Caiobá, que é drenado, em grande parte, por dois 

canais já existentes: o canal de Caiobá, também conhecido como canal do Contorno, e 

o canal da Avenida Paraná. Ambos apresentam bom funcionamento, não havendo 
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necessidade de alterações. Foi estudada somente a saída do canal da Avenida Paraná, 

uma vez que seu lançamento será feito no mar. O canal foi dimensionado em seção 

fechada de concreto e será protegido por enrocamento pesado.   

Principais características hidráulicas/hidrológicas do canal: 

• Vazão na foz: 11,97 m3/s 

• Largura da base da seção útil: 2,00 metros 

• Tempo de concentração: 20,19 minutos 

• Tempo de recorrência: 3 anos 

• Comprimento total do canal: 50,00 metros. (SIMEPAR, 2008, p. 34). 

Sub-bacia Lagoa Amarela 

Essa sub-bacia, no município de Matinhos, vai do canal do rio Guaraguaçu até a divisa 

com Pontal do Paraná. Nela se encontram os balneários de Jardim Albatroz, Guacyara, 

Jardim Eliza, Costa Azul, Caravela, Gaivotas e Monções, cujo sistema de micro drenagem, 

com uma área drenada de 306,80 hectares, se apoia no canal Lagoa Amarela. Este canal 

tem seu início na divisa entre Matinhos e Pontal do Paraná, e segue paralelo a praia, em 

direção a Matinhos, até o lançamento no canal Guaraguacu. A seção prevista é 

trapezoidal em terra, cuja base varia entre 7,00 e 8,00 metros.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

• Vazão na foz: 8,67 m3/s 

• Variação da base seção útil: 7,00 a 8,00 metros 

• Tempo de concentração: 145,72 minutos 

• Tempo de recorrência: 3 anos 

• Comprimento total do canal: 3.595 metros 
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O canal Guaraguaçu tem seu início a aproximadamente 70 metros do cruzamento da rua 

Ásia com Avenida do Canal, na direção Pontal Matinhos, e segue em direção ao canal do 

rio Peri por uma extensão de 4.150 metros em seção trapezoidal em terra com a base 

variando entre 6,00 e 18 metros. 

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

• Vazão na foz: 32,05 m3/s 

• Variação da base seção útil: 6,00 a 18,00 metros 

• Tempo de concentração: 246,26 minutos 

• Tempo de recorrência: 3 anos 

Comprimento total do canal: 4.150 metros. (SIMEPAR, 2008, p. 34 a 35). 

b) Município de Pontal do Paraná 

 Considerações sobre o Sistema de Macrodrenagem de Pontal do Paraná 

Segundo o Memorial Técnico do Projeto Básico integrado de Microdrenagem, 

macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha do município, durante o 

desenvolvimento urbano de Pontal do Paraná, não foi dada a atenção adequada para as 

questões da drenagem urbana. As necessidades de solucionar problemas de 

inundações, sempre levaram às ações localizadas, muitas vezes sem embasamento 

técnico adequado, que exige o problema. Nos esforços para se desenvolver o Plano 

Diretor de Desenvolvimento do Município, verificou-se que as questões da drenagem 

abordadas de forma parcial. 

As dimensões da malha urbana do município exigem um planejamento geral do sistema 

de macro e microdrenagem, sem o que, os problemas agudos de inundações vão se 

tornar crônicos e com soluções de altíssimos custos. 

O sistema de macrodrenagem se compõe por canais em terra ou valetas de maior porte 

que vão consumindo a largura da rua, que deveriam ser mais largas, propiciando a 
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implantação do canal no meio da rua, ou seja, caracterizando-se como avenida canal, 

resultando em menor custo de implantação. Isto não acontece devido a falta de 

planejamento de longo prazo, que determine os canais de macro drenagem, suas 

dimensões e todas as diretrizes de implantação. (SIMEPAR, 2007, p. 34). 

 Divisão das Bacias Hidrográficas. 

Os principais rios e canais existentes na área urbana do Município que são: 

Canal DNOS I; 

Rio Barrancos – Espigão 1; 

Canal Rio Perequê; 

Canal Rio Pequerê Mirim; 

Canal Olho D’água – Espigão 2; 

Canal Guarapari / Ipanema – Espigão 3; 

Canal Canoas / Atlântica – Espigão 4; e 

Canal do Rio Peri. 

O principal rio do município de Pontal do Paraná é o rio Guaraguaçu, que compõe a bacia 

de Paranaguá. Esse rio possui suas nascentes na Serra da Prata e sua foz no Canal da 

Cotinga na Baía de Paranaguá, Ceteplan (2000). Além do rio Guaraguaçu, encontram-se 

no município os rios Maciel, Biguaçu, Penedo, Perequê, Perequê Mirim, Barrancos, Olho 

d´Água,Pai Antônio, Peri, Soco, Caruçu e Rio das Pombas. Como complemento da 

hidrografia de Pontal do Paraná pode-se destacar as intervenções antrópicas para fins 

de drenagem e navegação, com a abertura de canais pelo Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento – DNOS.  

Essa abertura de canais alterou de forma significativa as configurações de rios como o 

Perequê, Peri e Pai Antônio. 
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Figura 300: Hidrografia de Pontal do Paraná 

 

Fonte: PDPDI de Pontal do Paraná (2004, p. 51) 

A micro bacia do rio Guaraguaçu, com 635,51Km2, possui rios como o rio Jacareí e rio 

da Colônia Pereira com nascentes na Serra da Prata, com altitudes superiores a 800m. 

Com esse formato, a bacia se divide em dois grandes compartimentos: um na Serra do 

Mar, de relevo bastante acidentado; e outro na planície litorânea. (PDPDI de Pontal do 

Paraná, 2004, p. 51). 
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 Diagnóstico do Sistema de Macrodrenagem 

Sub-bacia Canal DNOS I 

É a maior e principal bacia da área urbana, recebe as vazões do Rio Perequê, do Rio 

Perequê Mirim, drenando os Balneários Shangrilla, Atami, Pontal, e outros totalizando 

uma bacia hidrográfica de 27,38 km2. 

O Canal DNOS I, inicia-se na Rua Sergipe, próximo ao Balneário Grajaú, se desenvolve 

paralelo a praia, tem sua Foz na Baia de Paranaguá, apresentando um comprimento de 

20,11 km, considerando todos os canais afluentes. 

Por percorrer grandes trechos urbanizados, parte do canal foi especificado em concreto 

armado aberto, cujos trechos abertos e fechados e suas características principais são: 

 Da seção 1 a 9 – Canal em concreto armado aberto, com a base da seção útil de 

escoamento variando de 6 a 9 metros e comprimento de 4.315 metros; 

 Da seção 9 a 21 – Canal com seção trapezoidal sem revestimento com a base da 

seção útil de escoamento de 9 metros e comprimento de 2.820 metros; 

 Da seção 14 a 20 – Canal em concreto armado aberto com a base da seção útil de 

escoamento variando de 1 a 3 metros e comprimento de 1.775 metros; 

 Da seção 20 a 34 – Canal com seção trapezoidal sem revestimento com a base da 

seção útil de escoamento variando de 3 a 12 metros e comprimento de 6.555 

metros; 

 Da seção 31 a 34 – Canal em concreto armado aberto com a base da seção útil de 

escoamento de 2 metros e comprimento de 1.270 metros; 

 Da seção 34 a 39 – Canal com seção trapezoidal sem revestimento com a base da 

seção útil de escoamento de 18 metros e comprimento de 1.165 metros; 

  Da seção 36 a 39 – Canal em concreto armado aberto com a base da seção útil de 

escoamento variando de 4 a 8 metros e comprimento de 2.160 metros; 
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  Da seção 39 a 40 – Canal com seção trapezoidal sem revestimento com a base da 

seção útil de escoamento de 18 metros e comprimento de 50 metros. (SIMEPAR, 

2007, p. 25 a 26). 

Bacia Hidrográfica Rio Barrancos – Embocadura 1 

Nesta sub-bacia encontram-se os Balneários Batel, Atami, Shangrila, e outros, cujo 

sistema de micro drenagem, com uma área drenada de 171 hectares, se apoia no canal 

com as seguintes características: 

O primeiro ramal inicia-se na Rua Campo Largo- Balneário Shangrilla, margeia a Rodovia 

PR 412, até o canal principal. Os outros dois ramais, recebem a micro drenagem dos 

Balneários Shangrilla, Batel e Atami, desenvolvendo-se paralelamente a praia, como 

forma de interceptar o escoamento vindo da micro drenagem, e proteger a praia contra 

erosão e da poluição. 

A base da seção de escoamento varia de 1,50 a 3,00 metros. O canal foi dimensionado 

aberto em concreto, porem os trechos onde não há urbanização intensa, poderá ser 

executado com seção trapezoidal em terra, com revestimento vegetal. 

O lançamento na praia será feito através de um canal em concreto, protegido por 

enrocamento pesado, duplo, de comprimento variável, que terá também a função de 

controle da erosão marinha.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

 Vazão na foz: 10,20 m3/s.  

 Variação da seção útil: 1,50 a 5,0 metros. 

 Tempo de concentração: 60,33 minutos. 

 Tempo de recorrência:3 anos. 

 Comprimento total do canal: 5.465 metros. (SIMEPAR, 2007, p. 29 a 30). 
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Bacia Hidrográfica Canal Olho D’água – Embocadura 2 

Nesta sub-bacia encontram-se os Balneários Grajaú, parte do Shangrilla, parte do 

Ipanema, Leblon, e outros, cujo sistema de micro drenagem, com uma área drenada de 

383 hectares, se apoia no canal com as seguintes características: 

O primeiro ramal, ou o trecho 1-5, inicia-se em área não ocupada, passa pelo balneário 

Ipanema I, até prolongamento da Rua Peru. O segundo Ramal, trecho 6-9, inicia-se na 

Rua Sergipe, no Balneário Marissol, e se desenvolve também até a Rua Peru. O terceiro 

ramal, trecho 10-12, inicia-se na Rua do Comércio, no Balneário de Ipanema, e faz 

lançamento no canal principal, na Rua Peru. Os outros dois ramais se desenvolvem 

paralelos a praia, como forma de interceptar o escoamento pluvial, e direcioná-los ao 

canal Olho D’água. 

A base da seção de escoamento de todos os trechos, varia de 2,00 a 8,00 metros. O canal 

foi dimensionado aberto em concreto, porem os trechos onde não há urbanização 

intensa, poderá ser executado com seção trapezoidal em terra, com revestimento 

vegetal, o que deverá ser avaliado no projeto executivo. 

O lançamento na praia será feito através de um canal em concreto, protegido por 

enrocamento pesado, duplo, de comprimento variável, que terá também a função de 

controle da erosão marinha.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

 Vazão na foz: 21,73 m3/s.  

 Variação da seção útil: 2,00 a 8,00 metros. 

 Tempo de concentração: 65,32 minutos. 

 Tempo de recorrência: 3 anos. 

 Comprimento total do canal: 7.750 metros. (SIMEPAR, 2007, p. 30 a 31). 
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Bacia Hidrográfica Guarapari Ipanema – Embocadura 3. 

Nesta sub-bacia encontram-se os Balneários Guarapari, Ipanema, Porto Fino e outros, 

cujo sistema de micro drenagem, com uma área drenada de 196,51 hectares, se apoia 

no canal aberto em concreto, com as seguintes características: 

O primeiro ramal, definido pelos trechos 1-7; 3-7 e 7-14, drenam os coletores do 

Balneário Ipanema. O segundo ramal, definido pelos trechos 8-10; 9-10 e 10-14, drenam 

a área denominada “Montinha”, ainda não ocupada. O terceiro ramal, definido pelo 

trecho 12-14, drena os Balneários Porto Fino e Guarapari. 

Neste sistema de macro drenagem, especificamente no trecho 11-14, sugerimos a 

execução de uma lagoa de amortecimento de cheias, com área aproximada de 4,5 

hectares, interligada ao mar, através do sistema de espigões duplo, e com as devidas 

intervenções de urbanização.  

Os dois trechos 3-14 e 12-14 se desenvolvem paralelos a praia, como forma de 

interceptar o escoamento pluvial, e direcioná-los ao canal Guarapari – Ipanema. 

A base da seção de escoamento de todos os trechos, varia de 1,00 a 3,50 metros. O canal 

foi dimensionado aberto em concreto, porem os trechos onde não há urbanização 

intensa, poderá ser executado com seção trapezoidal em terra, com revestimento 

vegetal, o que deverá ser avaliado no projeto executivo. 

O lançamento na praia será protegido por enrocamento pesado, duplo, de comprimento 

variável, que terá também a função de controle da erosão marinha.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

 Vazão na foz: 17,74 m3/s. 

 Variação da seção útil: 1,00 a 3,50 metros. 

 Tempo de concentração: 35,65 minutos. 

 Tempo de recorrência: 3 anos. 

 Comprimento total do canal: 5.780 metros. (SIMEPAR, 2007, p. 31 a 32). 
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Bacia Hidrográfica Canoas Atlântica 

Nesta sub-bacia encontram-se os Balneários Canoas, Atlântica, Praia de Leste e Santa 

Terezinha e outros, cujo sistema de micro drenagem, com uma área drenada de 533,85 

hectares, se apoia no canal aberto em concreto, exceto no trecho 22-23-34, na Avenida 

Santos Dumont, que deverá ser executado fechado, devido a pequena largura da 

avenida, com as seguintes características: 

O primeiro ramal, ou o trecho 1-7, inicia-se em área não urbanizada, passa pelos 

balneários Primavera e Atlântica, até Avenida Norte. O segundo Ramal, trecho 8-12, 

inicia-se na Rua Rio Grande do Norte, no Balneário Mirassol, e se desenvolve até a 

Avenida Norte. O terceiro ramal, trecho 16-22, cujo canal denomina-se Canal Lagoa 

Amarela, inicia-se na PR-407, no Balneário Praia de Leste, e faz lançamento no canal 

principal, na Avenida Santos Dumont. O quarto ramal, inicia-se próximo a Rua Floresta, 

no Balneário Ipanema, se desenvolve até a Avenida Santos Dumont, passando pelos 

Balneários Guarapari, Porto Fino e Santa Terezinha. Os outros dois ramais se 

desenvolvem paralelos a praia, como forma de interceptar o escoamento pluvial, e 

direcioná-los ao canal Canoas – Atlântica. 

A base da seção de escoamento de todos os trechos, variam de 1,20 a 6,00 metros. O 

canal foi dimensionado aberto em concreto, porem os trechos onde não há urbanização 

intensa, poderá ser executado com seção trapezoidal em terra, com revestimento 

vegetal, o que deverá ser avaliado no projeto executivo. 

O lançamento na praia será feito através de um canal em concreto, protegido por 

enrocamento pesado, duplo, de comprimento variável, que terá também a função de 

controle da erosão marinha.  

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

 Vazão na foz: 37,07 m3/s.  
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 Variação da seção útil: 1,20 a 6,00 metros. 

 Tempo de concentração: 46,45 minutos. 

 Tempo de recorrência: 3 anos. 

 Comprimento total do canal: 11.320 metros. (SIMEPAR, 2007, p. 32 a 33). 

Sub-bacia Rio Peri. 

Nesta bacia encontram-se os Balneários Praia de Leste, Monções, Canadá e outros. 

O Rio Perí drena áreas pertencentes aos Municípios de Matinhos e Pontal do Paraná, 

cujas áreas urbanizadas e não urbanizadas, somam aproximadamente 1827 hectares. Os 

principais canais que compõe a bacia são; o canal Lagoa Amarela, o canal do Jardim 

Canadá, o canal do Rio Da Onça, e o próprio canal do Rio Peri. O sistema todo faz o 

lançamento no Rio Guaraguaçu, através do Canal Dragado. 

A área da bacia do Rio Peri, ultrapassa a área recomendada para utilização do Método 

Racional para o cálculo das vazões, porem neste estudo, utilizou-se este método, 

embasado nas seguintes considerações: 

 Este trabalho caracteriza-se por um projeto básico para a macro drenagem; 

 Para bacia desta dimensão, o método racional produz resultados, em média 20% 

superiores, se comparado ao método do Hidrograma Unitário, porem este 

superdimensionamento é interessante nesta fase do estudo; 

 Pelo fato de que métodos mais apurados, exigem topografia específica, 

principalmente em regiões muito planas. 

 Pelo fato de que, nesta fase de projeto básico, os canais foram segmentados para 

possibilitar o seu dimensionamento hidráulico, porem na prática eles estão 

interligados, o que para um dimensionamento correto, dever-se-ia utilizar de 

modelagem hidrodinâmica, o que não é escopo deste projeto. 

 No caso da bacia do Rio Peri, recomenda-se a utilização de modelagem hidrodinâmica 

por ocasião do projeto executivo. 
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A bacia do Rio Peri apresenta funcionamento hidráulico embasada em canais e 

segmentos de canais com as seguintes características: o primeiro ramal, ou trechos 1-5; 

3-5; 5-94 e 94-21PA, inicia-se no segmento do canal Lagoa Amarela limitado pela PR-407 

e a divisa dos municípios Pontal/Matinhos, escoa através do canal lateral ao Jardim 

Canadá, até lançamento no Rio Peri. O segundo ramal, ou trechos 23-30; 29-30 e 30-35, 

inicia-se também no canal Lagoa Amarela, na divisa dos dois municípios, se desenvolve 

até a Rua Marginal, próximo ao Balneário Albatroz e escoa em direção ao continente até 

encontrar o canal dragado, e por fim o Rio Guaraguaçu. O terceiro ramal definido pelos 

trechos 6PA-16PA; 11PA-16PA; 16PA-35PA, inicia-se no Município de Pontal do Paraná, 

no Balneário Atlântica, escoando em direção ao continente, até a seção 35PA, no canal 

dragado. 

Principais características hidráulicas/hidrológicas na Foz ou na Seção 35PA. Para as 

demais seções, ver as planilhas de dimensionamento no item 7.4 adiante.  

 Vazão na foz: 32,05 m3/s.  

 Variação da seção útil (concreto/retangular): 2,00 a 4,00 metros. 

 Variação da seção útil(trapezoidal/terra): 1,5,00 a 18,00 metros. 

 Tempo de concentração: 246,00 minutos. 

 Tempo de recorrência: 3 anos. 

 Comprimento total do canal: 18.505 metros. (SIMEPAR, 2007, p. 33 a 35). 

Sub-bacia Canal da Faixa da Marinha. 

Este canal pertence a bacia do Canal DNOS I, e tem como principal objetivo receber os 

coletores da micro drenagem da região do Jardim Marines, no centro de Pontal. O canal 

foi especificado em concreto armado, iniciando-se na Rua das Alfavacas, 

desenvolvendo-se lateralmente a Avenida Beira Mar, e prevendo o seu ponto de 

lançamento próximo ao Centro de Estudos do Mar.  

O canal apresenta a base da seção hidráulica variando de 1,80 a 2,50 metros, numa 

extensão de 2.495 metros. 
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O canal se desenvolve por terreno muito plano, o que resulta em grandes seções de 

escoamento, o que foi evitado através de seis extravasores laterais, conforme detalhes 

nos desenhos. 

Principais características hidráulicas/hidrológicas: 

 Vazão na foz: 2,25 m3/s; 

 Vazão retirada, por extravasor: 0,320 m3/s;  

 Variação da seção útil: 1,80 a 2,50 metros; 

 Tempo de concentração: 50,19 minutos; 

 Tempo de recorrência: 10 anos; 

 Comprimento total do canal: 2.495 metros. (SIMEPAR, 2007, p. 35). 

c) Município de Guaratuba 

 Considerações sobre o Sistema de Macrodrenagem 

Segundo o Memorial Técnico do Projeto Básico integrado de Microdrenagem, 

macrodrenagem e Controle de Erosão Marinha do município durante o 

desenvolvimento urbano de Guaratuba, não foi dada a atenção adequada para as 

questões da drenagem urbana. As necessidades de solucionar problemas de 

inundações, sempre levaram às ações localizadas, muitas vezes sem embasamento 

técnico adequado, que exige o problema. Nos esforços para se desenvolver o Plano 

Diretor de Desenvolvimento do Município, verificou-se as questões da drenagem 

abordadas de forma parcial. 

As dimensões da malha urbana do município exigem um planejamento geral do sistema 

de macro e micro drenagem, sem o que os problemas agudos de inundações vão se 

tornar crônicos e com soluções de altíssimos custos. 

Com exceção da região central, o sistema de macro drenagem se compõe por canais em 

terra ou valetas de maior porte que vão consumindo a largura da rua, que deveriam ser 

mais largas, propiciando a implantação do canal no meio da rua, ou seja, caracterizando-
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se como avenida canal, resultando em menor custo de implantação. Isto não acontece 

devido a falta de planejamento de longo prazo, que determine os canais de macro 

drenagem, suas dimensões e todas as diretrizes de implantação. (SIMEPAR, 2007a, p. 

18). 

 Divisão das Bacias Hidrográficas. 

Os principais rios e canais existentes na área urbana do Município que são: 

Rio Buguaçu; 

Rio Bacamarte; 

Rio da Praia; 

Rio Paranatur; 

Rio Tenente; 

Rio do Meio; 

Rio Carvoeiro. (SIMEPAR, 2007a, p. 19). 

A bacia hidrográfica de Guaratuba possui rios que nascem nas serras dos Castelhanos, 

da Prata, da Igreja, Araraquara (rio Cubatão com seus afluentes Cubatãozinho, Arraial, 

São João, Guaratubinha e Castelhanos) e na planície (rios de menor magnitude como o 

do Pontal, Taquaraçu, do Meio, Vitória e Claro). As serras da Igreja, Canavieiras e da 

Prata constituem um divisor de águas com drenagem para as baias de Paranaguá e 

Guaratuba, originando a maioria dos afluentes do rio Cubatãizinho (Canavieiras, Furta 

Maré, Rasgado, Henrique, Guarajuran, Alegre das Onças). Vindos do sul e desaguando 

na Baia de Guaratuba, são importantes ainda os rios Descoberto e Boguaçu. 

Entre as Serras Papanduras e Araraquara nasce o rio São João, que percorre a região da 

Pedra Branca do Araraquara, e é margeada pela BR-376 no sentido norte-sul, passa por 

Garuva, em Santa Catarina, contornando a região do Morro da Onça, e girando 180º 
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retorna ao Paraná, já como rio de planície, seguindo o sentido sul-norte até desembocar 

na Baia de Guaratuba. 

A interferência dos territórios de outros municípios na bacia hidrográfica de Guaratuba 

requer ações integradas para sua gestão, notadamente no caso do rio Cubatão com seus 

afluentes São João II, Arraial, Rio São João e, especialmente, o Rio Saí-Guaçú. Esse 

último, embora tenha menor extensão territorial dos que os demais rios, servirá como 

manancial para ampliação do sistema de abastecimento de água de Guaratuba. 

(PDPDIM, 2002, p. 19 a 20). 

Figura 301: Hidrografia de Guaratuba 

 

Fonte: PDPDI de Guaratuba (2002, p. 20) 
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 Diagnóstico do Sistema de Macrodrenagem 

Sub-bacia Bacamarte 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Barra do Saí e Coroados, cujo sistema de micro 

drenagem, com uma área drenada de 118,85 hectares, se apoia nos seguintes canais: 

Canal 01 – BMT, localizado na Rua Rio Grande do Sul, inicia-se no cruzamento com a 

Avenida Foz do Iguaçu e faz o lançamento das vazões no Rio Bacamarte, próximo à Rua 

Guairaça. Apresenta base útil variando de 2,00 a 3,00 metros até a Rua Rui Barbosa com 

seção fechada e a partir deste ponto com seção aberta com base útil variando de 7,00 a 

10,00 metros. 

Canal 02 – BMT, inicia-se na Avenida Guanabara, cruzamento com Avenida Foz do 

Iguaçu, continua pela Rua Dr Francisco de Assis Gonçalves até Rua Germano Heller, onde 

faz o lançamento no Canal 01 – BMT. A base varia de 1,00 a 4,00 metros em seção 

fechada. 

Canal 03 – BMT, localizado na Rua Santa Catarina, inicia-se no cruzamento com a 

Avenida Foz do Iguaçu e liga-se com o Canal 04 – BMT na Rua Rui Barbosa. A base útil 

varia de 0,80 a 2,00 metros em seção fechada.  

Canal 04 – BMT, localizado na Avenida Rui Barbosa, inicia-se no cruzamento com a Rua 

Dr Ulisses F. Vieira e liga-se com o Canal 01 – BMT na Rua Rio Grande do Sul. A base útil 

da seção de escoamento varia de 0,80 a 5,00 metros em seção fechada. (SIMEPAR, 

2007a, p. 19 a 20). 

Sub-bacia Rio da Praia 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Coroados, Cidade Balneária Brejatuba e 

Nereidas, cujo sistema de micro drenagem, com uma área drenada de 227,77 hectares, 

se apoia nos seguintes canais: 

Canal 01– RP, localizado nas Ruas Rio Grande do Sul, Avenida Curitiba e Avenida da 

República, inicia-se na Avenida Curitiba, se desenvolve pela Rua Rio Grande do Sul e Liga-
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se ao Rio da Praia através da Avenida da República. A base útil da seção de escoamento 

varia de 1,00 a 4,00 metros em seção fechada.  

Canal 02 – RP, localizado na Avenida Piauí, inicia-se no cruzamento com a Avenida 

Guaraniaçu, e se desenvolve no leito do Rio da Praia até cruzar com a Avenida Visconde 

do Rio Branco (rodovia para Garuva). A base útil da seção de escoamento varia de 3,00 

a 5,00 metros, em seção de concreto aberta.  

Canal 03 – RP, localizado na Rua sem nome, Bairro Nereidas, inicia-se no cruzamento 

com a Rua Venezuela e liga-se com o Rio da Praia. A base útil da seção de escoamento 

varia de 1,00 a 2,00 metros em seção fechada. (SIMEPAR, 2007a, p. 20 a 21). 

Sub-bacia Canal da Rua Marisa Santina Rauh (Rio Tenente) 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Nereidas e Eliana, cujo sistema de micro 

drenagem, com uma área drenada de 308 hectares, se apoia no canal com as seguintes 

características: 

O primeiro ramal inicia-se na Rua Porto Rico, desce pela Rua Argentina até a Rua 

Generoso Marques e daí até o canal principal na Rua Marisa Santina Rauh. A base da 

seção de escoamento varia de 2,0 a 3,50 metros; o segundo ramal localiza-se na Rua 

Guanabara, iniciando-se no cruzamento com a Rua Nazir Mafra Saporski, desenvolve-se 

até o canal principal na Rua Marisa Santina Rauh. A base da seção de escoamento varia 

de 1,0 a 3,50 metros; o ramal principal inicia-se na Avenida Paraná cruzamento com a 

Rua Estefano Swierz, se desenvolve até a Rua Marisa Santina Rauh, por onde desce até 

a praia. A base da seção de escoamento varia de 2,0 a 7,00 metros. 

Devido a pouca largura das ruas, este canal foi especificado em concreto fechado, com 

exceção do trecho na Rua Porto Rico que ainda não foi aberta. 

O lançamento da vazão coletada na praia, da ordem de 27,87 m3/s, será protegido por 

embocadura regularizada com enrocamento pesado, conforme detalhado nos desenhos 

e no item Erosão Marinha. (SIMEPAR, 2007a, p. 21). 



504 
 

  

Sub-bacia Canal da Rua Centenário (Rio Paranatur) 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Brejatuba e Jicara, cujo sistema de micro 

drenagem, com uma área drenada de 444,88 hectares, se apoia no canal com as 

seguintes características: 

O primeiro ramal inicia-se na Avenida Paraná, próximo com o cruzamento com a Rua 

Clevelândia, indo até a Rua Centenário, com a base da seção de escoamento variando 

de 2,00 a 4,00 metros. O segundo ramal inicia-se na Rua José de Alencar desenvolvendo-

se até o ramal principal na Rua Centenário.  Neste trecho a base da seção de 

escoamento varia de 1,50 a 2,0 metros. O ramal principal inicia-se no Bairro Jiçara, se 

desenvolve pela Rua Centenário até a praia. O lançamento da vazão coletada na praia, 

da ordem de 45,80 m3/s, será protegido por embocadura regularizada com 

enrocamento pesado, conforme detalhado nos desenhos e no item Erosão Marinha. 

Devido a pouca largura das ruas, este canal foi especificado em concreto fechado, com 

exceção dos trechos 1 ao 12 na Avenida Paraná e no Jiçara, que será aberto, devido a 

possibilidade de se conseguir maior largura na rua e assim implantá-lo aberto e com 

menor custo. (SIMEPAR, 2007a, p. 21 a 22). 

Sub-bacia Rio dos Paus 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Centro, Canela, Cohapar, Esperança e Figueira, 

cujo sistema de micro drenagem, com uma área drenada de 219,24 hectares, se apoia 

no canal com as seguintes características: 

Inicia-se na Avenida Paraná, cruzamento com a Rua Clevelândia, indo até a Rua Teixeira 

Soares, com base da seção de escoamento variando de 1,50 a 3,00 metros, por onde se 

desenvolve até a Rua Alexandre Correia, com base de 3,00 metros, e por esta se 

desenvolve com base variando de 3,00 a 4,50 metros, indo fazer lançamento na Baia. 

Devido a pouca largura das ruas, este canal foi especificado em concreto fechado, locado 

na lateral da pista. 
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O lançamento da vazão coletada é da ordem de 17,98 m3/s, será feito na Baia, e deverá 

ser protegido contra erosão e variação dos níveis da maré. (SIMEPAR, 2007a, p. 22 a 23). 

Sub-bacia Rio Carvoeiro 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Carvoeiro e Piçarras, cujo sistema de micro 

drenagem, com uma área drenada de 159,80 hectares, se apoia no canal com as 

seguintes características: 

Inicia-se Próximo à Rua Otaviano Henrique Carvalho, com base da seção de escoamento 

variando de 2,00 a 6,00 metros, se desenvolve pelo fundo de vale até a Rua Tocantins, 

e por esta rua, com base de seção de escoamento de 6,00 metros, desce até fazer 

lançamento da vazão de 16,17 m3/s na baia. 

O canal foi especificado em concreto armado, aberto, até a Avenida Mafra, a partir desta 

até a baia, em concreto armado fechado. 

Devido à pouca largura da Rua Tocantins, este canal foi especificado em concreto 

fechado até o lançamento na Baia. (SIMEPAR, 2007a, p. 22). 

Sub-bacia Rio Carvoeiro 2 

Nesta sub-bacia encontram-se os Bairros Carvoeiro e Jiçara e Piçarras, cujo sistema de 

micro drenagem, com uma área drenada de 292,62 hectares, se apoia no canal em 

concreto armado com seção aberta, e com as seguintes características: 

O primeiro Ramal localiza-se na Avenida Rui Barbosa, iniciando-se próximo a Avenida do 

Patriarca, se desenvolve drenando os Bairros Piçarras e Carvoeiro, chegando até a Rua 

Otaviano Henrique Carvalho, com a base de seção de escoamento variando de 1,50 a 

4,50 metros. O segundo ramal drena os bairros Carvoeiro e Jiçara, iniciando-se na Rua 

Engenheiro Beltrão, com a base da seção de escoamento variando de 2,00 a 2,50 metros. 

O ramal principal se inicia junto ao início do Canal Carvoeiro 1, se desenvolve pela Rua 

Otaviano Henrique Carvalho, indo fazer o lançamento no Rio Buguaçu Mirim. A base da 

seção de escoamento varia de 1,50 a 6,50 metros. 
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O canal foi especificado em concreto armado e aberto devido a baixa taxa de ocupação, 

o que possibilita viabilizar o aumento da largura da rua e implantar uma avenida canal. 

Este procedimento reduz em muito o custo de implantação da obra. (SIMEPAR, 2007a, 

p. 22 a 23). 

Sub-bacia Aeroporto 

Esta sub-bacia contém os bairros próximos ao Aeroporto, cujo sistema de micro 

drenagem, com uma área drenada de 82,95 hectares, se apoia no canal com as seguintes 

características: 

O canal aeroporto se desenvolve através de dois ramais paralelos à pista, de modo a 

promover a drenagem da própria pista e da área urbanizada próxima sob influência 

deste canal. Apresenta a base da seção de escoamento variando de 1,00 a 3,00 metros. 

O canal foi especificado em concreto armado, aberto, exceto na passagem sob a Avenida 

Damião Botelho de Souza, e apresenta vazão total de 9,94 m3/s. (SIMEPAR, 2007a, p. 

24). 

d) Município de Guaraqueçaba 

 Considerações sobre o Sistema de Macrodrenagem 

Engloba cinco microbacias, todas elas tributárias do Rio Guaraqueçaba; quatro delas 

pequenas sub-bacias do rio Guaraqueçaba, representadas pelos rios Engenho, Bracinho, 

Velho e Morato, o principal curso d’água na Reserva e a quinta a sub-bacia 

correspondente à cabeceira noroeste do próprio Rio Guaraqueçaba. 

Os padrões de drenagem predominantes são retilíneos na sub-bacia do Rio Morato e 

dendrítico nas demais. As nascentes existentes na Reserva encontram-se nas serras do 

Morato e do Mirante, com vales são condicionados por linhas estruturais que também 

acabaram por gerar planos de fraquezas do substrato, como o responsável pelo desnível 

que originou o Salto Morato, com cerca de 120 m de altura. 
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Por se tratarem de sub-bacias de pequenas extensões, seus corpos d'água formadores 

são caracterizados predominantemente por larguras inferiores a 5 m, pouca 

profundidade e hierarquias que não passam da terceira ordem. 

As linhas de drenagem são jovens, caracterizadas pela presença de saltos e corredeiras, 

e por um elevado gradiente de velocidade. Portanto, há elevado potencial erosivo, ainda 

mais considerando a proximidade de suas cabeceiras com o oceano ou nível de base. 

Por outro lado, na tomada das planícies aluviais, os rios desenvolvem feições do tipo 

canais anastomosados. 

e) Município de Paranaguá 

• Considerações sobre o Sistema de Macrodrenagem 

O sistema hidrográfico da bacia Atlântica é geologicamente recente, uma vez que seus 

rios ainda não sofreram compensação, sendo constantemente rejuvenescidos pelos 

levantamentos epirogenéticos, como se deduz das inúmeras corredeiras e saltos e da 

velocidade da correnteza (MAACK, 1981). É composto pelas bacias do rio Ribeira, da baía 

das Laranjeiras, da baía de Antonina, do rio Nhundiaquara, da baía de Paranaguá e da 

baía de Guaratuba. Corresponde a aproximadamente 7,3% (14.700km2) da área total 

do Estado. 

A bacia hidrográfica de Guaratuba, com 1393km2 , é um dos sistemas mais interessantes 

e importantes do litoral, com rios que nascem nas serras dos Castelhanos, da Prata, da 

Igreja, Araraquara (rio Cubatão com seus afluentes Cubatãozinho, Arraial, São João, 

Guaratubinha e Castelhanos) e na planície (rios de menor magnitude como o do Pontal, 

Taquaraçu, do Meio, Vitória e Claro). As serras da Igreja, Canavieiras e da Prata 

constituem um divisor de águas com drenagem para as baías de Paranaguá e Guaratuba, 

originando a maioria dos afluentes do rio Cubatãozinho (Canavieiras, Furta Maré, 

Rasgado, Henrique, Guarajuran, Alegre e das Onças). Vindos do sul e desaguando 

diretamente na Baía de Guaratuba, são importantes ainda os rios Descoberto e Boguaçu 
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(BIGARELLA, 1954, 1961;MAACK, 1981 e SUGUIO & BIGARELLA, 1990). (PDDI Paranaguá 

(2007, p.92) 

f) Município de Morretes 

• Considerações sobre o Sistema de Macrodrenagem 

O Município de Morretes está inserido no sistema hidrográfico da bacia Atlântica, 

englobando a Serra do Mar e a planície litorânea, drenando o leste do Estado do Paraná. 

Esta bacia possui grande importância no que se refere às reservas de água, bem como 

por representar considerável energia erosiva potencial (BIGARELLA et al., 1978). 

Segundo SUREHMA (1987) a denominada Bacia Hidrográfica Litorânea abrange uma 

área de drenagem de 5.766 km2. Esta região litorânea engloba principalmente duas 

bacias hidrográficas: a de Paranaguá, com aproximadamente 3.882 km2 de extensão e 

a de Guaratuba, com uma área de 1.886 km2. 

Essa região do ponto de vista geológico e geomorfológico apresenta movimentos de 

massa que constituem sérios problemas em áreas que foram degradadas pelas 

atividades antrópicas. O desmatamento acelerado, associado aos altos índices 

pluviométricos, favorece deslizamentos que provocam o assoreamento dos rios e baías. 

De acordo com MAACK (2002) este sistema fluvial é geologicamente recente em relação 

às demais bacias paranaenses. Ainda conforme o mesmo autor, esta bacia pode ser 

subdividida em seis sub-bacias: Bacia da Ribeira, Baía das Laranjeiras, Baía de Antonina, 

Bacia do Rio Nhundiaquara, Baía de Paranaguá e Baía de Guaratuba.  

O município de Morretes fica dentro da bacia hidrográfica do Rio Nhundiaquara, 

constituída pelos rios Nhundiaquara, Cachoeira e Ipiranga, tidos como principais. O 

Município é banhado pelos rios Nhundiaquara, Pinto e Marumbi e divide-se nas sub-

bacias dos rios: Mãe Catira, Sagrado, Marumbi, Pinto e Saquarema.  

A sub-bacia do Rio Sagrado enfrenta a problemática físico-ambiental decorrente de sua 

ocupação territorial. A ação antrópica ao longo da bacia se dá tanto por ocupação de 
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populações e suas atividades em áreas de APP (Área de Preservação Permanente), 

quanto pela presença de grandes infraestruturas lineares como a Rede Ferroviária, a 

Linha de distribuição de energia elétrica, a Rodovia BR 277 e o Poliduto da Petrobrás que 

causou um acidente de macro impacto ambiental, o vazamento de óleo no leito do Rio 

Sagrado, matando diversas espécies de peixes e contaminando áreas de mangue na baía 

de Paranaguá. 

g) Município de Antonina 

• Considerações sobre o Sistema de Macrodrenagem 

A Baía de Antonina compreende as águas oceânicas e mais cinco bacias principais 

(SAMAE, 2002): 

Bacia do Faisqueira:  

Escoa no sentido norte-sul, desemboca na baía após contornar a Ilha das Rosas. Tem 

como principais afluentes o Rio Jabaquara e o Rio do Cedro, este último receptor de 

cargas poluentes, provenientes de atividades pecuárias, agrícolas e domésticas da 

comunidade do Rio do Cedro. 

Bacia do Cachoeira:  

Corre no sentido norte-sul e compõe a maior bacia hídrica do município. Tem seu caldal 

incorporado pelas águas da represa do Capivari, no Planalto de Campina Grande do Sul. 

Esse sistema, denominado Capivari-Cachoeira, é a fonte geradora de energia da Usina 

Hidrelétrica Parigot de Souza, de propriedade da Copel, localizada a 35 Km do centro de 

Antonina. Toda a bacia do Cachoeira, inclusive as cabeceiras, se encontram dentro dos 

limites do município. Seus principais afluentes são: Rio Sebastião, Três Barras, 

Conceição, Água Branca, Rio Cotia, Rio Saci, Rio Pequeno, Mergulhão, Lagoa Vermelha 

e Rio Catumbi. A barra do Rio Cachoeira, juntando-se ao caldal Rio do Nunes – Cacatú, 

vem formar a cabeceira da baía de Antonina, após contornar a Ilha do Lessa. O curso do 

Rio Cachoeira tem 34,5Km de extensão, sendo que até 9Km a partir da barra, sofre 
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influência de marés. Comunidades instaladas a montante como Limoeiro, Cachoeira e 

Bairro Alto, mais atividades pecuárias (búfalos) inviabilizam, a despeito da diluição 

proporcionada pela grande vazão, o aproveitamento para consumo humano, dentro dos 

padrões convencionais de tratamento. 

Bacia do Rio Nunes – Cacatú:  

Correndo no sentido sudeste, o Rio Cacatú é incorporado pelo Rio do Nunes, cerca de 

3Km antes de adentrar na baía. Não tem afluentes expressivos, mas a contribuição de 

muitas sangas lhe concede uma boa vazão a partir do ponto em que cruza a PR-340, 

onde existe infraestrutura turística balneária. Já o Rio do Nunes tem como tributários o 

Rio Guapiara e o Rio do Meio. 

Bacia do Rio Xaxim:  

Esta bacia tem importância destacada em razão de estar localizada em suas cabeceiras 

a principal captação de água do município. Próximo ao ponto onde se juntam as águas 

dos Rios Jantador e Bom Retiro, está situada a barragem de tomada d’água. A partir daí, 

já com o nome Rio Xaxim, segue em rumo sudeste em direção a baía, recolhendo mais 

dois afluentes significativos, Rio Curitibaíba e Rio Celta Fundo ou Moura. 

Bacia do Rio Nhundiaquara: 

 Deságua na baía a 7.500 m ao sul do porto, a jusante da sede do município. Assim como 

o leito do Rio Nhundiaquara delimita os municípios de Antonina e Morretes, a sua barra 

delimita as baías de Paranaguá e Antonina. Como contribuintes principais, os rios São 

João, Calisto, Monte Alegre e Rio Boa Vista. 
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5.7 RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES 

5.7.1 Generalidades 

A coleta de lixo domiciliar é um serviço praticamente universalizado, inclusive no litoral. 

Apenas Guaraqueçaba está bem distante dessa meta, além de ter diminuído o 

percentual de cobertura. Essas condições podem estar associadas ao baixo grau de 

urbanização do município. Também surpreende a mudança positiva da acelerada 

cobertura verificada em Morretes, nas décadas de 2000 e 2010. No entanto, a 

dificuldade em se obter informações sobre o destino do lixo coletado é preocupante. A 

coleta é apenas parte do tratamento desses resíduos. O lixo deve ter uma destinação 

final adequada. Resíduos recicláveis devem ser separados e levados a usinas de triagem, 

e resíduos orgânicos e restos não reaproveitáveis devem ser dispostos em aterros 

sanitários. Um aterro sanitário possui sistemas de tratamentos de efluentes líquidos e 

emissões de gases, diferentemente de lixões, que são locais de despejo do lixo sem que 

exista nenhum tipo de cuidado. A disposição dos resíduos gerados nos municípios em 

condições apropriadas, com o objetivo de reduzir seu impacto no meio ambiente e 

poupar a saúde das populações residentes em regiões próximas a estes locais, parece 

ainda ser um cenário em construção (ITCG, 2013, p.187). 

Quadro 116: Domicílio total e domicílios com coleta de lixo segundo município, região e Paraná, 
absoluto e percentual - 2000 e 2010 

MUNICÍPIO/REGIÃO 2000 2010 

TOTAL COLETADO TOTAL COLETADO 

Abs. % Abs. % 

Antonina 5.066 4.275 84,4 5.814 5.419 93,2 

Guaraqueçaba 2.134 1.153 54 2.300 880 38,3 

Guaratuba 7.331 6.724 91,7 10.032 9.844 98,1 

Matinhos 6.931 6.738 97,2 9.723 9.652 99,3 

Morretes 4.168 2.242 53,8 4.735 4.342 91,7 

Paranaguá 34.530 33.012 95,6 40.495 39.833 98,4 

Pontal do Paraná 4.207 4.055 96,4 7.077 6.990 98,8 

Litoral 64.367 58.199 90,4 80.176 76.960 96 

Paraná 2.664.276 2.217.177 83,2 3.298.578 2.982.550 90,4 

Fonte: (ITCG, 2013, p.188). 
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Alguns municípios possuem coleta seletiva, integral ou parcialmente em suas zonas 

urbanas e rurais, realizada pelo serviço da prefeitura. Também é observada a presença 

de catadores de resíduos recicláveis. As usinas de triagem existentes são administradas 

por associações e outros tipos de organizações civis, comumente com apoio do setor 

público. Contudo, elas funcionam de forma “artesanal” e não conseguem realizar a 

triagem de todos os materiais que são separados pela população. Os materiais que 

passam pela triagem são comercializados e garantem a manutenção dessas instituições 

e a sobrevivência dos trabalhadores envolvidos. A geração de renda e o crescimento das 

populações sazonais criam uma tendência de aumento desse tipo de atividade (ITCG, 

2013, p.188). 

 

5.7.2 Conceitos, Classificação e Caracterização do Resíduos Sólidos 

Esse documento teve como base de consulta o Relatório das atividades desenvolvidas 

durante estágio de pós doutorado junto ao Programa de Pós Graduação em 

Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental da Universidade Federal do Paraná, 

entre 20/11/13 e 19/11/2015, desenvolvido pelo engenheiro Generoso de Angelis 

Neto, cujo título é Gestão de Resíduos Sólidos nas Cidades Litorâneas do Estado do 

Paraná.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, define resíduos 

sólidos como sendo todo material, substância, objeto ou bem descartado proveniente 

de atividades humanas, os quais devem ter uma destinação final adequada, tanto para 

os que se encontram nos estados sólido ou semissólido, assim como, os gases contidos 

em recipientes e os líquidos com características que os tornem inviável ao lançamento 

em rede pública de esgotos ou em corpos hídricos (BRASIL, 2010). 

Os resíduos sólidos de uma área urbana são constituídos por aqueles que comumente 

se denomina "lixo", ou seja, mistura de resíduos produzidos nas residências, comércio, 

nas atividades públicas, no desempenho de funções profissionais e na varrição de 
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logradouros, até por aqueles conhecidos como resíduos especiais, mais problemáticos 

e perigosos, provenientes de processos industriais e de serviços de saúde (BRAGA et al., 

2005). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas maneiras considerando 

determinadas características ou propriedades. A classificação é importante, uma vez 

que indica de quem é a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e auxilia na 

escolha do gerenciamento mais viável. A Lei 12.305/2010 traz a seguinte classificação 

dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010): 

• Quanto à origem: resíduos domiciliares, de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviço, da limpeza urbana, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, 

agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração; e 

• Quanto à periculosidade: resíduos perigosos e não perigosos. 

Ainda, com base em critérios de periculosidade, a norma regulamentadora ABNT NBR 

10.004:2004 divide os resíduos em três classes conforme o exposto no no quadro a 

seguir. Destaca-se que periculosidade é uma característica em função das propriedades 

físicas, químicas ou infectocontagiosas de um resíduo, podendo representar risco 

potencial ao ambiente e à saúde pública. 

A classificação dos resíduos segundo sua periculosidade envolve a identificação do 

processo ou atividade que lhes deu origem bem como seus constituintes e 

características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujos impactos à saúde e ao ambiente são conhecidos (ABNT NBR 

10.004:2004). (Angelis Neto, 2015, p.31). 
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Quadro 117: Classificação dos resíduos sólidos quanto a periculosidade 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Classe Perigosos Apresentam periculosidade ou características intrínsecas de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, podendo aumentar a 
mortalidade ou mórbida da população e provocar efeitos adversos ao meio 
ambiente quando gerenciados de forma inadequada 

Classe II A 
Não Inertes 

Podem apresentar propriedades como: biodegradabilidade, combustibilidade 
ou solubilidade em água, não se enquadrando na Classe I – perigosos ou Classe 
II B inertes. 

Classe II B 
Inertes 

Não oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde e que, quando amostrados de 
forma representativa e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água 
destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

Fonte: (Angelis Neto, 2015, p.31 a 32). 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são os resíduos domiciliares e da limpeza pública, 

como os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços 

de limpeza urbana. Os resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviço podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal, em razão de sua natureza, composição ou volume e se caracterizados como 

não perigosos. Esses resíduos gerados em área urbana têm a administração pública do 

município como responsável pela gestão e pelo gerenciamento (BRASIL, 2010). 

As características dos resíduos sólidos urbanos podem variar em função de aspectos 

sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos, que são os mesmos fatores 

responsáveis por diferenciar as comunidades entre si e as próprias cidades (MONTEIRO 

et al., 2001). Outros fatores também influenciam na sua caracterização e composição, 

entre eles: número de habitantes do município, poder aquisitivo da população, hábitos 

e costumes da população, nível educacional e condições climáticas (VILHENA, 2010). 

Assim, apresenta-se na sequência alguns destes fatores que influenciam na geração e 

composição dos resíduos. 

• Nível de renda familiar: a quantidade per capita de resíduos produzidos aumenta em 

proporção à renda familiar, já que maior renda propicia maior consumo e, 

consequentemente, mais desperdícios por sobras ou obsolescência e maior ocorrência 

de embalagens. Na composição dos resíduos das classes de mais alta renda observa-se 
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maior quantidade de papéis, embalagens de plástico e papelão, recipientes de vidro e 

metal e menor quantidade relativa de matéria orgânica. 

• Industrialização de alimentos: o crescente movimento de industrialização dos 

alimentos também tem influenciado na tendência para a maior quantidade de restos de 

comida já que os alimentos vêm limpos e preparados para o consumo. 

• Hábitos da população: a aquisição de alimentos em feiras-livres, por exemplo, 

aumenta a quantidade de matéria orgânica no lixo devido aos restos decorrentes da 

preparação de alimentos do tipo que é predominante vendido em feiras. Já a tendência 

moderna para a aquisição de bebidas em embalagens sem retorno (leite e derivados, 

refrigerantes, sucos e bebidas alcoólicas) tem aumentado a participação de plásticos, 

latas e embalagens no lixo. 

• Fatores sazonais: é conhecido a tendência de aumento da produção de resíduos 

domiciliares no período de fim de ano, em virtude também de ser esta a ocasião em que 

há maior consumo. Os resíduos produzidos nesta época refletem as compras de 

presentes natalinos, maior consumo de bebidas e alimentos, entre outros. 

Com relação aos resíduos públicos existe uma série de fatores que contribuem para sua 

produção e composição. Entre eles destacam-se (TCHOBANOGLOUS; KREITH, 2002): 

• Arborização de vias públicas: dependendo da quantidade e do tipo de árvores 

existentes em uma rua tem-se, principalmente nos meses do outono, maior quantidade 

de folhas a serem removidas. 

• Hábitos e cultura da população: de uma maneira geral, tem-se: 

• movimento de pedestres: ruas de intenso tráfego de pedestres, como as ruas dos 

centros comerciais das cidades, devem contar com um sistema de limpeza permanente, 

em virtude do grande número de detritos que são lançados nas via públicas; 
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• intensidade do trânsito de veículos: o movimento de veículos aumenta a quantidade 

de resíduos nas ruas, principalmente pela desagregação do pavimento asfáltico e ainda 

pelos detritos lançados à rua por passageiros; e 

• tipos de comércio existente: a existência de bares, lanchonetes, vendedores 

ambulantes e casas de diversões aumenta, por exemplo, a quantidade de embalagens e 

resíduos de papel no lixo público. 

 O conhecimento das características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos é 

fundamental no planejamento do seu gerenciamento. As características físicas 

influenciam no dimensionamento dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final 

dos resíduos e na escolha das tecnologias e equipamentos a serem utilizados. Em 

contrapartida, as características químicas e as biológicas permitem selecionar os 

métodos de tratamento e disposição final mais adequados (MONTEIRO et al., 2001). 

(Angelis Neto, 2015, p.32 a 34). 

Características Físicas 

O manual de saneamento da Fundação Nacional da Saúde apresenta como 

características físicas dos resíduos sólidos (FUNASA, 2006): 

• Compressividade: corresponde ao grau de redução do volume de uma massa de 

resíduo sólido quando submetido a uma pressão (compactação); 

• Teor de umidade: representa a quantidade de água existente nos resíduos sólidos, 

podendo variar em função das estações do ano e da incidência de chuvas; 

• Peso específico: indica o peso dos resíduos sem qualquer compactação em função do 

seu volume (Kg/m³); 

• Geração per capita: expressa a quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente 

por uma pessoa (Kg/hab/dia); 

• Composição gravimétrica: determina o percentual de cada constituinte presente em 

uma amostra de resíduo, proporcionalmente ao seu peso. 
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Características Químicas 

O manual de saneamento da FUNASA também cita as características químicas dos 

resíduos sólidos (FUNASA, 2006): 

• Poder calorífico: indica a quantidade de calor desprendida do resíduo sólido quando 

submetido ao processo de combustão; 

• Potencial de hidrogênio (pH): representa o teor de acidez ou alcalinidade da massa 

de resíduos; 

• Relação carbono/nitrogênio (C:N): determina o grau de decomposição da matéria 

orgânica do resíduo nos processos de tratamento e/ou disposição final; 

• Teores de matéria orgânica: consiste na determinação dos teores de cada constituinte 

da matéria orgânica, dentre eles, cinzas, gorduras, macronutrientes, micronutrientes e 

resíduos minerais. 

Características Biológicas 

Na massa dos resíduos sólidos existem vários microrganismos decompositores, como 

fungos e bactérias, cujo desenvolvimento irá depender das condições ambientais 

existentes. Assim, tem-se nas características biológicas o estudo da população 

microbiana, incluindo agentes patogênicos, prejudiciais à saúde humana. Dentre os 

microrganismos patogênicos encontrados nos resíduos sólidos, existem bactérias 

causadoras de febre tifóide, salmoneloses, disenteria, gastroenterites, leptospirose, 

tuberculose e cólera. Além das bactérias, existem vírus, helmintos e protozoários que 

também causam doenças (FUNASA, 2006). (Angelis Neto, 2015, p.34 a 35). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) apresenta uma diferença na definição de 

gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos. Na referida lei define-se gestão como o 

conjunto de ações que buscam soluções para os resíduos sólidos, considerando aspectos 

políticos, econômicos, ambientais, culturais e sociais, com controle social e sob a 

premissa do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2010). (Angelis Neto, 2015, p. 35). 
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Em contrapartida, o gerenciamento é definido como o conjunto de ações exercidas, seja 

de forma direta ou indireta, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na presente Lei (BRASIL, 2010). (Angelis 

Neto, 2015, p. 35). 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um documento que apresenta o 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados, com a identificação de áreas 

favoráveis para a disposição final, desenvolvimento de programas e ações de 

capacitação técnica e educação ambiental, identificação de passivos ambientais, 

estabelecimento de ações integradas e diretrizes sob os aspectos socioeconômicos, 

financeiros, administrativos, técnicos e legais desde a geração até a destinação final dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010). (Angelis Neto, 2015, p.35). 

As estratégias de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos visam atender ao conceito 

de prevenção da poluição, reduzindo-se ou evitando a geração de resíduos e poluentes 

prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. Desse modo busca-se priorizar a 

redução na fonte, o reaproveitamento, o tratamento e a disposição final. No entanto, 

cabe ressaltar que a hierarquização dessas estratégias depende das especificidades de 

cada tipo de resíduo e das condições legais, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas 

existentes no município (ZANTA; FERREIRA, 2003). (Angelis Neto, 2015, p.35). 

O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser integrado, ou seja, todas as ações 

e operações devem ser realizadas de forma integrada, por meio de atividades 

articuladas entre si, desde a não geração até a disposição final dos resíduos. Para isso, 

deve-se englobar órgãos da administração pública, a iniciativa privada e a sociedade civil 

organizada com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e a correta 

gestão dos resíduos sólidos, independente de seu tipo ou origem. 

Assim, como forma de facilitar as atividades de gestão e de gerenciamento, os resíduos 

provenientes de atividades antrópicas podem ser classificados de diversas maneiras, 

dentre os quais cabem destacar, resumidamente, aquelas classificações que são mais 
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aceitas atualmente, de acordo com os processos tecnológicos, atividades antrópicas 

e/ou empreendimentos. Assim, apresenta-se no quadro a seguir algumas destas 

classificações, baseadas em leis e instrumentos federal e estadual. (Angelis Neto, 2015, 

p.35 a 36). 

Quadro 118: Classificação dos resíduos 

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM CARACTERIZAÇÃO 

a) dos resíduos o seu estado físico 

 sólido; 

 líquido; 

 gasoso; e 

 pastoso 

b) dos resíduos 
sólidos 

o seu local de 
produção 

 resíduos urbanos: são aqueles gerados em aglomerados 
urbanos; 

c) dos resíduos 
sólidos urbanos 

a sua 
periculosidade 

 Classe I – Perigosos: apresentam risco à asúde pública ou 
ao meio ambiente, caracterizando-se por ter uma ou 
mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; 

 Classe IIA – Não Inertes: podem probriedades como 
combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, 
porém não se enquadram como resíduo I ou III; 

 Classe IIB – Inertes: não têm nenhum dos seus 
constituintes (inertes) solubilizados em concentrações 
superiores aos patrões de potabilidade de água 

a sua umidade 
 seco; 

 molhado 

a sua origem 

 domiciliar; 

 comercial; 

 público; 

 serviços de saúde hospitalar; 

 serviços em terminais; 

 industrial; 

 entulho 

o seu aspecto 
econômico 

 resíduos aproveitáveis; 

 resíduos para a produção de compostos (resíduos 
orgânicos em geral); 

 resíduos recuperáveis; 

 resíduos inaproveitáveis (resíduos inorgânicos em geral) 

o seu grau de 
biodegradabilidade 

 facilmente degradáveis: matéria orgânica putrescível, 
como restos de comida; 

 moderadamente degradáveis: papel, papelão e outros 
materiais celulósicos; 

 dificilmente degradáveis: trapos, couro, borracha e 
madeira; 

 não degradáveis: vidros, plásticos e metais, entre outros 

Fonte: (Angelis Neto, 2015, p.37). 
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Por isso é que se fazem necessárias legislações específicas para o controle e fiscalização 

da gestão desses resíduos. (Angelis Neto, 2015, p.35 a 36). Apresenta-se as seguintes 

responsabilidades pelo gerenciamento de cada tipo de resíduo, conforme o quadro 

abaixo. 

Quadro 119: Classificação dos resíduos 

TIPOS DE RESÍDUOS RESPONSABILIDADE 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Público Prefeitura 

Serviços de saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Portos, aeroportos e terminais rodoviários e 
ferroviários 

Gerador 

Agrícola Gerador 

Resíduos da construção civil Gerador 

Fonte: (Angelis Neto, 2015, p.38). 

Para a correta gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos apresenta-se uma 

representação esquemática das principais atividades envolvidas. 

Figura 302: Proposta para diagnóstico de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 

 

Fonte: (Angelis Neto, 2015, p.38). 
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5.7.3 Instrumentos Legais 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, trata em um de seus capítulos 

exclusivamente sobre o meio ambiente. Nele é assegurado que todos têm o direito de 

viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, pois trata-se de um bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Para isso, cabe ao poder público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo (BRASIL, 1988). 

Ainda, de acordo com a Constituição compete aos municípios legislar sobre assuntos 

de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim, 

cabe aos municípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer 

de suas formas, bem como organizar e prestar serviços públicos como o gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 1988). 

Além da Constituição Federal, o Brasil dispõe de um amplo aparato normativo para 

discutir questões do meio ambiente. A legislação ambiental brasileira tem avançado 

consideravelmente nas últimas décadas. Dentre as políticas nacionais e legislações 

ambientais existentes relacionadas com a questão dos resíduos sólidos, apresenta-se 

a seguir as mais importantes. (Angelis Neto, 2015, p.36 a 37). 

 

• Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS): instituída pela Lei nº 12.305/2010 que dispõe sobre 

os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis. A PNRS tem como objetivos: proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental; não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final adequada dos rejeitos; incentivo à indústria da reciclagem; universalização da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; estímulo à 

implementação da avaliação do ciclo de vida do produto e à rotulagem ambiental, entre outros (BRASIL, 

2010). 

• Política Nacional de Saneamento Básico: instituída pela Lei nº 11.445/2007 que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, abordando 

em seus artigos aspectos relacionado com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. De acordo com 

essa lei, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos podem ser definidos como conjunto de atividades, 
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infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte e destino final do resíduo de origem 

domiciliar e da varrição e limpeza pública (BRASIL, 2007). 

• Política Nacional de Educação Ambiental: instituída pela Lei nº 9.795/1999, que considera a 

educação ambiental como sendo os processos por meio dos quais o indivíduo e a sociedade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências visando a conservação do ambiente, 

bem de uso comum do povo, fundamental à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

• Lei de Crimes Ambientais: instituída pela Lei nº 9.605/1998 que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas provenientes de condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente. Em um dos seus 

artigos essa lei aborda como crime ambiental a poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que causem a morte de animais ou a destruição 

significativa da flora. Assim, penaliza o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo 

com exigências estabelecidas em leis ou regulamentos (BRASIL, 1998). 

 • Política Nacional do Meio Ambiente: instituída pela Lei nº 6.398/1981 tendo como objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições 

para o desenvolvimento socioeconômico, para os interesses da segurança nacional e para a proteção da 

dignidade da vida humana (BRASIL, 1981). 

• Lei de Resíduos do Paraná: instituída pela Lei nº 12.493/1999, no âmbito estadual, que constitui 

princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Paraná, tendo como objetivo 

controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. No contexto dessa 

lei estabeleceu-se o princípio tratando da atividade de geração de resíduos sólidos que deve ser 

minimizada por meio da adoção de processos de baixa geração de resíduos e da reutilização e/ou 

reciclagem de resíduos sólidos, dando-se prioridade à essas práticas a despeito de outras formas de 

tratamento e disposição final, exceto em casos que não haja tecnologia viável. As etapas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos devem atender às normas aplicáveis da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT e as condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 

respeitando as demais normas legais vigentes (PARANÁ, 1999). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente regulamenta alguns procedimentos adotados na gestão de 

resíduos sólidos, destacando as seguintes resoluções (BRASIL, 2013): 

• Resolução CONAMA nº 275/2001: estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos, a 

ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para 

a coleta seletiva. 
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• Resolução CONAMA nº 307/2002: estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil. 

• Resolução CONAMA nº 358/2005: dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde. 

• Resolução CONAMA nº 401/2008: estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio 

para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado. 

• Resolução CONAMA nº 404/2008: estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental 

de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

 Cabe ressaltar que, além das políticas nacionais, leis, decretos e regulamentos, existem também normas 

brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que são aplicadas aos 

resíduos sólidos. As normas técnicas apresentam linguagem comum, reduzem a variedade de 

procedimentos, permitem a repetição de resultados e melhoram a qualidade de serviços e produtos. As 

principais normas técnicas que fazem referência aos resíduos sólidos de acordo com a ABNT (2013) são: 

• NBR 8.849:1985: Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos; 

• NBR 11.174:1989: Armazenamento de resíduos classe II não inertes e inertes; 

• NBR 8.419:1992: Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos; 

• NBR 12.980:1993: Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos; 

• NBR 13.221:1994: Transporte terrestre de resíduos; 

• NBR 13.463:1995: Coleta de resíduos sólidos; 

• NBR 13.591:1996: Compostagem; 

• NBR 13.896:1997:  Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para Projeto, Implantação e 

operação; 

• NBR 10.004:2004: Classificação dos resíduos sólidos; 

• NBR 10.005:2004:  Procedimento  para obtenção  de  extrato  lixiviado de  resíduos sólidos; 

• NBR 10.006:2004: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos; 

• NBR 10.007:2004: Amostragem de resíduos sólidos; 
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• NBR 15.849:2010: Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para 

localização, projeto, implantação, operação e encerramento. (Angelis Neto, 2015, p.39 a 41). 

 

5.7.4 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

A Lei Federal 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresenta 

uma classificação atual sobre este tipo de resíduos. Já a Resolução RDC nº 33/2003 da ANVISA (BRASIL, 

2003) define como geradores de resíduos sólidos de serviços de saúde todos aqueles que prestem 

atendimento à saúde humana ou animal, incluindo os prestadores de serviço que promovam os 

programas de assistência domiciliar, serviços de apoio à preservação da vida, indústrias e serviços de 

pesquisa na área de saúde, hospitais e clínicas, serviços ambulatoriais de atendimento médico e 

odontológico, serviços de acupuntura, tatuagem, serviços veterinários destinados ao tratamento da saúde 

animal, serviços de atendimento radiológico, de radioterapia e de medicina nuclear, serviços de 

tratamento quimioterápico, serviços de hemoterapia e unidades de produção de hemoderivados, 

laboratórios de análises clínicas e de anatomia patológica, necrotérios e serviços onde se realizem 

atividades de embalsamamento e serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de 

manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, unidades de controle de zoonoses, 

indústrias farmacêuticas e bioquímicas, unidades móveis de atendimento à saúde e demais serviços 

relacionados à saúde, humana e animal, que gerem resíduos perigosos. Ou seja, são aqueles resíduos que 

apresentam riscos físicos, químicos ou biológicos sobre a saúde do ser humano, gerados em 

estabelecimentos como hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas, hospitais veterinários, portos, 

aeroportos e outros locais em que possa haver riscos de transmissão de doenças. 

Estes resíduos devem ser gerenciados de forma adequada em todas as etapas envolvidas: geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destino final, por meio da 

elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS. Este Plano 

constitui-se num conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 

científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de diminuir a geração de resíduos e proporcionar 

aos resíduos gerados um encaminhamento seguro. 

Os resíduos dos serviços de saúde podem ser classificados, segundo a Resolução RDC nº 33/2003 da 

ANVISA, em (BRASIL, 2003): 

• Resíduos do Grupo A - Potencialmente Infectantes: Resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de 

infecção; 
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• Resíduos do Grupo B – Químicos: Resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, independentemente de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade; 

• Resíduos do Grupo C – Rejeitos Radioativos: São considerados rejeitos radioativos quaisquer materiais 

resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

toleráveis aos serem humanos, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; 

• Resíduos do Grupo D – Resíduos Comuns: São todos os resíduos gerados nos serviços abrangidos por 

esta Resolução que, por suas características, não necessitam de processos diferenciados relacionados ao 

acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados como resíduos sólidos 

domiciliares; e 

• Resíduos do Grupo E – Resíduos Perfurocortantes: São os objetos e instrumentos contendo cantos, 

bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. 

Por meio da RDC nº 33/03, a ANVISA estabeleceu que até março de 2004 todos os 

estabelecimentos que produzem RSS’s deveriam se adequar a ela. Para a solução deste problema, os 

estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde têm procurado a união de esforços como 

saída para a contratação de empresas para o tratamento de seus resíduos, além da elaboração de seus 

Planos de Gerenciamento (BRASIL, 2003b). 

Segundo a legislação vigente é de responsabilidade dos estabelecimentos de saúde, o 

destino correto dos resíduos gerados, desde a geração até a destinação final. O gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde envolve duas fases: 

• Intraestabelecimento: iniciada com a geração, segregação, coleta interna e armazenamento dos 

resíduos de serviços de saúde; e 

• Extraestabelecimento: coleta externa, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de 

serviços de saúde. 

O Ministério da Saúde exige de qualquer estabelecimento de saúde a apresentação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, o PGRSS. A Resolução da Diretoria Colegiada RDC 

nº 306/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, é que regulamenta este processo. 

Apresenta-se a seguir a classificação de cada resíduo de serviços de saúdede acordo com RDC nº 

306/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004). (Angelis Neto, 2015, p.41 a 43). 

• GRUPO A – Resíduos Infectantes: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características, podem apresentar risco de infecção. Seu símbolo de representação é 

apresentado na figura 34. 
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Figura 303: Resíduos infectantes 

 

 

 
Fonte: Angelis Neto, 2015, p.44 

 

Subdividem-se nos grupos apresentados a seguir. 

GRUPO A1 

 Culturas e estoques de microorganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto 

os hemoderivados; descarte de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados 

 meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; 

resíduos de laboratórios de manipulação genética 

 Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 

contaminação biológica por agentes Classe de risco 4, microorganismos com relevância epidemiológica 

e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido 

 Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por 

má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta 

 Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais 

resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 

GRUPO A2 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como  suas  forrações,  e os 

cadáveres de  animais  suspeitos  de serem portadores de microorganismos de relevância epidemiológica 

e com o risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação 

diagnóstica. 
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GRUPO A3 

 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso 

menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 

semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares. 

 

GRUPO A4 

 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 

 Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. 

 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes 

de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes de risco Classe 4, nem 

apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microorganismo causador de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido ou com suspeita de contaminação com Príons. 

 Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento 

de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

 Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre. 

 Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou 

de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. 

 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações. 

 Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 
 

GRUPO A5 

• Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais 

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 

príons. Estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio. Utilizando-se de 

processo físico de redução ou eliminação de carga microbiana, em equipamento compatível com Nível 

III de Inativação Microbiana. (Angelis Neto, 2015, p.43 a 46). 

 

• GRUPO B – Resíduos Químicos: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade. A figura 35 a seguir apresenta a representação desse tipo de resíduo. 
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Figura 304: Resíduos químicos 

 

 
 

Fonte: Angelis Neto, 2015, p.46 

 
São componentes desse tipo de resíduos: 

 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; 

digitálicos; imunomoduladores; antiretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, como 

farmácias, drogarias, distribuidores de medicamentos ou apreendidos, e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

 Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 

laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

 Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

 Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. 

 Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da ABNT NBR 10.004:2004 

(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). (Angelis Neto, 2015, p. 46). 

 

• GRUPO C – Resíduos Radioativos: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionucleotídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste grupo 

os rejeitos radioativos ou contaminados com radionucleotídeos, provenientes de laboratórios de análises 

clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05. A figura 3 6  a 

seguir traz a representação desse tipo de resíduo. (Angelis Neto, 2015, p.41 a 47). 
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Figura 305: Resíduos radioativos 

 
 

 
Fonte: Angelis Neto, 2015, p.47 

 

• GRUPO D – Resíduos Comuns: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico 

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. São exemplos 

desse tipo de resíduos: 

• Papel de uso sanitário e fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar 

de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros 

similares não classificados como A1; 

• Sobras de alimentos e de preparo de alimentos; 

• Resto alimentar de refeitório; 

• Resíduos provenientes das áreas administrativas; 

• Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

• Resíduos de gesso (sem matéria orgânica) provenientes de assistência à saúde. A figura 37 traz a 

apresentação desse tipo de resíduo. (Angelis Neto, 2015, p.47). 
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Figura 306: Resíduos comuns 

 

 
 

Fonte: Angelis Neto, 2015, p.48 

 

• GRUPO E – Materiais perfurocortantes ou escarificantes: São os resíduos que podem causar 

algum tipo de ferimento de origem física, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 

capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. A figura 38 a seguir 

traz a representação desse tipo de resíduo. (Angelis Neto, 2015, p.38). 

Figura 307: Materiais perfurocortantes ou escarificantes 

 

 
 

Fonte: Angelis Neto, 2015, p.48 
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5.7.5 Resíduos da Construção Civil 

Sob esta denominação, encontram-se os resíduos decorrentes da construção, reforma, 

demolição e reparos em obras de construção civil. Com uma produção diária elevada 

comparada com os demais tipos de resíduos produzidos nas cidades, representam um 

grave problema ambiental principalmente devido ao seu grande potencial inerte, ou 

seja, sua dificuldade em ser reabsorvido pelo meio ambiente e sua forma inadequada 

de disposição (fundos de vales, terrenos baldios e áreas degradadas). 

Na busca de uma correta gestão dos mesmos, ou seja, sua utilização para outros fins, 

atividades especiais devem ter lugar no próprio canteiro de obras. Estas atividades 

devem se concentrar na separação destes em caçambas independentes e 

individualizadas, como as que recolhem cerâmicas vermelhas, argamassas, vidros e 

cerâmicas esmaltadas, concretos, pedras, areias e metais, além daqueles produtos 

descartados como “lixo”, entre os quais destacam-se as estopas e os resíduos de limpeza 

dos canteiros de obras. Esta separação deve-se ao fato de como estes resíduos de 

construção e demolição serão utilizados, se em forma de agregados miúdo ou graúdo, 

ou como materiais que devem apresentar elevada resistência estrutural. 

Entre as vantagens de se proceder à reciclagem dos resíduos da construção civil – RCC’s 

-, destacam-se: redução do consumo de recursos naturais, proteção ao ambiente, 

economia na aquisição de matéria prima, redução de áreas necessárias para aterro, 

redução dos níveis de poluição, redução no consumo de energia e redução no preço de 

produtos, entre outros. 

Um outro aspecto que merece destaque é a utilização destes produtos reciclados como 

material utilizável em tecnologias apropriadas, alternativas ou de baixa renda, visando 

o aspecto social de políticas públicas. Assim, utilizando-se mão de obra local (geralmente 

não qualificada) pode-se implantar medidas de melhoria urbana em áreas mais carentes 

ou degradadas das cidades, aliando-se melhorias da qualidade ambiental com medidas 

de amplo alcance social. Dentre os produtos reciclados que podem ser utilizados, após 

processamento em usinas apropriadas, destacam-se: blocos, painéis, briquetes, tubos, 
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placas, meios-fios, elementos pré-moldados vários, além da confecção de concreto não 

estrutural in loco. Além destas utilizações, tem-se ainda a diminuição do passivo 

ambiental decorrente das atividades de construção civil. 

Segundo a lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, resíduo sólidos da construção civil são 

os materiais gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 

obras civis (BRASIL, 2010). 

A construção civil é um dos grandes segmentos da indústria brasileira e seu 

desenvolvimento é tomado como um indicativo de crescimento social e econômico. 

Porém, também constitui uma indústria geradora de impactos ambientais, e seus 

resíduos têm representado um grande problema para ser administrado, podendo em 

muitos casos gerar impactos ambientais. Além do intenso consumo de recursos naturais, 

os grandes empreendimentos colaboram com a alteração da paisagem e, como todas as 

demais atividades da sociedade, geram resíduos. 

Os resíduos da construção civil devem ter um gerenciamento adequado para impedir 

que sejam abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios e também 

em outros locais impróprios para esta prática. Normalmente os resíduos da construção 

civil representam um grave problema em muitas cidades brasileiras. Por um lado, a 

disposição irregular desses resíduos pode gerar problemas de ordem estética, ambiental 

e de saúde pública e de outro lado, constitui um problema que se apresenta aos 

municípios, sobrecarregando os sistemas de limpeza pública. 

Os problemas de gestão dos resíduos de construção se intensificam devido ao grande 

volume de RCC ‘s gerados, já que podem representar cerca de 50 a 70% da massa de 

resíduos sólidos urbanos. Assim, a figura abaixo apresenta uma estimativa de RCC’s 

coletados nas diferentes regiões do Brasil. 
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Figura 308: Gráfico da estimativa de RCC’s coletada nas diferentes regiões do Brasil (t/dia) 

 

Fonte: (Angelis Neto, 2015, p.53). 

Portanto é perceptível a quantidade excessiva de resíduos que a indústria da construção 

civil gera, levando a uma degradação do meio ambiente. Assim torna-se necessário a 

implementação de uma legislação para minimizar estes desgastes que o setor da 

construção vem gerando ao longo dos anos. 

Em 2002, a Resolução CONAMA 307, alterada pela Resolução 348/2004, determinou 

que o gerador deve ser o responsável pelo gerenciamento desses resíduos. Essa 

determinação representou um importante marco legal, determinando 

responsabilidades e estipulando a segregação dos resíduos em diferentes classes e 

encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada. Além disso, as áreas 

destinadas para essas finalidades deverão passar pelo processo de licenciamento 

ambiental e serão fiscalizadas pelos órgãos ambientais competentes (CONAMA, 2008). 

Os profissionais atuantes no segmento da construção civil devem se conscientizar da 

maneira que as edificações impactam o meio ambiente em cada fase da vida útil das 

construções, a partir da sua concepção. Diminuir os danos ao meio e à saúde pública em 

cada produto ou processo desenvolvido, e em todo material comercializado. 
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A Resolução nº. 307 de 05 de julho de 2002 do CONAMA, alterada pelas Resoluções 348 

de 2004, nº 431 de 2011 e nº 448/2012 classifica os resíduos da construção civil da 

seguinte forma (CONAMA, 2008; CONAMA, 2011; CONAMA 2012): 

I - Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso (redação dada pela Resolução 

n° 431/11); 

III - Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação 

(redação dada pela Resolução n° 431/11); 

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto o u outros produtos nocivos à saúde (redação dada pela Resolução n° 348/04); 

A composição destes resíduos é muito variada dependendo de cada região, pois cada 

país possui sua tecnologia utilizada e seus materiais mais frequentemente empregados. 

No Brasil, a composição dos resíduos de construção é uma mistura composta de 

cerâmica ou blocos de concreto, argamassa, concreto armado, aço, plástico, amianto e 

madeira, sendo que os produtos provenientes do gesso têm crescido e tende a se tornar 
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uma parte significativa dos resíduos da construção nos próximos anos (AGOPYAN et al, 

2008). 

Os resíduos da construção civil apresentam certas propriedades físicas e químicas para 

aplicação como material de construção desde que reciclados de forma correta. A 

diversidade de técnicas, materiais e métodos aplicados nas obras da construção, afetam 

de modo significativo as características dos resíduos gerados. Isso justifica o esforço para 

se definir metodologias para reutilização e reciclagem desse material, pois desta forma 

é possível colocar este resíduo novamente no mercado sem que ocorram problemas 

quanto a sua disposição final em locais inadequados, degradando o meio ambiente. 

Com a reciclagem e reutilização dos materiais da construção civil haverá uma maior vida 

útil dos aterros, diminuindo também os pontos de disposição e descartes dos resíduos 

de construção em valas comum de vias públicas e rios e, simultaneamente, conseguir 

materiais de construção de menor custo e boa qualidade, proporcionando à população 

e ao meio ambiente, sustentabilidade. 

A partir das questões da economia de mercado, da consciência socioambiental e da 

legislação vigente no país, a reciclagem de materiais oriundos da construção civil vem 

ganhando espaço no Brasil. A reciclagem dos RCC’s pode ser um bom mercado, 

proporcionando bom retorno financeiro. Em alguns países essa pratica já é realizada 

com sucesso, e no Brasil está começando a ser utilizada. 

Os resíduos advindos da construção civil apresentam diversas origens, podendo ser de 

edificações em construção, atividades de demolição e obras de pavimentação, entre 

outros. A construção civil é o setor que mais explora recursos naturais, além de ser o 

que mais gera resíduo. 

De acordo com a Resolução Conama 307/02, 0s resíduos da construção civil não poderão 

ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em área de “bota-fora”, em encostas 

e corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (CONAMA, 2008). 
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Assim, a dificuldade de uma correta gestão para estes resíduos torna-se grande, muito 

pelo montante de resíduos gerados, e pelo descaso dos geradores que recorrem a áreas 

clandestinas e irregulares para destinação final dos materiais das construções e 

reformas. Isso traz danos à natureza devido à dificuldade destes materiais serem 

absorvidos, decompostos no meio ambiente, podendo ficar dezenas de anos expostos 

ao meio ambiente e trazendo seus malefícios a população. 

Dentre as várias possibilidades de impactos causados por deposições de RCC’s, os de 

natureza sanitária e ambiental tornam-se especialmente importantes. (Angelis Neto, 2015, 

p. 51 a 55). 

 

5.7.6 Resíduos Sólidos Industriais 

Rocca et al. (1993) definem resíduos sólidos industriais como os resíduos em estado 

sólido e semi-sólido que resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos 

provenientes das instalações de tratamento de águas residuárias, aqueles gerados em 

equipamentos de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

d’água, ou exijam, para isto, soluções economicamente inviáveis, em face da melhor 

tecnologia disponível. 

Seguindo raciocínio semelhante, Gerber (1999) conceitua resíduo industrial como sendo 

aquele originado das atividades dos diversos ramos da indústria (metalúrgica, química, 

petroquímica, papeleira, alimentícia). O resíduo industrial é bastante variado, podendo 

ser representado por cinzas, lodo, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, 

madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas. Nesta categoria inclui-se 

a grande maioria dos resíduos considerados tóxicos. 

A heterogeneidade de composição dos resíduos sólidos resulta na necessidade de um 

manejo cuidadoso e com monitoramento constante. Em função desta heterogeneidade 

os resíduos sólidos foram classificados pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas, através da norma NBR-10.004:2004 (Resíduos Sólidos – Classificação), em dez 

listagens, baseando-se em listagens de resíduos reconhecidamente perigosos e em 

listagens de padrões de concentração de poluentes, no quadro a seguir. (Angelis Neto, 

2015, p. 60 a 61). 

Quadro 120: Classificação dos resíduos 

Listagem 1 Resíduos perigosos de fontes não específicas 

Listagem 2 Resíduos perigosos de fontes específicas 

Listagem 3 Constituintes perigosos – base para a relação dos resíduos e produtos das listagens 1 e 
2 

Listagem 4 Substância que conferem periculosidade aos resíduos 

Listagem 5 Substâncias agudamente tóxicas 

Listagem 6 Substâncias tóxicas 

Listagem 7 Concentração – Limite máximo no extrato obtido no teste por lixiviação 

Listagem 8 Padrões para o teste de solubilização 

Listagem 9 Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos utilizadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente da França para classificação de resíduos 

Listagem 10 Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo como perigoso 

Fonte: Angelis Neto (2015, p. 61). 

A partir destas listagens, os resíduos sólidos foram agrupados em três categorias, 

levando-se em consideração os possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Estas categorias são: Resíduos Classe I - Perigosos, Resíduos Classe IIA - Não Inertes e 

Resíduos Classe IIB - Inertes. 

• Resíduos Classe I – Perigosos: São considerados resíduos de Classe I, os resíduos 

inflamáveis, corrosivos, tóxicos, patogênicos e aqueles que apresentam alguma 

reatividade os quais, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada, podem 

representar risco a saúde humana e ao meio ambiente, contribuindo para um aumento 

na mortalidade e para a incidência de doenças. Para identificar se determinado resíduo 

pertence a essa Classe, este deve se enquadrar em alguma das listagens 1, 2, 5 ou 7 da 

NBR-10.004/04. 



538 
 

  

• Resíduos Classe IIA – Não Inertes: Pertencem à classe dos os resíduos não inertes de 

Classe IIA, os resíduos sólidos ou a mistura de resíduos que não se enquadram nas 

especificações definidas para as Classes I e IIB. Apesar de não se enquadrarem na 

categoria de resíduos perigosos, os resíduos Classe IIA podem apresentar características 

como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

• Resíduos Classe IIB – Inertes: Pertencem a essa Classe os resíduos sólidos inertes ou 

a mistura de resíduos que submetidos ao teste de solubilização especificado na NBR- 

10.006/04 – Solubilização de Resíduos – Procedimento, e que não tenham como 

resultado nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos 

padrões definidos na listagem 8 da NBR-10.004/04. 

Quanto aos resíduos não caracterizados nas listagens da NBR 10.004/04, estes deverão 

ter sua periculosidade avaliada através da realização de exames e testes de laboratório 

tomando como parâmetro as seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. (Angelis Neto, 2015, p. 61 a 62). 

 

5.7.7 Classificação dos Resíduos Sólidos dos Municípios do Litoral Paranaense 

As informações a seguir, em sua maioria, tiverem como fonte o documento Gestão de 

Resíduos Sólidos nas Cidades Litorâneas do Estado do Paraná e foram coletadas no 

período de 20/11/13 e 19/11/2015. 

5.7.7.1 Antonina 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Antonina possui 4 farmácias e drogarias, 4 clinicas veterinárias, 1 

laboratório de análises clínicas, 2 funerárias, 5 clínicas odontológicas, 1 Centro de 

atenção psicossocial (CAPS), 1 Centro de saúde/Unidade básica de saúde, 2 Clínica 

especializada/Ambulatório especializado, 9 consultórios médicos, 1 hospital geral, 1 
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Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência, 1 Unidade de serviço de 

apoio de diagnose e terapia e 6 postos de saúde (IPARDES, 2015; ANTONINA, 2014). 

Tem-se também como base de dados os resultados fornecidos pelo Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Antonina 

(2009). (Angelis Neto, 2015, p. 122 a 123). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. (Angelis Neto, 2015, p. 123). 

Quadro 121: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Antonina 

io 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 123) 

b) Resíduos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

Período População(1) 

(hab.) 
Qtidade Média Valor Unitário Custo Méd 

(kg/mês)  (R$/kg)  (R$/mês) 
 

  Público Privado  Público Pr ivado 

Dez/13 19.412 770 37 7,9 8 6.145,00 2 95,00 

Out/14 19.414 640 30 7,9 8 5.110,00 2 40,00 

Fev/15 19.450 645 35 7,9 8 5.150,00 2 15,00 
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humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 

realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 

dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não ocorra 

sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 
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Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Antonina/ PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados do 

quadro a seguir. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica, 

à exceção do mês de janeiro, o qual apresentou metragem reduzida em função de neste 

período, geralmente, alguns setores da prefeitura estar em férias coletivas. Além disso, 

deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções informais. 

Quadro 122: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Antonina/PR no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 

Mês Ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 

Janeiro 185,56 -x- 129,38 

Fevereiro 234,56 321,87 274,25 

Março 679,34 254,21 539,31 

Abril 456,87 421,09 361,76 

Maio 1.245,84 308,42 224,16 

Junho 890,54 471,23 761,47 

Julho 745,87 705,06 820,54 

Agosto 165,87 468,0 291,62 

Setembro 298,45 685,92 694,73 

Outubro 784,71 953,02 281,12 

Novembro 451,43 555,80 602,76 

Dezembro 287,54 577,61 703,23 

TOTAL 6.426,47 5.722,23 5.684,33 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 125) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro  a  seguir  com  as  respectivas  

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 
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Quadro 123: Quantidade estimada para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em 
Antonina  

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas (m²) 6.426,47 5.722,23 5.684,33 

Acréscimo de 15% para as 
construções informais (m²) 

7.390,4 6.580,6 6.536,9 

Multiplicado por 0,096 t/m² 709,5 t/ano 631,7 t/ano 627,6 t/ano 

Dividido por 312*dia/ano 2,27 t/dia 2,02 t/dia 2,01 t/dia 

MÉDIA 2,1 t/dia 

*Nesse caso, 26 dias úteis/mês x 12 meses = 312 dias/ano 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 125) 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de 

geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições. 

Na cidade de Antonina/ PR não existem empresas especializadas na coleta e transporte 

de resíduos da construção. Quando existem obras de grande porte (raras) ou grande 

quantidade de obras em andamento, as construtoras da cidade solicitam a vinda de 

caminhões da Paranaguá/PR para fazer a coleta e destinação corretas. Existe uma 

relação entre a quantidade de áreas licenciadas pela prefeitura e a quantidade de 

veículos coletores utilizados. Há que se destacar que aqui está se considerando apenas 

as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos 

provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas 

coletoras de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses de 

novembro de 2013, setembro de 2014 e fevereiro de 2015. As características das 

empresas de disk entulho estão apresentadas no quadro abaixo. 

Quadro 124: Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Antonina 

Empresa Nº de caçambas 
(unidade) 

Volume médio das 
caçambas (m³) 

Nº de caminhões 
(unidade) 

A 20 4,0 1 

B 22 3,5 1 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 126) 
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Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de construção 

gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de terrenos, 

execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um 

percentual de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os 

coletores particulares.  

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Antonina fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras e Planejamento a prefeitura de Antonina possui dois caminhões 

caçamba de 5 m3 cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área 

própria para esse fim, juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos 

volumosos. 

O quadro a seguir apresenta a estimativa de geração de resíduos da construção civil 

para o município de Antonina. (Angelis Neto, 2015, p. 124 a 127). 

Quadro 125: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Antonina  

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

NOV/2013 2,36 t/dia 3,40 t/dia 0,78 t/dia 6, 54 t/dia 

SET/2014 2,94 t/dia 2,80 t/dia 0, 52 t/dia 6,26 t/dia 

FEV/2015 2,10 t/dia* 3,08 t/dia 1,05 t/dia 6,23 t/dia 

MÉDIA 6,34 t/dia 

*Considerou-se a média dos três anos da base de dados 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 127) 

c) Resíduos Sólidos Industriais 

O documento Gestão de Resíduos Sólidos nas Cidades Litorâneas do Estado do Paraná 

apresenta os seguintes resultados de sua pesquisa com relação ao tipo e volume dos 

resíduos industriais. 
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Quadro 126: Resíduos gerados por tipo de indústria 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

CONSUMO 
(quantidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 
(quantidade/dia) 

CLASSE (NBR 10.004/2004) 

Indústria têxtil 454,55 m/dia 5% 23 m/dia Classe II B – Inertes 

Indústria mecânica 42,5 kg/dia 10% 4,3 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de fumo 100 kg/dia 5% 5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de produtos 
alimentícios 

250 kg/dia 5% 12,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 129) 

Os resíduos sólidos industriais de Antonina são coletados pela prefeitura municipal 

junto com a coleta convencional e encaminhado ao aterro sanitário operado na forma 

de consórcio com o município de Morretes. (Angelis Neto, 2015, p. 129). 

5.7.7.2 Guaraqueçaba 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Guaraqueçaba possui 1 farmácia, 1 Centro de saúde/Unidade básica de 

saúde, 1 hospital geral e 11 postos de saúde (IPARDES, 2015; GUARAQUEÇABA, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. No quadro a seguir tem-se os resultados de campo. (Angelis Neto, 

2015, p. 152). 

Quadro 127: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Guaraqueçaba 

Período População (1) 
(hab.) 

Quantidade Média 
(kg/mês) 

Valo Unitário 
(R$/kg) 

Custo Médio (R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 8.012 131 17 22,93 3.003,83 389,81 

Out/14 7.988 117 11 22,93 2.682,81 252,23 

Fev/15 7.923 123 13 22,93 2.820,39 298,09 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 152) 
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b) Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade.  Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 

realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 
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dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não ocorra 

sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Guaraqueçaba/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados do 

quadro a seguir. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. 

Segundo informações obtidas junto ao Departamento de Tributação do município, a 

emissão de alvarás é muito esporádica, pois a população tem o hábito de construir sem 

a prévia autorização da prefeitura. Assim, deve-se acrescer 75% às áreas licenciadas em 

função das construções informais, índice bastante elevado, mas que vem ao encontro 

do que fora informado na própria prefeitura. (Angelis Neto, 2015, p. 152 a 153). 
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Quadro 128: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Guaraqueçaba 

Mês Ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 

Janeiro 76,33 -x- -x- 

Fevereiro -x- 95,82 75,95 

Março 97,20 56,0 67,60 

Abril 45,28 96,55 -x- 

Maio 123,0 105,88 55,40 

Junho 435,0 75,0 -x- 

Julho 34,49 -x- 69,50 

Agosto 78,90 93,61 40,75 

Setembro 87,49 49,50 80,0 

Outubro 76,32 99,50 -x- 

Novembro -x- 113,70 78,40 

Dezembro 106,80 -x- 90,50 

TOTAL 1.160,81 785,56 558,10 

*Em alguns meses, não foram licenciadas nenhuma construção 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 154) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 

Quadro 129: Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas 

em Guaraqueçaba 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas 1.160,81 m²/ano 785,56m²/ano 558,10 m²/ano 

Acréscimo de 75% para as 
construções informais 

2.031,41 m²/ano 1.374,73 m²/ano 976,68m²/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m² 195,02 t/ano 131,97 t/ano 93,76 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 0,62 t/dia 0,42 t/dia 0,30 t/dia 

MÉDIA 0,45 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 154) 

Já no que diz respeito ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de 

geração de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores 

provenientes de reformas e demolições. 

Na cidade de Guaraqueçaba/PR não existem empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Quando existem obras em andamento, as 

próprias construtoras da cidade realizam o trabalho de coleta destes resíduos. Há que 

se destacar que aqui está se considerando apenas as obras de reformas, reparos e 
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demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos provenientes de construções novas. 

Em conversa com representantes das três construtoras que atuam na cidade, foram 

repassados valores estimados de transporte de entulhos que são utilizados pelas 

próprias construtoras em aterros, obras de drenagem e reforços de terrenos. 

A pesquisa de campo para a obtenção desses valores foi realizada em dezembro de 

2014. Os valores repassados pelas construtoras estão nos quadros abaixo. 

Quadro 130: Transporte de resíduos da construção civil de reformas, reparos e demolições realizado por 
construtoras que atuam na cidade de Guaraqueçaba 

Construtora 2012 2013 2014 TOTAL 

A 10 m³ 12 m³ 14 m³ 36 m³ 

B 15 m³ 13 m³ 12 m³ 40 m³ 

C 9 m³ 14 m³ 12 m³ 35 m³ 

TOTAL 34 m³ 39 m³ 38 m³ 111 m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 154) 

Quadro 131: Média diária de RCC’s transportados por construtoras que atuam na cidade de 
Guaraqueçaba 

Quantidade anual de 
resíduos da construção civil 

2012 2013 2014 

34 m³ 39 m³ 38 m³ 

Quantidade mensal 2,83 m³/ano 3,25 m³/ano 3,17 m³/mês 

Quantidade diária* 0,11 m³/ano 0,13 m³/dia 0,12 m³/dia 

Quantidade diária** 0,15 t/dia 0,18 t/dia 0,16 t/dia 

Quantidade diária média 0,16 t/dia 

* Considerando 26 dias úteis por mês 

** Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 154) 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Guaraqueçaba fazem 

regularmente a coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios 

e áreas desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos 

pela Secretaria de Obras e Planejamento a prefeitura de Guaraqueçaba possui um 

trator tipo Tobatta, que trabalha de segunda a sexta e realiza a coleta desses entulhos 
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e descarta-os numa área própria para esse fim, juntamente com resíduos de poda e 

varrição e resíduos volumosos. A coleta de resíduos da construção civil é realizada sem 

custos para moradores e não existe classificação para pequenos, médios e grandes 

geradores. 

Devido às condições naturais da cidade, os resíduos de construção são praticamente 

inexistentes, pois são utilizados pelos próprios geradores, ou ainda, os mesmos são 

recolhidos pela prefeitura e utilizados para manutenção de estradas e no aterro de 

áreas alagadas (PLANO..., 2013). 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas no quadro a seguir. 

As quantidades são aproximadas, ou seja, descartou-se os resíduos de poda e varrição 

que também são transportados por esse trator. (Angelis Neto, 2015, p. 155 a 156). 

Quadro 132: Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Guaraqueçaba em descartes 
irregulares 

Prefeitura 2012 2013 2014 

Quantidade anual 45 m³/ano 53 m³/ano 49 m³/ano 

Quantidade diária* 0,14 m³/ano 0,17 m³/dia 0,16 m³/dia 

Quantidade diária** 0,19 t/dia 0,23 t/dia 0,22 t/dia 

Quantidade diária média 0,21 t/dia 

* Considerando 12 meses e 26 dias úteis por mês 

** Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 156) 

O quadro a seguir a estimativa de geração de resíduos da construção civil para o 

município de Guaraqueçaba. 
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Quadro 133: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Guaraqueçaba  

Base de dados Alvarás Construtoras Prefeitura TOTAL 

2012 0,62 t/dia 0,15 t/dia 0,19 t/dia 0,96 

2013 0,42 t/dia 0,18 t/dia 0, 23 t/dia 0,83 

2014 0,30 t/dia 0,16 t/dia 0,22 t/dia 0,68 

MÉDIA 0,82 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 156) 

c) Resíduos Industriais 

O resíduo industrial pode ser de diversos tipos, de acordo com a atividade da 

indústria, sendo a fonte mais comum de resíduos perigosos. É muito variado o 

processo de produção industrial o que gera grande variedade de resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos. Diferentes são as indústrias e também os processos 

por elas utilizados e assim os refeitos resultantes. Alguns podem ser reutilizados 

ou reaproveitados. Por outro lado, as que geram material químico são bem 

menos aproveitados por apresentarem maior grau de toxicidade, elevado custo 

para reaproveitamento (reciclagem), exigindo, às vezes, o uso de tecnologias 

avançadas para tal. No município de Guaraqueçaba, devido às leis ambientais, 

não é permitida instalação de atividades potencialmente poluidoras. Existem 

somente duas indústrias de beneficiamento de palmáceas, uma em área urbana 

e outra em área rural, porém as atividades desenvolvidas pelas mesmas não 

geram resíduos que mereçam destinação final especial. A indústria localizada na 

área rural utiliza seus resíduos na própria produção como adubo orgânico; a 

localizada em área urbana, vende/doa seus resíduos para a produção de ração 

para bubalinos (PLANO..., 2013) . (Angelis Neto, 2015, p. 156 a 157). 
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Quadro 134: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Guaraqueçaba  

Atividades 

Econômicas 
Qtidade. Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 

alimentícios, de bebida 

e álcool etílico 

 

4 
Alimentos em conserva; Frutas e 

doces cristalizados; Doces e 

balas 

Produtos naturais; 

Xaropes e corantes; 

Conservantes 

 
Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 157) 

5.7.7.3 Guaratuba 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Guaratuba possui 16 farmácias e drogarias, 3 funerárias, 6 clínicas 

veterinárias, 4 laboratórios de análises clínicas, 9 clínicas odontológicas, 1 centro 

de atenção psicossocial, 6 centros de saúde/unidade básica de saúde, 3 clínicas 

especializadas/ambulatórios especializados, 16 consultórios, 1 hospital geral, 6 

postos de saúde, 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência 

e 6 unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia (IPARDES, 2015; 

GUARATUBA, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos 

sólidos de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, 

outubro de 2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são 

realizados por empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa 

em Curitiba/PR, que realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá 

destino ambientalmente adequado aos rejeitos. No quadro a seguir tem-se os 

resultados de campo. (Angelis Neto, 2015, p. 157 a 168). 

Quadro 135: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Guaratuba 

Período População 
(1) 

(hab.) 

Quantidade Média 
(kg/mês) 

Valor da 
equipe 

(R$/mês) 

Custo Médio (R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 34.338 983 105 R$ 14.000,00 R$ 12.648,90 R$ 1.351,10 

Out/14 34.767 850 75 R$ 14.000,00 R$ 12.864,86 R$ 1.135,14 

Fev/15 34.943 877 89 R$ 14.000,00 R$ 12.710,14 R$ 1.289,86 

(I) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 168) 
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b) Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 

realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 
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dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não ocorra 

sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Guaratuba/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados do 

quadro a seguir. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. 

Além disso, deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções 

informais. (Angelis Neto, 2015, p. 168 a 169). 

Quadro 136: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Guaratuba 

Mês Áreas licenciadas por ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 

Janeiro 1.455,33 2.524,75 2.029,67 

Fevereiro 2.133,09 539,45 1.070,46 

Março 1.955,80 690,77 3.091,08 

Abril 1.464,00 1.130,57 1.673,21 

Maio 1.824,14 1.406,08 1.191,03 

Junho 516,54 3.091,02 3.004,60 

Julho 4.342,69 702,23 1.394,70 

Agosto 1.447,81 5.189,63 662,83 

Setembro 755,71 2.119,45 1.193,95 

Outubro 1.072,26 1.896,21 575,51 

Novembro 1.299,67 1.209,54 2.910,84 

Dezembro 2.272,96 2.024,27 1.797,51 

TOTAL 20.540,0 22.523,97 20.595,39 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 169) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 
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Quadro 137: Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas 

em Guaratuba 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas 20.540,0 m²/ano 22.523,97 m²/ano 22.595,39 m²/ano 

Acréscimo de 15% para as 
construções informais 

(m²/ano) 

23.621,0 m²/ano 25.902,57 m²/ano 23.684,70 m²/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m² 2.267,62 t/ano 2.486,65 t/ano 2.273,73 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 7,27 t/dia 7,97 t/dia 7,29 t/dia 

MÉDIA 7,51 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 170) 

Com relação ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de geração 

de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores provenientes 

de reformas e demolições. 

Na cidade de Guaratuba/PR existem três empresas especializadas na coleta e transporte 

de resíduos da construção. Há que se destacar que aqui está se considerando apenas as 

obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos 

provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas 

coletoras de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses de 

fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 138: Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Guaratuba 

Empresa Nº de caçambas 
(unidade) 

Volume médio das 
caçambas (m³) 

Nº de caminhões 
(unidade) 

A 34 4,0 2 

B 29 4,0 1 

C 37 4,0 2 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 170) 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de construção 

gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de terrenos, 

execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um percentual 

de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se no quadro a seguir. 
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Quadro 139: Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que atuam na cidade 
de Guaratuba 

Empresa A B C Quantidade média 
(t/dia)* 

Média 
mensal de 
caçambas 

transportadas 

FEV/2014 12 unidades 
48 m³ 

11 unidades 
44 m³ 

14 unidades 56 
m³ 

9,29 t/dia 

NOV/2014 15 unidades 
60 m³ 

13 unidades 
52 m³ 

16 unidades 64 
m³ 

11,05 t/dia 

MAR/2015 11 unidades 
44 m³ 

10 unidades 
40 m³ 

13 unidades 52 
m³ 

8,54 t/dia 

TOTAL 152 m³ 136 m³ 172 m³ 

Quantidade média 
(m³/mês) 

153,33 m³/mês 

Acréscimo de 20% 183,98 m³/mês 

Quantidade média 
(m³/dia) 

7,08 m³/dia 

Quantidade média (t/dia)* 9,63 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 171) 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Guaratuba fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras a prefeitura de Guaratuba possui dois caminhões caçamba de 5 m3 

cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, 

juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas no quadro a seguir. 

Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 
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Quadro 140: Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Guaratuba em descartes 
irregulares  

Prefeitura Caminhão A Caminhão B TOTAL Quantidade média 
(t/dia)* 

Média 
mensal de 
viagens de 
caminhões 

FEV/2014 4 viagens 20 
m³/mês 

3 viagens 
15m³/mês 

35 m³/mês 1,83 t/dia 

NOV/2014 6 viagens 
30m³/mês 

7 viagens 
35m³/mês 

65m³/mês 3,40 t/dia 

MAR/2015 5 viagens 
25m³/mês 

4 viagens 
20m³/mês 

45 m³/mês 2,35 t/dia 

TOTAL 75 m³/mês 70 m³/mês 145 m³ 

Quantidade média 72,5 m³/mês ou 2,79 m³/dia 

Quantidade média (t/dia)* 3,79 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 171) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção civil para o município 

de Guaratuba. 

Quadro 141: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Guaratuba 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 4,55 t/dia 9,29 t/dia 1,83 t/dia 15,67 t/dia 

NOV/2014 12,36 t/dia 11,05 t/dia 3,40 t/dia 26,81 t/dia 

MAR/2015 7,51 t/dia* 8,54 t/dia 2,35 t/dia 18,4 t/dia 

MÉDIA 20,29 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em 
Guaratuba/PR 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 172) 

c) Resíduos Sólidos Industriais 

No município de Guaratuba existem as seguintes indústrias, conforme quadro a seguir, 

que estão catalogadas no IPARDES (CADERNO..., 2015). 
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Quadro 142: Atividades industriais de Guaratuba 

Atividades Econômicas Quantidade Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 

13 Transformação de produtos 
naturais em calcário, adubos e 
complementos minerais 

Produtos minerais naturais 
retirados do solo 

Indústria mecânica 4 Peças para motores de carros e 
tratores e implementes 
agrícolas 

Peças e acessórios de 
pequenas dimensões para 
montagem e reparos 

Indústria de madeira e 
do mobiliário 

10 Móveis sob encomenda; 
Móveis infantis; Escadas e 
utensílios de madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 
compensados, tábuas 

Indústria do papel, 
papelão, editorial e 
gráfica 

6 Impressão flexográfica; Gráfica Bobinas de papel; Resma 
de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 
vestuário e artefatos 
de tecidos 

6 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 
Rolos de linha 

Indústria de produtos 
alimentícios, de bebida 
e álcool etílico 

13 Alimentos em conserva; Frutas 
e doces cristalizados; Doces e 
balas 

Produtos naturais; Xaropes 
e corantes; Conservantes 

Indústria metalúrgica 14 Metalurgia de acessórios para 
construção civil, de 
equipamentos e máquinas para 
indústrias; Metalurgia 
especializada em 
equipamentos para lubrificação 

Cantoneiras, tubos, barras 
maciças, chapas 
galvanizadas e chapas 
dobradas 

Indústria de material 
de transporte 

3 Produção de barcos e lanchas 
de madeira de pequeno porte 

Chapas de MDF, 
compensado, tábuas 

Indústria da borracha, 
fumo, couros, peles e 
produtos similares e 
indústria diversa 

1 Fumo em rolo Produtos de origem 
vegetal 

Indústria química, de 
produtos 
farmacêuticos, 
veterinários, de 
perfumaria, sabões, 
velas e matérias 
plásticas 

1 Produção de sabões e 
detergentes; produção de velas 
e insumos parafinados 

Parafina, essências e 
conservantes; barbante e 
pavios; detergentes e soda 
cáustica 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 172) 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os formulários de 

pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas industriais. Das 71 

indústrias presentes no município de Guaratuba, foi possível obter os resultados em 52 

delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados fornecidos pelas 

empresas, são apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 143: Resíduos gerados por tipo de indústria em Guaratuba 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

CONSUMO 
(quantidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 
(quantidade/dia) 

CLASSE (NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 
minerais 

670 kg/dia 10% 67,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de móveis 300 kg/dia 15% 45,0 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de papel 250 kg/dia 12% 30,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria têxtil 700 m/dia 5% 35,0 m/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de produtos 
alimentícios 

850 kg/dia 5% 42,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria metalúrgica 235 kg/dia 15% 35,3 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria mecânica 145/dia 10% 14,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de material 
de transporte 

95 kg/dia 5% 4,8 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de fumo e 
diversas 

90 kg/dia 5% 4,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria química e 
outros 

80 kg/dia 7% 5,6 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 173) 

Os resíduos sólidos industriais de Guaratuba são coletados pela prefeitura municipal 

juntamente com a coleta convencional e encaminhados ao aterro sanitário operado pelo 

município. (Angelis Neto, 2015, p. 161 a 174). 

5.7.7.4 Matinhos 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Matinhos possui 11 farmácias e drogarias, 2 funerárias, 3 clínicas 

veterinárias, 2 laboratórios de análises clínicas, 7 clínicas odontológicas, 6 clínicas 

especializadas/ambulatórios especializados, 2 policlínicas, 13 consultórios médicos, 1 

hospital geral, 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência, 6 postos 

de saúde e 2 unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia (IPARDES, 2015; 

MATINHOS, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 
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realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. No quadro a seguir tem-se os resultados de campo. 

Quadro 144: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Matinhos  

Período População 
(1) 

(hab.) 

Quantidade Média 
(kg/mês) 

Valor da 
equipe 

(R$/mês) 

Custo Médio (R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 31.690 890 105 R$ 13.400,00 R$ 11.986,00 R$ 1.414,00 

Out/14 32.148 750 64 R$ 13.400,00 R$ 12.346,00 R$ 1.054,00 

Fev/15 32.377 774 76 R$ 13.400,00 R$ 12.202,00 R$ 1.198,00 

(I) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 205) 

b) Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade.  Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 

realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 
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de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 

dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não ocorra 

sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Matinhos/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados do 

quadro abaixo. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. 

Além disso, deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções 

informais. 
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Quadro 145: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Matinhos  

Mês Áreas licenciadas por ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 

Janeiro 4.365,04 10.099,55 4.477,24 

Fevereiro 6.426,04 2.158,71 1.962,49 

Março 5.865,21 2.694,95 11.323,32 

Abril 4.398,33 4.364,35 5.770,10 

Maio 6.559,50 8.694,19 6.087,46 

Junho 3.324,17 7.509,89 3.190,54 

Julho 3.899,34 4.814,4 3.749,30 

Agosto 7.296,95 8.340,26 1.715,16 

Setembro 5.291,77 5.554,71 3.716,34 

Outubro 1.343,70 12.735,47 9.795,63 

Novembro 4.342,69 2.879,79 10.046,51 

Dezembro 4.528,23 22.523,24 4.434,31 

TOTAL 57.640,97 92.369,51 66.268,40 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 206) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 

Quadro 146: Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas 
em Matinhos 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas 57.640,97 m²/ano 92.369,51 m²/ano 66.268,40 m²/ano 

Acréscimo de 15% para as 
construções informais 

(m²/ano) 

66.287,12 m²/ano 106.224,9 m²/ano 76.208,7 m²/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m² 6.363,6 t/ano 10.197,6 t/ano 7.316,0 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 20,4 t/dia 32,7 t/dia 23,5 t/dia 

MÉDIA 25,5 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 207) 

Com relação ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de geração 

de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores provenientes 

de reformas e demolições. 

Na cidade de Matinhos/PR existe uma empresa especializada na coleta e transporte de 

resíduos da construção. Quando existem obras de grande porte (raras) ou grande 

quantidade de obras em andamento, as construtoras da cidade solicitam a vinda de 

caminhões da Paranaguá/PR para fazer a coleta e destinação corretas. No caso, duas 
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empresas de Paranaguá que atendem a essas solicitações. Há que se destacar que aqui 

está se considerando apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, 

portanto, excluir os resíduos provenientes de construções novas. Essa informação foi 

repassada às empresas coletoras de entulho para que não houvesse superposição de 

valores. A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos 

meses de fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das 

empresas de disk entulho estão apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 147: Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Matinhos 

Empresa Nº de caçambas 
(unidade) 

Volume médio das 
caçambas (m³) 

Nº de caminhões 
(unidade) 

A (Paranaguá) 20 4,0 1 

B (Paranaguá) 22 3,5 1 

C (Matinhos) 35 4,0 2 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 207) 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de construção 

gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de terrenos, 

execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um percentual 

de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se no quadro a seguir. 

Quadro 148: Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que atuam na cidade 
de Matinhos 

Empresa A B C Quantidade média 
(t/dia)* 

Média mensal 
de caçambas 
transportadas 

FEV/2014 24 unidades 
96 m³ 

23 unidades 
92m³ 

29 unidades 
116 m³ 

17,9 t/dia 

NOV/2014 28 unidades 
112 m³ 

29 unidades 
101,5 m³ 

33 unidades 
132 m³ 

21,7 t/dia 

MAR/2015 23 unidades 
92 m³ 

21 unidades 
73,5 m³ 

29 unidades 
116 m³ 

17,7 t/dia 

TOTAL 300 m³ 248,5 m³ 364 m³ 

Quantidade média 
(m³/mês) 

304,2 m³/mês 

Acréscimo 20% 365,0 m³/mês 

Quantidade média 
(m³/dia) 

14,0 m³/dia 

Quantidade média (t/dia)* 19,0 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 208) 



563 
 

  

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Matinhos fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras a prefeitura de Matinhos possui três caminhões caçamba de 4 m3 

cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, 

juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas no quadro a seguir. 

Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

Quadro 149: Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Matinhos em descartes 
irregulares 

Prefeitura Caminhão 
A 

Caminhão 
B 

Caminhão 
C 

TOTAL Quantidade 
média (t/dia)* 

Média 
mensal de 
viagens de 
caminhões 

FEV/2014 7 viagens 
28 m³/mês 

6 viagens 
24m³/mês 

8 viagens 
32m³/mês 

84 m³/mês 4,4 t/dia 

NOV/2014 9 viagens 
36m³/mês 

11 viagens 
44 m³/mês 

8 viagens 
32 

m³/mês 

112 m³/mês 5,9 t/dia 

MAR/2015 9 viagens 
36 m³/mês 

7 viagens 
28m³/mês 

8 viagens 
32m³/mês 

96 m³/mês 5,0 t/dia 

TOTAL 100 
m³/mês 

96 m³/mês 96 
m³/mês 

292 m³ 

Quantidade média 97,3 m³/mês ou 3,74 m³/dia 

Quantidade média 
(t/dia)* 

5,1 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 209) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção civil para o município 

de Matinhos. 
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Quadro 150: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Matinhos 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 8,3 t/dia 17,9 t/dia 4,4 t/dia 30,6 t/dia 

NOV/2014 42,7 t/dia 21,7 t/dia 5,9 t/dia 70,3 t/dia 

MAR/2015 25,5 t/dia* 17,7 t/dia 5,0 t/dia 48,2 t/dia 

MÉDIA 49,7 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em 
Matinhos/PR 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 209) 

b) Resíduos Sólidos Industriais 

No município de Matinhos existem as seguintes indústrias, conforme quadro a seguir, 

que estão catalogadas no IPARDES (CADERNO..., 2015). 

Quadro 151: Atividades industriais de Matinhos 

Atividades Econômicas Quanti
dade 

Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 

5 Transformação de produtos 
naturais em calcário, adubos e 

complementos minerais 

Produtos minerais 
naturais retirados do solo 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 

8 Móveis sob encomenda; Móveis 
infantis; Escadas e utensílios de 

madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 

compensados, tábuas 

Indústria do papel, 
papelão, editorial e gráfica 

3 Imprenssão flexográfica; Gráfica Bobinas de papel; Resma 
de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 
vestuário e artefatos de 

tecidos 

3 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 
Rolos de linha 

Indústria de produtos 
alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 

8 Alimentos em conserva; Frutas 
e doces cristalizados; Doces e 

balas 

Produtos naturais; 
Xaropes e corantes; 

Conservantes 

Indústria metalúrgica 6 Metalurgia de acessórios para 
construção civil, de 

equipamentos e máquinas para 
indústrias; Metalurgia 

especializada em equipamentos 
para lubrificação 

Cantoneiras, tubos, barras 
maciças, chapas 

galvanizadas e chapas 
dobradas 

Indústria de material 
elétrico e comunicações 

1 Fiação e bobinamento; peças 
para telefonia e centrais 

eletrônicos 

Circuitos elétricos; fios de 
cobre com revestimento e 

em rolos 

Indústria da borracha, 
fumo, couros, peles e 
produtos similares e 

indústria diversa 

1 Fumo em rolo Produtos de origem 
vegetal 

Indústria química, de 
produtos farmacêuticos, 

veterinários, de 

4 Produção de sabões e 
detergentes; produção de velas 

e insumos parafinados 

Parafina, essências e 
conservantes; barbante e 
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Atividades Econômicas Quanti
dade 

Ramo de Atuação Matéria Prima 

perfumaria, sabões, velas 
e matérias plásticas 

pavios; detergentes e soda 
cáustica 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 209 a 210) 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os formulários de 

pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas industriais. Das 39 

indústrias presentes no município de Matinhos, foi possível obter os resultados em 27 

delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados fornecidos pelas 

empresas, são apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 152: Resíduos gerados por tipo de indústria em Matinhos 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

CONSUMO 
(quantidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 
(quantidade/dia) 

CLASSE (NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 
minerais 

700 kg/dia 10% 70,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de móveis 300 kg/dia 15% 45,0 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de papel 250 kg/dia 12% 30,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria têxtil 900 m/dia 5% 45,0 m/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de produtos 
alimentícios 

700 kg/dia 5% 35,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria metalúrgica 200 kg/dia 15% 30 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de 
materiais elétricos 

70 kg/dia 5% 3,5 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de fumo e 
diversas 

75 kg/dia 5% 3,75 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria química e 
outros 

110 kg/dia 7% 7,7 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 211) 

Os resíduos sólidos industriais de Matinhos são coletados pela prefeitura municipal 

juntamente com a coleta convencional e encaminhados ao aterro controlado operado 

pelo município. (Angelis Neto, 2015, p. 204 a 211) 

5.7.7.5 Morretes 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Morretes possui 3 farmácias e drogarias, 2 funerárias, 3 clínicas 

odontológicas, 1 Centro de saúde/Unidade básica de saúde, 3 Clínica 

especializada/Ambulatório especializado, 8 consultórios médicos, 1 hospital geral, 1 
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Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência/emergência e 9 postos de saúde 

(IPARDES, 2015e; MORRETES, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. No quadro a seguir tem-se os resultados de campo. 

Quadro 153: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Matinhos  

Período População 
(1) 

(hab.) 

Quantidade Média 
(kg/mês) 

Valor unitário 
(R$/kg) 

Custo Médio (R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 16.325 186 42 10,00 1.860,00 420,00 

Out/14 16.381 155 33 10,00 1.550,00 330,00 

Fev/15 16.399 159 38 10,00 1.590,00 380,00 

(I) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 232) 

b) Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade.  Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 
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realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 

dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não ocorra 

sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Morretes/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a março de 2015, conforme dados do quadro 

a seguir. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica, à 

exceção do mês de julho de 2013 e janeiro de 2014, o qual apresentou metragem nula 



568 
 

  

em função de neste período, geralmente, alguns setores da prefeitura estar em férias 

coletivas. Além disso, deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das 

construções informais. 

Quadro 154: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Morretes 

Mês Ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 2015(m²) 

Janeiro 193,20 583,37 -x- 144,42 

Fevereiro 224,16 347,31 1.558,71 1.113,38 

Março 761,47 222,55 835,42 179,55 

Abril 640,17 2.691,35 1.397,46  

Maio 2.077,44 153,06 891,32  

Junho 908,9 1.077,24 630,84  

Julho 1.087,30 -x- 148,46  

Agosto 454,0 2.778,14 1.816,88  

Setembro 883,82 705,06 905,56  

Outubro 555,8 168,0 899,55  

Novembro 577,61 685,92 808,17  

Dezembro 1.893,7 953,02 258,91  

TOTAL 10.257,57 10.365,02 10.151,28 1.437,35* 

*Nesse caso, considerou-se apenas os três meses 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 234) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 

Quadro 155: Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas 

 2012 2013 2014 2015 

Áreas licenciadas 
(m²/ano) 

10.257,57 10.365,02 10.151,28 1.437,35 

Acréscimo de 15% para as 
construções informais 

(m²/ano) 

11.796,0 11.920,0 11.674,0 1.653,0 

Multiplicado por 0,096 
t/m² 

1.132,4 
t/ano 

1.144,3 t/ano 1.120,7 t/ano 158,7 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 3,63 t/dia 3,68 t/dia 3,59 t/dia 2,03 t/dia* 

MÉDIA 3,63 t/dia** 

* Nesse caso, 26 dias úteis/mês x 3 meses = 78 dias 

** Exclui-se da média os dados de 2015 por apresentarem discrepâncias com relação aos outros anos 
da pesquisa 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 234) 



569 
 

  

Com relação ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de geração 

de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores provenientes 

de reformas e demolições. 

Na cidade de Morretes/PR não existem empresas especializadas na coleta e transporte 

de resíduos da construção. Quando existem obras de grande porte (raras) ou grande 

quantidade de obras em andamento, as construtoras da cidade solicitam a vinda de 

caminhões da Paranaguá/PR para fazer a coleta e destinação corretas. Existe uma 

relação entre a quantidade de áreas licenciadas pela prefeitura e a quantidade de 

veículos coletores utilizados. Há que se destacar que aqui está se considerando apenas 

as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os resíduos 

provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas 

coletoras de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses de 

novembro de 2013, setembro de 2014 e fevereiro de 2015. As características das 

empresas de disk entulho estão apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 156: Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Morrestes 

Empresa Nº de caçambas 
(unidade) 

Volume médio das 
caçambas (m³) 

Nº de caminhões 
(unidade) 

A 20 4,0 1 

B 22 3,5 1 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 235) 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de construção 

gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de terrenos, 

execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um percentual 

de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se no quadro a seguir. 
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Quadro 157: Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que atuam na cidade 
de Morretes 

Empresa A B TOTAL 

Média mensal 
de caçambas 
transportadas 

NOV/2013 22 unidades 
88 m³/mês 

17 unidades 
59,5 m³/mês 

147,5 m³/mês 

SET/2014 23 unidades 
92 m³/mês 

24 unidades 
84 m³/mês 

176 m³/mês 

FEV/2015 25 unidades 
100 m³/mês 

19 unidades 
66,5 m³/mês 

166,5 m³/mês 

Quantidade média (m³/mês) 163,3 m³/mês 

Acréscimo de 20% 196,0 m³/mês 

Quantidade média (m³/dia) 7,54 m³/dia 

Quantidade média (t/dia)* 10,25 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 235) 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Morretes fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras e Planejamento a prefeitura de Morretes possui três caminhões 

caçamba de 4 m3 cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área 

própria para esse fim, juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos 

volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas no quadro a seguir. 

Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

Quadro 158: Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Morretes em descartes 
irregulares 

Prefeitura Caminhão A Caminhão B Caminhão C 

Média 
mensal de 
viagens de 
caminhões 

NOV/2013 2 viagens 8 m³ 2 viagens 8 m³ 3 viagens 12m³ 

SET/2014 1 viagem 4 m³ 3 viagens 12 m³ 2 viagens 8 m³ 

FEV/2015 3 viagens 12 m³ 1 viagem 4m³ 2 viagens 8m³ 

TOTAL 24 m³ 24 m³ 28 m³ 

Quantidade média 25,3 m³/mês ou 0,973 m³/dia 

Quantidade média (t/dia)* 1,32 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 236) 
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Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção civil para o município 

de Morretes. 

Quadro 159: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Morretes 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

NOV/2014 2,91 t/dia 9,26 t/dia 1,46 t/dia 13,63 t/dia 

SET/2014 3,85 t/dia 11,05 t/dia 1,26 t/dia 16,16 t/dia 

FEV/2015 4,73 t/dia 10,45 t/dia 1,26 t/dia 16,44 t/dia 

MÉDIA 15,41 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 236) 

c) Resíduos Sólidos Industriais 

No município de Morretes existem as seguintes indústrias, conforme quadro a seguir, 

que estão catalogadas no IPARDES (CADERNO..., 2015). 

Quadro 160: Atividades industriais de Morretes 

Atividades Econômicas Quantidade Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 

1 Transformação de produtos 
naturais em calcário, adubos e 
complementos minerais 

Produtos minerais naturais 
retirados do solo 

Indústria da madeira e 
do mobiliário 

1 Móveis sob encomenda; 
Móveis infantis; Escadas e 
utensílios de madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 
compensados, tábuas 

Indústria do papel, 
papelão, editorial e 
gráfica 

6 Imprenssão flexográfica; 
Gráfica 

Bobinas de papel; Resma 
de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 
vestuário e artefatos de 
tecidos 

2 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 
Rolos de linha 

Indústria de produtos 
alimentícios, de bebida 
e álcool etílico 

8 Alimentos em conserva; Frutas 
e doces cristalizados; Doces e 
balas 

Produtos naturais; Xaropes 
e corantes; Conservantes 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 237) 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os formulários de 

pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas industriais. Das 18 

indústrias presentes no município de Morretes, foi possível obter os resultados em 15 

delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados fornecidos pelas 

empresas, são apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 161: Resíduos gerados por tipo de indústria em Morretes 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

CONSUMO 
(quantidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 
(quantidade/dia) 

CLASSE (NBR 10.004/2004) 

Indústria mecânica 65 kg/dia 10% 6,3 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de móveis 105 kg/dia 15% 15,8 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de papel 125 kg/dia 12% 15,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria têxtil 900 m/dia 5% 45,0 m/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de produtos 
alimentícios 

750 kg/dia 5% 37,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 238) 

Os resíduos sólidos industriais de Morretes são coletados pela prefeitura municipal 

junto com a coleta convencional e encaminhado ao aterro sanitário operado na forma 

de consórcio com o município de Antonina. (Angelis Neto, 2015, p. 232 a 238). 

5.7.7.6. Paranaguá 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Paranaguá possui 2 bancos de sangue/hemocentro, 22 farmácias e 

drogarias, 2 funerárias, 12 clínicas veterinárias, 7 laboratórios de análises clínicas, 39 

clínicas odontológicas, 1 centro de atenção psicossocial (CAPS), 9 centros de 

saúde/unidade básica de saúde, 18 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 

86 consultórios, 4 hospital geral, 2 policlínicas, 12 postos de saúde, 3 unidade móvel de 

nível pré-hospitalar - urgência/emergência e 20 unidades de serviço de apoio de 

diagnose e terapia (IPARDES, 2015f; PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, 2014). 

Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. No quadro a seguir tem-se os resultados de campo. 
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Quadro 162: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Paranaguá 

Período População 
(1) 

(hab.) 

Quantidade Média 
(kg/mês) 

Valor unitário 
(R$/kg) 

Custo Médio (R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 148.232 1.134 742 R$ 7,07 R$ 8.017,38 R$ 5.246,94 

Out/14 149.467 950 575 R$ 7,07 R$6.716,50 R$ 4.065,25 

Fev/15 149.962 1.054 698 R$ 7,07 R$ 7.451,78 R$ 4.934,86 

(I) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 258) 

b) Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

 Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade.  Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 

realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 

serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 
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Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. Os 

resultados dessas verificações apontam números sólidos que referenciam um patamar 

mínimo quanto à geração dos RCC’s em áreas urbanas. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 

dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas, depuradas dos percentuais de reformas e demolições, para que não ocorra 

sobreposição com os dados fornecidos pelos coletores. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Paranaguá/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás de 

construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados do 

quadro a seguir. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. 

Além disso, deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções 

informais. 
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Quadro 163: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Paranaguá 

Mês Ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 

Janeiro 4.441,11 5.142,52 2.361,65 

Fevereiro 2.36,26 31.320,31 12.857,07 

Março 10.797,82 3.204,15 1.569,14 

Abril 4.436,29 5.830,92 11.917,95 

Maio 5.083,27 9.279,68 4.376,03 

Junho 5.180,17 12.003,50 2.730,87 

Julho 15.551,40 5.861,5 3.975,57 

Agosto 11.304,76 5.493,93 3.161,77 

Setembro 28.544,62 3.482,81 23.583,42 

Outubro 13.612,15 9.446,52 9.484,20 

Novembro 7.692,59 6.507,79 4.305,73 

Dezembro 104.451,65 12.636,81 7.369,24 

TOTAL 253.432,09 110.210,44 87.692,64 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 260) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 

Quadro 164: Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  253.432,09 m²/ano 110.210,44 m²/ano 87.692,64 m²/ano 

Acréscimo de 15% para as 
construções informais 

(m²/ano) 

291.446,90 m²/ano 126.742,0 m²/ano 100.846,53 m²/ano 

Multiplicado por 0,096 t/m² 27.978,9 t/ano 12.167,23 t/ano 9.681,27 t/ano 

Dividido por 312 dia/ano 89,68 t/dia 38,98 t/dia 31,03 t/dia 

MÉDIA 53,23 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 260) 

Com relação ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de geração 

de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores provenientes 

de reformas e demolições. 

Na cidade de Paranaguá/PR existem cinco empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Há que se destacar que aqui está se considerando 

apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os 
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resíduos provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas 

coletoras de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

 A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses de 

fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 165: Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Paranaguá 

Empresa Nº de caçambas 
(unidade) 

Volume médio das 
caçambas (m³) 

Nº de caminhões 
(unidade) 

A 34 4,0 2 

B 29 4,0 1 

C 37 4,0 2 

D 45 4,0 2 

E 34 4,0 1 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 261) 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de construção 

gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de terrenos, 

execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um percentual 

de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se no quadro a seguir. 
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Quadro 166: Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que atuam na cidade 
de Paranaguá 

Empresa A B C D E Quantidade 
média 

(t/dia)* 

FEV/2014 24 
unidades 

96 m³ 

31 
unidades 
124 m³ 

26 
unidades 
104 m³ 

29 
unidades 
116 m³ 

31 unidades 
124 m³ 

35,4 t/dia 

NOV/2014 32 
unidades 
128 m³ 

29 
unidades 
116 m³ 

39 
unidades 
156 m³ 

33 
unidades 
132 m³ 

32 unidades 
128 m³ 

41,4 t/dia 

MAR/2015 32 
unidades 
128 m³ 

24 
unidades 

96 m³ 

32 
unidades 
128 m³ 

26 
unidades 
104 m³ 

34 unidades 
134 m³ 

37,0 t/dia 

TOTAL 352 m³ 336 m³ 388 m³ 352 m³ 386 m³ 

Quantidade média 
(m³/mês) 

362,8 m³/mês 

Acréscimo de 20% 435,36 m³/mês 

Quantidade média 
(m³/dia) 

16,74 m³/dia 

Quantidade média 
(t/dia)* 

22,8 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 
kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 261) 

Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Paranaguá fazem regularmente a 

coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios e áreas 

desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Obras a prefeitura de Paranaguá possui 3 caminhões caçamba de 5 m3 

cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área própria para esse fim, 

juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas no quadro a seguir. 

Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 
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Quadro 167: Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Paranaguá em descartes 

irregulares 

Prefeitura Caminhão A Caminhão B Caminhão C TOTAL Quantidade 
média (t/dia)* 

FEV/2014 5 viagens 25 
m³/mês 

4 viagens 20 
m³/mês 

5 viagens 25 
m³/mês 

70 m³/mês 3,7 t/dia 

NOV/2014 8 viagens 40 
m³/mês 

6 viagens 30 
m³/mês 

7 viagens 35 
m³/mês 

105 m³/mês 5,5 t/dia 

MAR/2015 7 viagens 35 
m³/mês 

6 viagens 30 
m³/mês 

8 viagens 40 
m³/mês 

105 m³/mês 5,5 t/dia 

TOTAL 100 m³/mês 80 m³/mês 100 m³/mês 280 m³/mês 

Quantidade 
média 

93,3 m³/mês ou 3,6 m³/dia 

Quantidade 
média (t/dia)* 

4,9 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 
kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 262) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção civil para o município 

de Paranaguá. 

Quadro 168: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Paranaguá 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 54,6 t/dia 35,4 t/dia 3,7 t/dia 93,7 t/dia 

NOV/2014 18,3 t/dia 41,4 t/dia 5,5 t/dia 65,2 t/dia 

MAR/2015 53,33 t/dia* 37,0 t/dia 5,5 t/dia 95,8 t/dia 

MÉDIA 84,9 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em 
Paranaguá/PR 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 262) 

c) Resíduos Sólidos Industriais 

No município de Paranaguá existem as seguintes indústrias, conforme quadro a seguir, 

que estão catalogadas no IPARDES (CADERNO..., 2015). 
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Quadro 169: Atividades industriais de Paranaguá 

Atividades Econômicas Quantidade Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 

4 Transformação de produtos 
naturais em calcário, adubos e 
complementos minerais 

Produtos minerais naturais 
retirados do solo 

Indústria mecânica 19 Peças para motores de carros 
e tratores e implementes 
agrícolas 

Peças e acessórios de 
pequenas dimensões para 
montagem e reparos 

Indústria de madeira e 
do mobiliário 

7 Móveis sob encomenda; 
Móveis infantis; Escadas e 
utensílios de madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 
compensados, tábuas 

Indústria do papel, 
papelão, editorial e 
gráfica 

10 Impressão flexográfica; 
Gráfica 

Bobinas de papel; Resma 
de 500 folhas 

Indústria têxtil, do 
vestuário e artefatos de 
tecidos 

11 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 
Rolos de linha 

Indústria de calçados 1 Sapatos e sandálias Rolos de couro, courinho, 
EVA; Solados de borracha 

Indústria de produtos 
alimentícios, de bebida e 
álcool etílico 

37 Alimentos em conserva; 
Frutas e doces cristalizados; 
Doces e balas 

Produtos naturais; Xaropes 
e corantes; Conservantes 

Indústria metalúrgica 51 Metalurgia de acessórios para 
construção civil, de 
quipamentos e máquinas para 
indústrias; Metalurgia 
especializada em 
equipamentos para 
lubrificação 

Cantoneiras, tubos, barras 
maciças, chapas 
galvanizadas e chapas 
dobradas 

Indústria de material de 
transporte 

7 Produção de barcos e lanchas 
de madeira de pequeno porte 

Chapas de MDF, 
compensado, tábuas 

Indústria de material 
elétrico e comunicações 

1 Fiação e bobinamento; peças 
para telefonia e centrais 
eletrônicos 

Circuitos elétricos; fios de 
cobre com revestimento e 
em rolos 

Indústria da borracha, 
fumo, couros, peles e 
produtos similares e 
indústria diversa 

5 Fumo em rolo Produtos de origem 
vegetal 

Indústria química, de 
produtos farmacêuticos, 
veterinários, de 
perfumaria, sabões, 
velas e matérias plásticas 

35 Produção de sabões e 
detergentes; produção de 
velas e insumos parafinados 

Parafina, essências e 
conservantes; barbante e 
pavios; detergentes e soda 
cáustica 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 263) 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os formulários de 

pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas industriais. Das 188 

indústrias cadastradas nos bancos de dados pesquisados no município de Paranaguá, foi 
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possível obter os resultados em 126 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, 

conforme dados fornecidos pelas empresas, são apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 170: Resíduos gerados por tipo de indústria em Paranaguá 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

CONSUMO 
(quantidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 
(quantidade/dia) 

CLASSE (NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 
minerais 

3.200 kg/dia 10% 320 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de móveis 550 kg/dia 15% 82,5 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de papel 740 kg/dia 12% 88,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria têxtil 1.200 m/dia 5% 60,0 m/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de calçados 345 kg/dia 5% 17,25 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de produtos 
alimentícios 

3.760 kg/dia 5% 188,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de material 
elétrico 

70 kg/dia 5% 3,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria metalúrgica 2.375 kg/dia 15% 356,3 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria mecânica 430/dia 10% 43,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de material 
de transporte 

350 kg/dia 5% 17,5 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de fumo e 
diversas 

270 kg/dia 5% 13,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria química e 
outros 

1.785 kg/dia 7% 124,9 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 270) 

Os resíduos sólidos industriais de Paranaguá são coletados pelos geradores e 

encaminhados ao aterro industrial, de propriedade privada, que opera no município, 

sendo de responsabilidade dos próprios geradores. (Angelis Neto, 2015, p. 258 a 270) 

5.7.7.7. Pontal do Paraná 

a) Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

O município de Pontal do Paraná possui 7 farmácias e drogarias, 1 funerária, 3 clínicas 

veterinárias, 2 laboratórios de análises clínicas, 5 clínicas odontológicas, 4 centros de 

saúde/unidades básica de saúde, 3 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 

8 consultórios, 2 policlínicas, 1 posto de saúde, 1 unidade de serviço de apoio de 

diagnose e terapia e 1 unidade móvel de nível pré-hospitalar urgência/emergência 

(IPARDES, 2015g; PONTAL DO PARANÁ, 2014). 
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Os trabalhos e levantamentos de campo relativos à determinação dos resíduos sólidos 

de serviços de saúde foram realizados nos meses de dezembro de 2013, outubro de 

2014 e fevereiro de 2015. A coleta e transporte destes resíduos são realizados por 

empresa terceirizada. O destino final dos mesmos é uma empresa em Curitiba/PR, que 

realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino ambientalmente 

adequado aos rejeitos. No quadro a seguir tem-se os resultados de campo. 

Quadro 171: Resíduos sólidos de serviços de saúde de Pontal do Paraná 

Período População 
(1) 

(hab.) 

Quantidade Média 
(kg/mês) 

Valor unitário 
(R$/mês) 

Custo Médio (R$/mês) 

Público Privado Público Privado 

Dez/13 23.261 354 97 14.000,00 10.988,91 3.011,09 

Out/14 23.816 270 48 14.000,00 11.886,79 2.113,21 

Fev/15 24.019 305 76 14.000,00 11.297,35 2.792,65 

(I) IPARDES (2013, 2015) 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 291) 

b) Resíduos Sólidos da Construção Civil 

Para que a gestão de resíduos da construção civil atinja seus objetivos é necessário o 

conhecimento e controle do maior número de dados primários possíveis, tendo em vista 

que é a partir destes que se desencadeará todo o planejamento estratégico, tático e 

operacional do programa. É neste contexto que surgem os indicadores de geração de 

resíduos de construção e demolição. 

Na gestão de RCC’s, os indicadores de geração são dados norteadores de todo o 

programa, pois é a partir deles que se estabelece o dimensionamento de recursos 

humanos, financeiros e prediais que deverão ser empregados; desta forma, é 

imprescindível conhecer qual é a quantidade de resíduo gerado. 

Assim, Pinto (1999) propõe uma metodologia para auxiliar na quantificação dos resíduos 

de construção civil que são gerados numa cidade ou localidade. Nesta metodologia o 

autor aborda que a construção de indicadores sobre a geração de RCC’s pode ser 

realizada a partir de três bases de informações: das estimativas de área construída – 
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serviços executados e perdas efetivadas; da movimentação de cargas por coletores e do 

monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos RCC’s. 

No entanto, segundo o autor a consulta a esta última base de informação constitui um 

processo extremamente dificultoso, tanto pela pulverização das descargas em dezenas 

de pontos nos espaços urbanos, como pela impossibilidade de acompanhamento físico 

das descargas em cada ponto, por longo período de tempo. 

Em contrapartida, as duas outras bases de informações podem ser utilizadas com grande 

facilidade, possibilitando a conformação de um método de quantificação seguro e 

aplicável a qualquer município com registros rotineiros da construção licenciada. 

Quando Pinto (1999) refere-se na metodologia sobre o indicador área construída, está 

fazendo menção aos registros das obras licenciadas junto ao órgão municipal, mediante 

dados do alvará de construção. Nela estão lançadas as áreas anuais de construção 

registradas. 

Desta forma, ao considerar que a massa estimada para edificações executadas por 

processos convencionais segundo Pinto (1999) seja na ordem de 1.200 kg/m2 e que o 

índice de geração de RCC’s situa-se em torno de 8% conforme constatado por Agopyan 

et al. (1998), logo, a taxa de geração de resíduos de construção é de aproximadamente 

96 quilos por metro quadrado construído. 

Para estimar a quantidade de resíduos gerados por novas edificações na cidade de 

Pontal do Paraná/PR, teve-se como base informações relativas à concessão de alvarás 

de construção, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, conforme dados do 

quadro a seguir. A variação de valores ao longo dos meses não tem uma razão específica. 

Além disso, deve-se acrescer 15% às áreas licenciadas em função das construções 

informais. 
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Quadro 172: Áreas licenciadas a partir de alvarás de construção concedidos pela prefeitura municipal de 
Pontal do Paraná 

Mês Áreas licenciadas por ano 

2012(m²) 2013(m²) 2014(m²) 

Janeiro 990,32 1.553,23 733,93 

Fevereiro 1.300,79 337,19 338,28 

Março 1.100,83 421,08 1.986,49 

Abril 899,57 739,72 1.030,35 

Maio 1.340,24 1.449,03 599,35 

Junho 644,87 1.444,04 1.560,00 

Julho 780,42 943,91 1.065,15 

Agosto 1.458,81 1.668,06 756,00 

Setembro 1.058,20 1.133,47 1.013,66 

Outubro 261,29 2.122,50 506,35 

Novembro 871,48 545,45 627,09 

Dezembro 903,45 3.298,45 1.341,07 

TOTAL 11.610,3 15.656,13 11.557,72 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 292) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras 

novas. 

Quadro 173: Quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas 

 2012 2013 2014 

Áreas licenciadas  11.610,3 m²/ano 15.656,13 m²/ano 11.557,72 m²/ano 

Acréscimo de 15% 
para as construções 
informais (m²/ano) 

13.351,85 m²/ano 18.004,55 m²/ano 13.291,41 m²/ano 

Multiplicado por 
0,096 t/m² 

1.281,78 t/ano 1.728,44 t/ano 1.275,98 t/ano 

Dividido por 312 
dia/ano 

4,11 t/dia 5,54 t/dia 4,09 t/dia 

MÉDIA 4,58 t/dia 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 293) 

Com relação ao movimento de cargas por coletores, trata-se da estimativa de geração 

de RCC’s a partir da quantidade coletada e transportada pelos coletores provenientes 

de reformas e demolições. 

Na cidade de Pontal do Paraná/PR existem três empresas especializadas na coleta e 

transporte de resíduos da construção. Há que se destacar que aqui está se considerando 

apenas as obras de reformas, reparos e demolições, devendo, portanto, excluir os 
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resíduos provenientes de construções novas. Essa informação foi repassada às empresas 

coletoras de entulho para que não houvesse superposição de valores. 

A pesquisa de campo para a definição desses parâmetros foi realizada nos meses de 

fevereiro de 2014, novembro de 2014 e março de 2015. As características das empresas 

de disk entulho estão apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 174: Características das empresas de disk entulho que atuam na cidade de Pontal do Paraná 

Empresa Nº de caçambas 
(unidade) 

Volume médio das 
caçambas (m³) 

Nº de caminhões 
(unidade) 

A 16 3,5 1 

B 24 4,0 1 

C 30 4,0 2 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 293) 

Cabe destacar que as construtoras da cidade utilizam-se dos resíduos de construção 

gerados nas obras de reforma, reparos e demolições para regularização de terrenos, 

execução de drenagem ou de aterros, onde necessário. Assim, adotou-se um percentual 

de 20% para quantificar esse montante sobre o valor obtido com os coletores 

particulares. Os resultados obtidos encontram se no quadro a seguir. 

Quadro 175: Média mensal de RCC’s transportados pelas empresas de disk entulho que atuam na cidade 
de Pontal do Paraná 

Empresa A B C TOTAL Quantidade 
média (t/dia)* 

Média mensal 
de caçambas 
transportadas 

FEV/2014 8 unidades 
28,0 m³ 

7 unidades 
28 m³ 

9 unidades 
36 m³ 

92,0 
m³/mês 

5,77 t/dia 

NOV/2014 7 unidades 
24,5 m³ 

6 unidades 
24,5 m³ 

11 
unidades 

44 m³ 

92,5 
m³/mês 

5,81 t/dia 

MAR/2015 8 unidades 
28,0 m³ 

6 unidades 
24 m³ 

9 unidades 
36 m³ 

88m³/mês 5,52 t/dia 

TOTAL 80,5 m³ 76,0 m³ 116,0 m³ 272,5 
m³/mês 

Quantidade média 
(m³/mês) 

90,8 m³/mês 

Acréscimo 20% 108,9 m³/mês 

Quantidade média 
(m³/dia) 

4,19 m³/dia 

Quantidade média (t/dia)* 5,7 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 294) 
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Com relação ao monitoramento de descargas nas áreas utilizadas como destino dos 

RCC’s cabe destacar que caminhões da prefeitura de Pontal do Paraná fazem 

regularmente a coleta de entulhos descartados de forma irregular em terrenos baldios 

e áreas desabitadas no perímetro urbano e na zona rural. Segundo dados fornecidos 

pela Secretaria de Obras a prefeitura de Pontal do Paraná possui dois caminhões 

caçamba de 4 m3 cada que realiza a coleta desses entulhos e descarta-os numa área 

própria para esse fim, juntamente com resíduos de poda e varrição e resíduos 

volumosos. 

As quantidades recolhidas pela prefeitura encontram-se descritas no quadro a seguir. 

Optou-se por selecionar os mesmos meses de referência que as empresas 

transportadoras particulares de transporte de entulhos. 

Quadro 176: Resíduos de construção civil coletados pela prefeitura de Pontal do Paraná em descartes 
irregulares 

Prefeitura Caminhão B Caminhão C TOTAL Quantidade 
média (t/dia)* 

Média 
mensal de 
viagens de 
caminhões 

FEV/2014 5 viagens 20 
m³/mês 

7 viagens 28 
m³/mês 

48 m³/mês 2,51 t/dia 

NOV/2014 8 viagens 32 
m³/mês 

6 viagens 24 
m³/mês 

56 m³/mês 2,93 t/dia 

MAR/2015 9 viagens 36 
m³/mês 

7 viagens 28 
m³/mês 

64 m³/mês 3,35 t/dia 

TOTAL 88 m³/mês 80 m³/mês 168 m³/mês 

Quantidade média 56 m³/mês ou 2,15 m³/dia 

Quantidade média 
(t/dia)* 

2,92 t/dia 

* Considerando a massa específica dos RCC’s igual a 1.360 kg/m³ 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 295) 

Com base nos números acima foi apresentada o quadro a seguir com as respectivas 

quantidades estimadas para a geração de resíduos da construção civil para o município 

de Pontal do Paraná. 
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Quadro 177: Estimativa de geração de resíduos da construção civil para o município de Paranaguá 

Base de dados Alvarás Empresas privadas Prefeitura TOTAL 

FEV/2014 1,44 t/dia 5,77 t/dia 2,51 t/dia 9,72 t/dia 

NOV/2014 2,78 t/dia 5,81 t/dia 2,93 t/dia 11,52 t/dia 

MAR/2015 4,58 t/dia* 5,52 t/dia 3,35 t/dia 13,45 t/dia 

MÉDIA 11,56 t/dia 

* Considerou-se a média para a geração de resíduos da construção a partir de obras novas em 
Pontual do Paraná/PR 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 295) 

c) Resíduos Sólidos Industriais 

No município de Pontal do Paraná existem as seguintes indústrias, conforme quadro a 

seguir, que estão catalogadas no IPARDES (CADERNO..., 2015). 

Quadro 178: Atividades industriais de Pontal do Paraná 

Atividades Econômicas Quant
idade 

Ramo de Atuação Matéria Prima 

Indústria de produtos 
minerais não metálicos 

7 Transformação de produtos 
naturais em calcário, adubos e 
complementos minerais 

Produtos minerais naturais 
retirados do solo 

Indústria da madeira e do 
mobiliário 

3 Móveis sob encomenda; 
Móveis infantis; Escadas e 
utensílios de madeira 

Chapas de MDF, 
multilamidados e 
compensados, tábuas 

Indústria do papel, papelão, 
editorial e gráfica 

3 Imprenssão flexográfica; 
Gráfica 

Bobinas de papel; Resma 
de 500 folhas 

Indústria têxtil, do vestuário e 
artefatos de tecidos 

3 Confecções e vestuário Rolos de 100 m de tecido; 
Rolos de linha 

Indústria de produtos 
alimentícios, de bebida e 
álcool etílico 

4 Alimentos em conserva; Frutas 
e doces cristalizados; Doces e 
balas 

Produtos naturais; Xaropes 
e corantes; Conservantes 

Indústria metalúrgica 12 Metalurgia de acessórios para 
construção civil, de 
equipamentos e máquinas 
para indústrias; Metalurgia 
especializada em 
equipamentos para 
lubrificação 

Cantoneiras, tubos, barras 
maciças, chapas 
galvanizadas e chapas 
dobradas 

Indústria de material de 
transporte 

1 Produção de barcos e lanchas 
de madeira de pequeno porte 

Chapas de MDF, 
compensado, tábuas 

Indústria da borracha, fumo, 
couros, peles e produtos 
similares e indústria diversa 

1 Fumo em rolo Produtos de origem 
vegetal 

Indústria química, de 
produtos farmacêuticos, 
veterinários, de perfumaria, 
sabões, velas e matérias 
plásticas 

2 Produção de sabões e 
detergentes; produção de 
velas e insumos parafinados 

Parafina, essências e 
conservantes; barbante e 
pavios; detergentes e soda 
cáustica 
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Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 295 a 296) 

Para a quantificação dos resíduos industriais gerados foram enviados os formulários de 

pesquisa às indústrias e após, foram realizadas visitas nas plantas industriais. Das 36 

indústrias presentes no município de Pontal do Paraná, foi possível obter os resultados 

em 29 delas. Os resíduos gerados por atividade econômica, conforme dados fornecidos 

pelas empresas, são apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 179: Resíduos gerados por tipo de indústria em Pontal do Paraná 

ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

CONSUMO 
(quantidade/dia) 

RESÍDUOS GERADOS 
(quantidade/dia) 

CLASSE (NBR 10.004/2004) 

Indústria de produtos 
minerais 

850 kg/dia 10% 85,0 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de móveis 250 kg/dia 15% 37,5 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de papel 215 kg/dia 12% 25,8 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria têxtil 800 m/dia 5% 40 m/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de produtos 
alimentícios 

900 kg/dia 5% 45 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria metalúrgica 360 kg/dia 15% 54 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria de material 
de transporte 

120 kg/dia 5% 6,0 kg/dia Classe II B – Inertes 

Indústria de fumo e 
diversas 

50 kg/dia 5% 2,5 kg/dia Classe II A – Não Inertes 

Indústria química e 
outros 

85 kg/dia 7% 5,95 kg/dia Classe I - Perigosos 

Fonte: Angelis Neto, (2015, p. 296 a 297) 

Os resíduos sólidos industriais de Pontal do Paraná são coletados pela prefeitura 

municipal juntamente com a coleta convencional e encaminhados ao aterro controlado 

operado pelo município. (Angelis Neto, 2015, p. 290 a 297). 

 

5.7.8 Principais resultados  

Em âmbito municipal, os serviços de gerenciamento e prestação de serviços de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos estão delegados a secretarias municipais através 

ou não de departamentos ou setores específicos.  
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Alguns municípios possuem autarquias que realizam a gestão dos serviços de resíduos. 

Há, ainda, municípios que possuem conselhos municipais de meio ambiente que atuam 

diretamente na resolução de demandas de saneamento e resíduos sólidos. 

Os municípios de Antonina, Guaratuba e Morretes possuem Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, alguns até atuantes, porém os mesmos não estão oficializados. Os 

municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá possuem Conselho Municipal de 

Meio Ambiente atuante e oficializado. O município de Paranaguá possui também 

Conselho de Municipal de Saneamento. 

Quanto à execução de serviços de limpeza pública, coleta, transbordo, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos, estas são realizadas diretamente pelo 

município, através de equipe própria, com veículos e equipamentos próprios ou locados; 

ou por contratação de empresas privadas, associações ou cooperativas restando ao 

município a atividade de fiscalização dos serviços. 

Entretanto, dos 289 municípios 198 afirmaram executar diretamente os serviços de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos (68% do total de municípios do estado), e 

o restante (32%) declararam contratar empresas para a prestação dos serviços. 

A coleta de lixo domiciliar é um serviço praticamente universalizado, inclusive no litoral. 

Apenas Guaraqueçaba está bem distante dessa meta, além de ter diminuído o 

percentual de cobertura. Essas condições podem estar associadas ao baixo grau de 

urbanização do município. A coleta é apenas parte do tratamento desses resíduos. O 

lixo deve ter uma destinação final adequada. Resíduos recicláveis devem ser separados 

e levados a usinas de triagem, e resíduos orgânicos e restos não reaproveitáveis devem 

ser dispostos em aterros sanitários. Um aterro sanitário possui sistemas de tratamentos 

de efluentes líquidos e emissões de gases, diferentemente de lixões, que são locais de 

despejo do lixo sem que exista nenhum tipo de cuidado. A disposição dos resíduos 

gerados nos municípios em condições apropriadas, com o objetivo de reduzir seu 

impacto no meio ambiente e poupar a saúde das populações residentes em regiões 

próximas a estes locais, parece ainda ser um cenário em construção. 
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 A coleta dos resíduos domiciliares é feita porta-a-porta através de caminhões próprios 

ou terceirizados.  

Em Antonina, Guaratuba, Pontal do Paraná a coleta é feita por caminhões terceirizados. 

Em Morretes a coleta é feita por caminhões da própria prefeitura. Em Matinhos parte 

da coleta é feita pela prefeitura (4 caminhões) e outra parte por terceirizados (5 

caminhões). Também em Paranaguá parte da coleta é feita pela prefeitura (3 

caminhões) e outra parte por terceirizados (6 caminhões). 

Quadro 180: Relação do atendimento de resíduos sólidos domiciliares entre as áreas rural e urbana. 

Urbana (*) Rural Total (*)

(unid) (unid) (unid) (unid) (*) % (unid) % (unid) %

Litoral 262.547 26.620 289.167 253.126 96,41% 16.028 60,21% 227.556 78,69%

Antonina 16.509 2.907 19.416 11.000 66,63% 2.500 86,00% 13.500 69,53%

Guaraqueçaba 2.708 5.236 7.944 2.000 73,86% 2.000 38,20% 2.669 33,60%

Guaratuba 31.940 3.648 35.588 31.203 97,69% 3.564 97,70% 35.585 99,99%

Matinhos 32.857 167 33.024 32.857 100,00% 0 0,00% 33.021 99,99%

Morretes 7.530 8.958 16.488 7.530 100,00% 2.470 27,57% 8.099 49,12%

Pontal do Paraná 24.668 210 24.878 22.201 90,00% 0 0,00% 24.701 99,29%

Paranaguá 146.335 5.494 151.829 146.335 100,00% 5.494 100,00% 109.981 72,44%

Municípios
População (*)

População atendida com coleta de resíduos sólidos domiciliáres

Urbana Rural Total

(*)SNIS – 2016 

Fonte: O Autor  

Em todos os municípios do Litoral a coleta do resíduo domiciliar é feita e destinada 

diretamente para os aterros sanitários.  

Os municípios de Antonina, Morrestes e Paranaguá destinam para o Aterro Sanitário JM, 

localizado em Paranaguá. Trata-se de um aterro particular controlado. 

Matinhos e Pontal do Paraná possuem aterro próprio firmados através do CIAS-PONTAL 

DO PARANÁ Consórcio Intermunicipal Aterro Sanitário. O CIAS começou a operar em 

2002 localiza-se em Pontal do Paraná. Atualmente recebe em torno de 70 Ton/dia de 

origem domiciliar, feiras, varrição, resíduos de animais, principalmente de pescado e de 

construção civil. O CIAS passa por adequações estruturais por ter assinado um TAC- 

Termo de ajuste de conduta. Dentre as principais ações planejadas destacam-se: 
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 Separação dos resíduos domiciliares e Resíduos de construção e demolição em 

células distintas; 

   Espalhamento e compactação dos resíduos já dispostos na área; 

 Cobertura com material argiloso dos resíduos depositados no maciço sanitário e que 

se encontram expostos; 

 Reconformação dos taludes para inclinação máxima de 1V:2H; 

 Instalação de monitoramento geotécnico; 

 Readequação dos sistemas de drenagem de líquidos/gases e de drenagem de águas 

pluviais; 

 Implantação de elementos de drenagem; 

 Manutenção da cobertura vegetal; 

 Intervenções pontuais nos afloramentos de lixiviado, através da implantação de 

drenos; 

 Estabelecimento de plano de avanço; 

 Controle de avifauna; 

 Elaboração de plano de Manutenção Preventiva; 

 Elaboração de Plano de Operação; 

 Elaboração de Plano de Encerramento. 

Os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba possuem aterros próprios com operação 

terceirizada. O aterro de Guaratuba não encontra-se licenciado. Segundo a prefeitura o 

não licenciamento pelo IAP, não se dá por problemas técnicos e sim de documentação, 

pois a prefeitura não possui autorização do DNPM- Departamento Nacional de Produção 

Mineral para exploração da jazida usada para cobertura das camadas. 

Além da coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos, os municípios executam a 

coleta dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Sólidos Industriais. 

Em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do 

Paraná a coleta e transporte resíduos hospitalares são realizados por empresa 
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terceirizada. O destino final dos mesmos é diferentes empresas especializadas em 

Curitiba/PR, que realiza a inertização e redução de volume dos mesmos e dá destino 

ambientalmente adequado aos rejeitos.  

Em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Morretes e Paranaguá a coleta e transporte 

resíduos de Construção Civil é feita pela própria prefeitura e utilizado para aterro de vias 

ou absorvido pela própria população como aterro. Em Matinhos e Pontal do Paraná o 

material é coletado e destinado para o Aterro Sanitário. 

Em Antonina os resíduos industriais provenientes do Porto são coletados e dados os 

destinos adequados pela própria administração do Porto. Em Pontal do Paraná e 

Paranaguá também a coleta e destino desse material é de responsabilidade do próprio 

gerador.  As Prefeituras de Morretes, Matinhos e Guaratuba informam que não há 

produção de resíduos de indústria nos municípios. 

A coleta e destinação de resíduos provenientes de capina, poda e outros de origem 

vegetal é feita da seguinte forma: Antonina, Guaratuba, Morretes, Matinhos, Pontal do 

Paraná   a prefeitura ou terceirizada faz coleta do material e destina para área licenciada 

que recebe o material e ali deposita sem qualquer tratamento e sem aproveitamento 

para fins de compostagem. Paranaguá destina esse tipo de resíduo para o Aterro JM. 

Alguns municípios possuem coleta seletiva, integral ou parcialmente em suas zonas 

urbanas e rurais, realizada pelo serviço da prefeitura. Também é observada a presença 

de catadores de resíduos recicláveis. As usinas de triagem existentes são administradas 

por associações e outros tipos de organizações civis, comumente com apoio do setor 

público. Contudo, elas funcionam de forma “artesanal” e não conseguem realizar a 

triagem de todos os materiais que são separados pela população. Os materiais que 

passam pela triagem são comercializados e garantem a manutenção dessas instituições 

e a sobrevivência dos trabalhadores envolvidos. A geração de renda e o crescimento das 

populações sazonais criam uma tendência de aumento desse tipo de atividade. 
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Quadro 181: Associações dos munícipios do litoral. 

Município 
Nomes das associações e cooperativas (n° de catadores)  

 

Antonina 
Associação de Catadores de Produtos Recicláveis de Antonina - ACAPRA 

(7)  
 

Guaraqueçaba 
Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Guaraqueçaba - 

GUARÁ  

Guaratuba Associação de Coletores de Materiais Recicláveis Pôr do Sol - ACAMARES  

Matinhos 
Associação de Catadores - AMAGEM (6);  

Associação de Catadores - ANCRESMAT (9);  

Morretes 
Associação de Coletores de Materiais recicláveis de Morretes - 

ACOMAREM (8) 

Pontal do Paraná 

Associação de Moradores e Amidos de Pontal do Sul;  
Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do 

Paraná – AMCORESPP (3);  
Associação Municipal de Coletores de Resíduos Sólidos de Balneário 

Grajaú de Pontal do Paraná;  
Associação de Catadores de Recicláveis de Pontal do Paraná - ACARPP;  

Associação Municipal dos Agentes Ambientais de Pontal do Paraná - 
AMAPP;  

Associação de Material Reciclável Jardim Jacarandá  

Paranaguá 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Vila Santa Maria - 

ASSEPAR (22);  
Associação Nova Esperança (12)  

Fonte: Autor 

De acordo com o questionário SEMA, 2011, dos 213 municípios paranaenses 73% 

declararam realizar a coleta seletiva. Todos os municípios do litoral paranaense realizam 

coleta seletiva, entretanto na grande maioria dos materiais recicláveis é depositada nos 

aterros. 
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Figura 309: Existência de coleta seletiva nos municípios paranaenses 

 

Fonte: PEGIRSU – PR, 2013, p. 51 

Na maioria dos municípios do litoral a coleta seletiva é feita por caminhões baú pela 

prefeitura ou pelas próprias associações. O morador seleciona os materiais recicláveis e 

disponibiliza para ser coletado em dias específicos. Após coletados são transportados 

para os galpões onde são selecionados, de forma manual, de acordo com o tipo de 

material, prensados e dispostos em fardos para serem comercializados pelas próprias 

associações. 

Em geral os problemas enfrentados pelas associações são: 

 A coleta seletiva não atinge todo o município; 

 Falta hábito da população em proceder a seleção; 

 São depositados resíduos não recicláveis junto com recicláveis; 

 Alguns galpões precisam passar por ampliação de sua área coberta, como é o caso de 

Morretes (ACOMAREM), Antonina (ACAPRA) e Guaratuba (ACAMARES). 

 

5.7.9 Conclusões do diagnóstico  

As principais conclusões a destacar como resultado da análise dos aspetos mencionados 

no ponto anterior, são: 
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1. Os serviços de coleta dos resíduos sólidos dos municípios do litoral paranaense 

são executados por empresas privadas. O percentual de resíduos coletado no 

estado do Paraná é bastante alto (96,41 na área urbana, 60,21 na área rural e 

78,69 na totalidade). Dos municípios do litoral paranaense apenas o 

Guaraqueçaba não acompanha esse índice, aliás, este município apresenta 

índice muito baixo (33,60%); 

2. A coleta de resíduos domiciliares necessita manter uma regularidade e 

pontualidade para que seja eficiente. A coleta especial de resíduos de serviços 

de saúde ou de resíduos da construção civil não é de responsabilidade legal dos 

municípios, porém verifica-se que alguns municípios disponibilizam o serviço 

mediante pagamento de taxa específica, outros não o fazem; 

3. Os municípios que utilizam aterros controlados precisam ter seus esforços 

voltados para a melhoria do sistema de triagem e separação de seus resíduos; 

4. A coleta domiciliar regular geralmente é realizada diretamente nas residências 

(porta a porta), em dias e horários pré-estabelecidos. Os municípios podem 

procurar aperfeiçoar esse sistema de coleta com a adoção de coleta do tipo 

“bandeira”, na qual os resíduos de várias residências são amontoados por 

funcionários da operadora do serviço em um local pré-determinado e sinalizado 

da via, ou por meio da instalação de contêineres em pontos pré-determinados 

do município.  

Nos modelos europeus de gestão do lixo, mais modernos, não há aterros, nem 

sanitários e tampouco controlados. Nesse modelo prevalece a sustentabilidade, 

aplicada a todo modelo de gerenciamento de resíduos sólidos. Todo o resíduo 

que entra tem que ser reaproveitado, renovado. O orgânico tem que ser feita a 

compostagem, os recicláveis têm que ser aproveitados, prevalece a ideia de 

diminuir o percentual de rejeitos. Reduzir o volume de lixo é o primeiro grande 

passo para um sistema recomendável. 
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5. A coleta seletiva deve ser intensificada em todos os municípios do litoral. Deve 

ocorrer o incentivo a criação e/ou apoio às cooperativas e associações de 

catadores na execução da coleta seletiva formal dos municípios.  

Um bom exemplo de coleta seletiva acontece em Belo Horizonte. A capital 

mineira implantou sistemas de coleta seletiva em alguns bairros da capital, que 

tem duas modalidades: ponto a ponto e a porta a porta. Entenda melhor como 

funciona: 

a) Ponto a ponto: são instalados containers em alguns pontos nos bairros. Esses 

containers são coloridos de acordo com os materiais recicláveis (azul, 

vermelho, amarelo e verde). Cada ponto é chamado de Local de Entrega 

Voluntária (LEV). Cada pessoa separa devidamente seus recicláveis na sua 

residência ou trabalho e deposita nesses containers. A coleta da Prefeitura 

recolhe frequentemente os materiais depositados; 

b) Porta a porta: esse sistema de coleta está presente em alguns bairros da 

capital. Os moradores separam os materiais recicláveis e colocam na calçada 

para serem recolhidos pela Prefeitura uma vez por semana. 

Para obter sucesso na implantação dessa coleta seletiva, a Prefeitura realiza 

campanhas educativas com instruções a respeito da reciclagem. 

Outro bom exemplo de coleta seletiva ocorre em Londrina. O “Programa 

Londrina Recicla” foi instituído por meio do Decreto Municipal nº 829/2009 que 

passou a estimular a formação de cooperativas de trabalho, a qualificação e 

aprimoramento das práticas já existentes, assim como a humanização do 

trabalho realizado pelos catadores. 

A partir de março de 2010, a CMTULD formaliza o primeiro contrato de prestação 

de serviços de coleta seletiva com a COOPER REGIÃO. A contratação foi realizada 

por meio de dispensa de licitação, conforme estabelece a Lei Federal de Licitação 

nº 8.666/1993, em seu Artigo nº 24, inciso XXVII. E assim sucessivamente 



596 
 

  

formaram outras cooperativas de catadores que também foram contratadas e 

desde 2015 são sete cooperativas que atuam na coleta seletiva de Londrina. 

Por meio do contrato as cooperativas recebem pela prestação do serviço de 

coleta; subsídios para apoio administrativos e técnicos, para compra de 

uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI); repasse para o 

recolhimento do INSS e repasse para pagamento de locação dos barracões de 

armazenamento e triagem dos materiais recicláveis recolhidos. A coleta seletiva 

no sistema porta a porta é realizada uma vez por semana em cada setor. 

Atualmente, a coleta seletiva é realizada em 100% da área urbana, incluindo 

distritos, patrimônios e vilas rurais totalizando 230.095 domicílios, recolhendo 

em média 9.010.379 kg de material reciclável que é comercializado diretamente 

no mercado. Do total de domicílios da cidade, os serviços são distribuídos para 

as 7 cooperativas devidamente credenciadas que empregam 343 recicladores 

(CMTU, 2018). 

Os municípios do litoral, em geral, não adotam a coleta seletiva diferenciada, ou 

seja, a separação de resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos. Essa coleta é mais 

complexa do ponto de vista da logística, porém facilita o gerenciamento e 

seleção dos rejeitos. Deve haver um esforço dos municípios na adoção dessa 

prática.  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), os 

consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema de coleta 

seletiva, a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos 

sólidos gerados, devendo disponibilizar os resíduos reutilizáveis e recicláveis 

para a coleta, de acordo com a metodologia e regras estabelecidas pelo titular 

do serviço público de limpeza urbana. Deixar de segregar resíduos sólidos para a 

coleta seletiva, passa a ser considerada infração ambiental. Os consumidores que 

descumprirem as respectivas obrigações da coleta seletiva estarão sujeitos às 

penalidades de advertência e no caso de reincidência, sujeitos à multa. Todos os 
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geradores residenciais, comerciais e industriais, são obrigados a separar os 

materiais recicláveis dos demais resíduos, estes materiais deverão ser 

acondicionados em sacos plásticos ou recipientes distintos dos demais resíduos 

(CMTU, 2018). 

6. Todos os municípios do Litoral possuem unidades geradoras de resíduos 

especiais. Aqueles que necessitam de cuidados especiais (tratamento) para seu 

reaproveitamento, reciclagem ou destinação final, como por exemplo, pneus, 

óleos usados, lâmpadas, pilhas e baterias, medicamentos, material hospitalar, 

além de materiais da construção civil e de materiais volumosos. Será necessária 

a adequada coleta desses resíduos e recomenda-se a adoção de parcerias com 

representantes de fabricantes e comerciantes de resíduos sujeitos à logística 

reversa para a destinação final desses resíduos; 

7. O principal problema da maioria dos municípios do litoral se refere ao 

tratamento dos resíduos. De acordo com as características físicas dos resíduos é 

recomendada a adoção de Centrais de Triagem para posterior reciclagem; Usinas 

de reciclagem e compostagem; Usinas de incineração; 

Um bom exemplo de modelo de aterro é o aterro sanitário de Fazenda Rio 

Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, é tido como exemplar no modelo 

brasileiro. A administração é particular, da empresa Estre, que passou a cuidar 

do lixo produzido em Curitiba e em outros 23 municípios da região em 2010. 

A área, de aproximadamente 260 hectares, tem apenas 62 usados para o descarte. Em 

média, 350 caminhões descarregam 2,5 mil toneladas de lixo por dia no local, onde são 

feitos o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos de casas, indústrias e 

comércio. "O aterro da Fazenda Rio Grande é bem operado. Tem sistema de tratamento 

de efluentes, impermeabilização, utiliza biogás, gera energia elétrica, como tem que ser. 

Todos esses sistemas são necessários para perfeito funcionamento do aterro. 

 


