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Introdução
O Brasil tem um dos sistemas de rios mais densos e extensos do mundo, dividido em
oito bacias hidrográficas. De acordo com estudos da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ, 2013d), 13 mil quilômetros deste sistema de rios são vias navegáveis
utilizadas economicamente para o transporte de passageiros e cargas. Entretanto, segundo
Oliva (2008), existe a possibilidade de ampliação destas vias para cerca de 44 mil quilômetros.
A Bacia do Paraná-Tietê, uma das mais importantes do país, apresenta 1.080
quilômetros de vias navegáveis, segundo dados do Ministério dos Transportes (BRASIL,
[s./d.]b). Os rios da bacia percorrem uma região de grande importância nacional que envolve
os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Esta região possui o
maior desenvolvimento econômico do país, atinge 32% da população brasileira e ocupa 10%
do território nacional. A bacia do Paraná possui ainda a maior capacidade de produção e
demanda de energia do país.
Assim, dada a importância da navegação interior como meio de transporte eficiente,
barato e limpo, o Governo Federal tem buscado estimular o uso do modal, através de
investimentos em obras de melhorias e ampliação da malha hidroviária.
No âmbito da navegação interior, não apenas o transporte longitudinal tem
importância, mas também o transporte transversal dos rios, por meio de balsas, que fazem a
ligação entre municípios distintos ou localidades de um mesmo município. O meio de
transporte nestes casos é fundamental para a movimentação de cargas e passageiros de uma
margem à outra do rio, uma vez que estes locais não dispõem de malha rodoviária.
No estado do Paraná existem 65 travessias por balsas e, atualmente, existem poucas
informações sobre a infraestrutura destas, o que impede um planejamento adequado de
investimentos no setor. Assim, a realização de estudos para levantamento das condições
dessas travessias, bem como de suas características de operação é fundamental para a
elaboração de um diagnóstico do modal de transporte.
O presente relatório traz os resultados de um estudo detalhado do setor hidroviário do
estado do Paraná, abordando desde o levantamento das potencialidades das hidrovias
paranaenses para o transporte longitudinal de passageiros e cargas, a partir da avaliação de
outros trabalhos e projetos federais em andamento no setor, até a caracterização das
travessias por balsas do estado. Esta caracterização trata-se de um levantamento minucioso
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das características de operação, infraestrutura e segurança de cada travessia, o qual propicia
ao governo do estado subsídios importantes para a gestão eficiente e regulamentação da
operação desse tipo de serviço.
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1. Levantamento e Avaliação dos Planos Federais
Neste capítulo, apresenta-se uma breve análise de três estudos recentes a respeito do
planejamento do transporte hidroviário nacional e, mais especificamente, das ações previstas
por tais estudos e que tenham impactos relevantes para o estado do Paraná, seja no que tange
a ações estratégicas, projetos ou obras propriamente ditas.
O primeiro trabalho a ser avaliado é o Plano Hidroviário Estratégico (PHE), estudo
realizado pelo Ministério dos Transportes e publicado em 2013 (BRASIL, 2013a; BRASIL,
2013b). Através de uma análise institucional e econômica do sistema de rios nacionais e
também da legislação de transportes, o objetivo do estudo é recomendar investimentos e
medidas, sobretudo estratégicas, para o transporte de cargas pelo modal hidroviário. Tal
estudo teve como base o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) e também outros
planos nacionais de transporte, como o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) e o
Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP).
O PNIH é o segundo estudo analisado. Data de fevereiro de 2013 e foi publicado pela
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) em parceria com o Laboratório de
Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC). As
principais finalidades desse estudo consistem em determinar a existência de áreas propícias à
instalação de terminais hidroviários em seis bacias analisadas e determinar a viabilidade
econômica da implantação destes terminais, bem como o ano considerado ideal para o início
das operações (ANTAQ; LabTrans/UFSC, 2013).
O terceiro estudo abordado neste capítulo diz respeito à apresentação denominada
Investimentos do Governo Federal na Hidrovia Tietê-Paraná, do Plano de Melhoramentos
Hidrovia Paraná-Tietê (CHEHIN, 2012), desenvolvida em conjunto pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Administração da Hidrovia do Paraná (AHRANA) e
Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR). A área de estudo da hidrovia engloba uma
extensão de 1.020 km, dos quais 245 km são de navegação em trechos de corrente livre e 775
km de navegação em trechos de reservatórios.
Após a apresentação dos estudos, a conclusão do presente documento apresenta uma
discussão sucinta a respeito dos resultados de cada estudo, em especial no que tange ao
estado do Paraná.
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Plano Hidroviário Estratégico – PHE

O Plano Hidroviário Estratégico, desenvolvido pelo Ministério dos Transportes e
publicado em 2013 (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b), tem como objetivo indicar investimentos e
medidas necessárias para a melhoria das condições de navegabilidade dos rios, através de uma
análise institucional e econômica do sistema físico dos rios do país e da legislação dos
transportes. Esta análise foi realizada com base no PNIH e em outros planos nacionais de
investimento em logística e transporte, como o PNLT e o PNLP. O estudo é composto por seis
relatórios:
•

•

•

•

•
•

Produto 1 – Plano de Trabalho: Este primeiro relatório define o objeto de
estudo do PHE, a visão do projeto, e também descreve o processo de trabalho.
Além disso, constam no produto 1 o cronograma do projeto e a organização da
equipe envolvida;
Produto 2 – Consultas Públicas: O segundo relatório destaca os principais
aspectos discutidos nas consultas às partes interessadas em cada uma das
regiões hidrográficas analisadas, ou seja, traz as opiniões e requisições dos
envolvidos e afetados pela malha;
Produto 3 – Diagnóstico e Avaliação: Este relatório analisa e diagnostica o
atual sistema fluvial e determina futuros desafios e oportunidades para o
transporte hidroviário interior (THI) no Brasil;
Produto 4 – Elaboração e avaliação de estratégias: O quarto relatório
compreende as estratégias elaboradas nos resultados dos cálculos realizados,
assim como no detalhamento dos investimentos necessários à infraestrutura;
Produto 5 – Plano Estratégico: Define a estratégia e as recomendações para
alcançar o objetivo principal: desenvolver o transporte hidroviário interior;
Produto 6 – Sumário Executivo: Traz uma breve explicação de cada um dos
relatórios anteriores do PHE.

Dentre os relatórios listados, o Produto 3 – Diagnóstico e Avaliação é o que abrange os
diagnósticos e análises realizados entre 2012 e 2013, cuja finalidade consiste em elencar os
pontos fortes e fracos do setor de transporte hidroviário interior (THI) e, deste modo, será
abordado no presente relatório. O relatório (Produto 3) está dividido em quatro capítulos:
•
•

•
•
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1.1.1.

Metodologia

A fase de análises e diagnósticos foi elaborada a partir da análise SWOT (do inglês –
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Trata-se de uma análise de diagnóstico
utilizada normalmente em empresas privadas, independentemente da dimensão do
empreendimento, uma vez que representa uma análise simples e prática. Em português é
conhecida como FFOA (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) ou FOFA (Forças,
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). A sua simplicidade, no entanto, faz com que seja
utilizada em diversos tipos de gestões e projetos. O PHE aplicou a análise SWOT para os
sistemas hidroviários analisados isoladamente e também para o sistema nacional como um
todo.
O estudo começa por conceituar os termos “hidrovia” e “sistema hidroviário”. Ambos
os termos remetem a vias aquáticas que permitem o transporte de embarcações, sendo o
primeiro dado a trechos de rios e o segundo a um agrupamento de hidrovias que possuem
sinergia de atuação. É importante ressaltar, no entanto, que também foi atribuído o termo
hidrovia a trechos de rios que não estão aptos para a navegação atualmente, porém possuem
o potencial de se tornarem vias movimentadas com o transporte comercial. A metodologia do
Produto 3 foi composta por cinco grandes temas, descritos a seguir:
1. Seleção de Hidrovias: a partir das definições de hidrovias e sistemas
hidroviários foi feita a seleção de rios para o estudo no PHE. Os rios escolhidos
foram os que as Administrações Hidroviárias (AHs), em conjunto com o
DNIT/DAQ, consideraram estratégicos sob o ponto de vista da navegação
comercial. A partir das oito regiões hidroviárias (RHs) brasileiras – RH
Amazonas, RH Atlântico Sul, RH Paraguai, RH Paraná, RH Parnaíba, RH São
Francisco, RH Tocantins, RH Uruguai –, foram definidos 10 sistemas
hidroviários (SHs);
2. Sistema Físico do Rio e Aspectos Sociais e Ambientais: o processo de
caracterização dos aspectos físicos e socioambientais ocorreu a partir de dois
eixos temáticos. O primeiro abordou os aspectos físicos do rio, considerando
fatores que podem impedir a implantação da hidrovia ou diminuir a eficiência
de navegabilidade em trechos do rio. O segundo ponto apresentou os
principais fatores socioambientais que possam, de alguma forma, ampliar o
nível de complexidade do processo de licenciamento necessário para a
implantação ou ampliação das hidrovias;
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3. Aspectos Econômicos: o principal objetivo era determinar os futuros fluxos de
cargas nas hidrovias interiores no Brasil, a partir do ano base do estudo, 2011.
A determinação desses fluxos deu-se em três etapas: análise do fluxo de
transporte

hidroviário

atual

(ano

de

2011);

determinação

dos

desenvolvimentos econômicos e logísticos entre 2011 e os anos considerados
para o futuro; comparação dos fluxos do ano corrente e dos anos futuros com
o PNLT (Plano Nacional de Logística e Transportes);
4. Sistema de Transportes: o sistema de transporte hidroviário interior é
composto por ferrovias, rodovias, eclusas, barragens, pontes e toda a
infraestrutura que auxilia ou interfere no transporte de cargas e de
passageiros pelas hidrovias. A análise do sistema de transporte foi feita
considerando basicamente os seguintes tipos de dados: infraestrutura
existente; custos de transporte e competição modal; análise da frota; e
sistemas de informação de rio; e
5. Governanças e Instituições: o estudo hidroviário do PHE não abrange apenas o
estudo dos aspectos físicos e econômicos da hidrovia, mas também tenta
entender as instituições responsáveis pela manutenção e viabilização da
navegabilidade nos rios. Foi então elaborada a análise de documentos oficiais,
tais como leis e políticas jurídico-institucionais nas quais o sistema hidroviário
se faz presente. A partir desse levantamento foram identificadas as
instituições responsáveis pela funcionalidade da navegação interior. O PHE
analisou 250 instituições, 25 no âmbito federal e 225 no âmbito estadual.
Entre estas instituições, estão DNIT, ANTAQ e Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

1.1.2.

Resultados Gerais

Apresentam-se nesta subseção os resultados gerais, de acordo com o capítulo 3 do
Produto 3 do PHE, resumidos principalmente à matriz SWOT, buscando entender a situação
atual dos sistemas hidroviários brasileiros selecionados de acordo com a metodologia descrita
previamente neste documento.
A Tabela 1 apresenta os pontos fortes e fracos do sistema hidroviário nacional e a
Tabela 2 apresenta as oportunidades e ameaças, segundo o PHE.
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Tabela 1 – Pontos Fortes e Fracos do Sistema Hidroviário Nacional
Pontos Fortes
A economia do Brasil está crescendo muito rápido. Este
crescimento está refletido no aumento das exportações de
produtos que podem ser potencialmente transportados
pela navegação interior, tais como: soja, milho, açúcar,
minério de ferro e celulose.
Já se utiliza o transporte hidroviário interior para o
transporte de carga e, de acordo com as previsões, o
volume de carga aumentará substancialmente nas
próximas décadas. Os produtos mais importantes são a
soja e o farelo de soja, milho, açúcar, etanol, celulose,
minério de ferro, bauxita, manganês e siderúrgicos.
Alguns rios, como o Amazonas, Solimões, Paraná e
Paraguai, além da Lagoa dos Patos, possuem condições
adequadas para a navegação de comboios comerciais
durante o ano todo. Outros rios possuem consideráveis
oscilações dos níveis d’água ao longo do ano, sendo
plenamente navegáveis apenas nas épocas de cheias, e
apresentando baixas profundidades e anteparos naturais
restritivos à navegação durante as secas.
De modo geral, os custos da navegação interior são mais
baixos quando comparados aos custos de outros modos de
transporte.
No Sul há uma rede mais densa e com alternativas de
modos distintos de transporte, oferecendo assim
oportunidades para estimular soluções multimodais.
O transporte hidroviário tem vivenciado uma baixa taxa de
criminalidade e ocorrências em relação aos modos de
transporte concorrentes.
As hidrovias da região Sul e Sudeste (Uruguai, Sul, TietêParaná) apresentam menos áreas vulneráveis a futuras
intervenções, do ponto de vista socioambiental.
Estrutura regional das AHs as torna mais próximas de seus
clientes em potencial e permite que entendam melhor as
necessidades específicas dos usuários finais.

Pontos Fracos
Logística precária: há falta de estações de transbordo (não
há conexões suficientes com outros modos). A principal
razão é que os diferentes sistemas de transporte se
desenvolveram de forma independente, sem aproveitar os
respectivos pontos fortes.
Em muitos rios as barragens foram construídas sem
eclusas: Alto Madeira, Tocantins, Parnaíba, Baixo São
Francisco, afluentes do Paraná, Alto Uruguai (Barragem de
Salto entre Uruguai e Argentina, cortando o acesso do
Brasil ao Oceano Atlântico), afluentes na bacia do Atlântico
Sul. Estas barragens são obstáculos claros à navegação.
As legislações relativas às comunidades indígenas e às
unidades de conservação são de fundamental importância
para o desenvolvimento do transporte hidroviário interior
e precisam ser bem analisadas no processo de tomada de
decisões sobre os locais de portos e terminais. A presença
de comunidades indígenas está concentrada
principalmente nas hidrovias do Norte e Centro-Oeste.
Baixa acessibilidade ao mercado devido à falta de
infraestrutura (terminais, estações de abastecimento de
combustível, estaleiros).
Altas taxas de sedimentação em muitas hidrovias, tais
como no Madeira, a montante de Porto Velho, no
Araguaia, Parnaíba, São Francisco e em outros rios.
Do ponto de vista da navegação, as bacias hidrográficas
são sistemas isolados que nem sempre fazem ligação com
os portos marítimos.
Estratégias para minimizar/solucionar empecilhos para a
expansão da navegação interior pode sair muito mais caro
do que os orçamentos permitem.
Inexistência de Diretivas para o processo de licenciamento
ambiental para todas as hidrovias (o processo torna-se
lento e é analisado caso a caso).
Domínio do transporte rodoviário.
Altas taxas de juros para investimentos em embarcações
em comparação com caminhões.
A regulamentação estabelecida para AHs inibe a sua
capacidade de superar as limitações (não pode estabelecer
parceria para superar a falta de capacidade financeira;
risco de punição administrativa por suas ações; pouca
influência para abordagem ao Ministério dos Transportes).
No caso de gestão internacional de uma hidrovia, os
Ministérios das Relações Exteriores dos países envolvidos é
que deveriam discutir o assunto, mas eles nem sempre
estão cientes das questões regionais e nem sempre
contribuem com ações concretas para a gestão da hidrovia.
Pagamento de imposto nas operações de transbordo: o
transporte multimodal pode reduzir a demanda do
transporte rodoviário e é estimulada na Europa. No Brasil o
transporte multimodal é, no entanto, taxado com impostos
extras em alguns estados, como São Paulo.
Regulamentação rigorosa da Marinha para a capacitação
da tripulação, resultando em maior custo de operação do
que em outros modos de transporte.
As AHs são muito limitadas no suporte aos usuários finais
(devido ao seu quadro regulamentar). Por esta razão, os
secretários regionais estão desenvolvendo parceria
específica com o DNIT para financiar a manutenção das
hidrovias. O DNIT por sua vez não é capaz de ajudar
diretamente as AHs e, assim, fortalece outras instituições,
o que torna a posição das AHs ainda mais delicada.

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos de PHE – Produto 3 (BRASIL, 2013a)
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Tabela 2 – Oportunidades e Ameaças do Sistema Hidroviário Nacional
Oportunidades
Novas instalações industriais com acesso direto às
hidrovias – Eldorado (celulose) em Três Lagoas, ou ALPA
(aço) em Marabá.
O mercado de contêineres está em crescimento, mas a
participação do transporte hidroviário interior tem sido
muito baixa, principalmente por causa da logística limitada.
No Brasil, os mercados importantes para a navegação
fluvial são dominados por grandes empresas, tais como
Vale, Petrobras, Cargill, ADM, Cosan e outras. Se essas
empresas decidirem usar a navegação interior, isso
implicará em transporte de grandes fluxos (por exemplo:
etanol (Paraná-Tietê), minério de ferro (Rio Paraguai) ou
Soja (Rio Madeira). Isso pode ser muito bom para a
navegação interior. No entanto, se essas empresas
decidirem não usar a navegação interior, um grande
potencial deixará de ser aproveitado.
Recentemente têm-se observado bons exemplos de
melhorias na manutenção das vias navegáveis (como na
Bacia do Atlântico Sul).
O transporte rodoviário tem seus problemas. Os custos
estão ficando mais altos e há congestionamento em
portos, como no Porto de Santos (tempo de espera de 30
dias não é exceção). Em algumas regiões as estradas estão
em péssimas condições, aumentando os custos de
manutenção. Regulamentação sobre o tempo de condução
e de descanso dos motoristas aumenta os custos. A
segurança não pode ser garantida (carga é roubada, seguro
é caro).
O transporte ferroviário também tem seus problemas. A
velocidade é muito baixa e a rede tem bitolas diferentes.
Além disso, não há um sistema ferroviário nacional,
limitando esse tipo de transporte à esfera regional.
Na região Norte, onde a vegetação está bem preservada e
as estradas são pouco desenvolvidas, a navegação interior
seria uma alternativa ecologicamente correta para o
transporte.
Interesse pelo uso do transporte hidroviário pelas
empresas que estão em um setor em crescimento
(exportação de produtos agrícolas).
O potencial de uso e a extensão das hidrovias podem
aumentar se as condições de navegabilidade forem
melhoradas.
A construção de eclusas nas barragens planejadas
permitirá e ampliará a navegação em muitos rios.
O momento é propício para mudanças, o potencial das vias
navegáveis tem obtido atenção das autoridades.
O Ministério dos Transportes tem considerado a
implantação de um Comitê de Gestão Hidroviária.
Se o quadro regulatório para as AHs pudesse ser
modificado, parcerias público-privadas poderiam ser
firmadas para a execução dos trabalhos de manutenção
das hidrovias.
Foi mencionada como alternativa ao sistema atual a
transferência das atividades de manutenção das hidrovias
à iniciativa privada em um contrato que a obrigaria a
realizar as obras e garantir a manutenção da via por um
período de cinco anos corridos (contratos de algumas
rodovias).

Ameaças
A separação da Secretaria de Portos do Ministério dos
Transportes torna a gestão hidroviária mais difícil.
O aumento no número de legislações aplicáveis resulta
num conjunto complexo de jurisdições e regulamentações
que trava os investimentos e a iniciativa privada.
Falta de manutenção pode reduzir a quantidade de vias
navegáveis. Em certas áreas, a manutenção das vias
navegáveis tem sido negligenciada. Obras de dragagem
não têm sido realizadas; o balizamento poderia ser
melhorado em muitas seções. No entanto, a manutenção é
um grande desafio, com altas taxas de sedimentação em
determinadas áreas, o que implica na necessidade de
obras de dragagem periódicas. A presença de obstáculos
naturais nas hidrovias (como pedras) não é exceção.
A falta de conhecimento sobre as vantagens e
possibilidades da navegação interior pode influenciar nas
decisões das transportadoras. O transporte rodoviário é
mais fácil de ser organizado.
Como a navegação não se caracteriza como um uso
consuntivo de recursos hídricos, os Comitês de Bacias e a
Agência Nacional de Águas (ANA) não têm dedicado tanta
importância à sua compatibilização com os demais usos
(para fins de geração de energia, irrigação, etc.). Políticas
governamentais têm apoiado o uso de águas para geração
de energia sem propor/elaborar alternativas para viabilizar
a navegação.
Os investimentos previstos pelas grandes empresas e pelo
governo a favor de outros modos de transporte. Se uma
boa conexão hidroviária já existe, ou pode ser criada
nenhuma nova alternativa ferroviária deveria ser
construída paralela a esta via navegável.

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos de PHE – Produto 3 (BRASIL, 2013a)
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O relatório de Elaboração e Avaliação de Estratégias (BRASIL, 2013b) é o quarto
produto do PHE e complementa o relatório de Avaliações e Diagnósticos. O documento
consiste na avaliação de diversas alternativas capazes de melhorar o desenvolvimento das
hidrovias brasileiras, com o mínimo de consequências negativas que possam interferir na
sustentabilidade social e ambiental.
Os investimentos foram divididos primeiramente por sistema, e depois por trecho
específico. Os principais tipos de investimentos e estratégias previstas para a maioria, senão
todos os sistemas, encontram-se listadas a seguir:
•
•

•

•
•

Maior presença dos órgãos responsáveis por regulamentações e inspeções da
malha hidroviária no Brasil (DNIT, ANTAQ etc.);
Aprimoramento no planejamento quanto à criação de obras na infraestrutura
de transporte, para que estas não se tornem, eventualmente, um empecilho à
navegação em rios e afluentes;
Aumento na eficiência da dragagem e outras manutenções, que consistam na
modelagem geográfica de rios e afluentes, com a finalidade de facilitar a
navegação;
Adição de berços em terminais cuja demanda se encontra maior do que a
capacidade de serviço;
Direcionamento de verbas para a compra de novas embarcações e novos
sistemas de sinalização.

Na sequência são apresentados os principais resultados de relevância para o Estado do
Paraná.

1.1.3.

Resultados Relevantes ao Estado do Paraná

Localizado na macrorregião sul do Brasil e lar de aproximadamente 11 milhões de
pessoas, o Paraná possui 399 municípios em área de 199.304 km² e faz fronteira com os
territórios da Argentina e do Paraguai. Dentro do país, o estado faz fronteira com São Paulo,
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
O estado do Paraná está inserido no sistema hidroviário Tietê-Paraná, no qual
desempenha importante papel, principalmente por causa de suas fronteiras e por abrigar um
grande trecho do Rio Paraná. Apoiando-se nos resultados do capítulo 3 do terceiro relatório do
PHE é possível aprofundar o entendimento sobre as condições atuais das hidrovias do estado.
Para isso são apresentados na sequência, a análise SWOT do Sistema Hidroviário do TietêParaná e um resumo a cerca dos principais tópicos abordados no estudo, referentes aos rios
mais relevantes ao estado do Paraná.
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A Tabela 3 apresenta os pontos fortes e fracos identificados pelo PHE para o Sistema
Hidroviário do Tietê-Paraná.
Tabela 3 – Pontos Fortes e Pontos Fracos do SH do Tietê-Paraná
Pontos Fortes

Pontos Fracos

A bacia possui longa extensão navegável.
O Comitê Técnico do Sistema Hidroviário do
Tietê-Paraná possui grande influência, pois
agrega diversas instituições do setor hidroviário
e do setor energético.
Atrai empreendimentos para perto de sua
localidade, pois proporciona um bom
escoamento de produtos.

Obstáculos físicos como barragens sem eclusas e trechos de
calado mínimo limitado são presentes em grande parte do SH.
Forte concorrência com outros modos, pois as regiões Sul e
Sudeste possuem os mais desenvolvidos sistemas rodoviários e
ferroviários do Brasil.
A AHRANA (Administração de Hidrovias do Paraná) enfrenta
dificuldades de atuação, por falta de recursos financeiros e
humanos. Isto ocorre principalmente pelo contrato entre
DNIT/DAQ com a CODOMAR.

Fonte: PHE – Produto 3 (BRASIL, 2013a)

Analogamente, a Tabela 4 apresenta as oportunidades e ameaças identificadas pelo
PHE para o Sistema Hidroviário do Tietê-Paraná.
Tabela 4 – Oportunidades e Ameaças do SH do Tietê-Paraná
Oportunidades
Previsão de construção de eclusas para as barragens que
atualmente não contam com uma.
Aumento na demanda industrial e agrícola por meios de transportes
mais rápidos e baratos.
Provável despoluição de rios por parte das autoridades, devido à
pressão das partes interessadas, uma vez que o crescimento
econômico pode ser prejudicado por problemas socioambientais.

Ameaças
Aumento da concorrência com outros
modais.
Aumento da concorrência com outros
sistemas hidroviários.

Fonte: PHE – Produto 3 (BRASIL, 2013a)

O trecho do Rio Paraná pertencente ao estado do Paraná foi dividido em dois trechos
menores, detalhados a seguir.
O primeiro trecho possui extensão de 245 km e situa-se entre o município de Guaíra,
no Paraná, e a Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, conhecida por Usina Hidrelétrica
(UHE) de Porto Primavera, localizada no município de Rosana, no estado de São Paulo.
Conforme o PHE, o trecho em questão é considerado crítico, pois se encontra em área
de preservação ambiental permanente, o que restringe a ampliação da largura do canal. Além
disso, há restrições de calado nas proximidades das pontes Ayrton Senna e BR-487. Devido às
distâncias entre seus pilares, ambas as pontes suportam a passagem apenas em comboios
(2x2), fazendo assim com que comboios maiores tenham que ser desmembrados.
A Ponte Ayrton Senna é situada em área de pequena profundidade, portanto, fez-se
necessária a construção de um canal. O Canal de Guaíra é um canal de 2,5 m de profundidade
e 80 m de largura, exigindo um calado máximo de 2 m. A Ponte BR-487, por sua vez, está
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localizada nos entornos de Porto Camargo (PR). Nesta região são comuns os depósitos de areia
provenientes do Rio Amambaí e, por isso, existe a restrição de calado máximo de 2 m.
A eclusa na Usina Hidrelétrica de Porto Primavera opera na capacidade máxima e
interfere na eficiência hidroviária do Rio Paraná, pois, é possível a passagem de, no máximo,
comboios 2x1 por eclusagem.
O segundo trecho possui extensão de 170 km e situa-se entre o município de Guaíra,
no Paraná, e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, localizada na divisa entre o Brasil e o Paraguai.
É caracterizado por grandes larguras e profundidades, fazendo com que seja possível a
navegação lacustre, eliminando problemas de calado no trecho, porém não há eclusa na Usina
Hidrelétrica de Itaipu, impedindo assim a navegação para a Argentina e, consequentemente,
para o Oceano Atlântico.
A transposição da Usina Hidrelétrica de Itaipu resultaria em 7.000 km navegáveis em
quatro países do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Capaz de movimentar 80% da economia
da região, esta hidrovia representaria queda nos custos de transporte e aumento na
competitividade dos produtos.
No segmento entre São Simão (GO) e Foz do Iguaçu (PR) existe um canal de navegação
com balizamento e boias refletivas. Existem ainda algumas boias luminosas, faroletes e faróis
em pontos críticos que auxiliam na navegação noturna. Os trechos Porto Primavera-Guaíra e
Guaíra-Itaipu fazem parte deste segmento e, por conseguinte, possuem tais acessórios.
O Rio Paraná possui mais de 11 afluentes de grande importância ao longo de seu
percurso. Dentre estes, destacam-se o Rio Ivaí, Rio Paranapanema e Rio Tibagi, cujas análises
estão assim resumidas:
•

Rio Ivaí: o trecho analisado começa na foz e vai até 120 km a montante. A
hidrovia é caracterizada pelo transporte pequeno e médio, sem registros de
embarcações comerciais. Isso se deve ao fato do rio possuir trechos muito
estreitos e sofrer intenso processo de assoreamento. Ao longo de sua
extensão são comuns problemas com calado devido ao depósito de
sedimentos;

•

Rio Paranapanema: o trecho de análise no PHE se dá a partir da foz até a
cidade de Ourinhos (SP), somando 420 km de comprimento. Devido à
quantidade de barragens presentes no rio, o regime predominante é lacustre e
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apresenta condições adequadas para navegação. No entanto, existem nove
pontes ao longo do Rio Paranapanema e todas apresentam dificuldades na
transposição. Além disso, nenhuma das usinas hidrelétricas do Paranapanema
possui eclusa.
•

Rio Tibagi: o Rio Tibagi possui uma série de restrições à navegação, sendo mais
facilmente visualizadas se separado em dois trechos: trecho a jusante de
Jataizinho (PR) e trecho a montante de Jataizinho (PR). Existem projetos de
construção de novas hidrelétricas para o rio, que, no entanto, não incluem a
construção de eclusas.

Como pode ser constatado, não estão previstos no estudo investimentos para o estado
do Paraná, embora o estado esteja englobado nas estratégias gerais a serem realizadas. Os
investimentos sugeridos no relatório para o sistema hidroviário do Tietê-Paraná, do qual o
Paraná faz parte, são destinados para hidrovias localizadas nos estados de São Paulo e Mato
Grosso. O estudo se restringe a indicar os benefícios de uma possível transposição da
barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

1.2.

Plano Nacional de Integração Hidroviária – PNIH

Em fevereiro de 2013 a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) lançou a
publicação do Plano Nacional de Integração Hidroviária, o PNIH. O estudo foi desenvolvido em
pareceria com o Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de
Florianópolis (LabTrans/UFSC) e teve como objetivos a realização de um estudo sobre as
hidrovias brasileiras com a indicação de Áreas Propícias à instalação de terminais hidroviários.
No estudo, são analisadas seis bacias hidrográficas definidas em projeto, a saber: Bacia
do Tocantins-Araguaia, da Amazônia, do São Francisco, do Paraguai, do Paraná-Tietê, e do Sul.
O estudo final foi apresentado em sete volumes, sendo um referente à metodologia e os
demais referentes a cada bacia definida no projeto.

1.2.1.

Metodologia

O primeiro relatório do PNIH trata dos métodos, parâmetros e alicerces utilizados no
conjunto de pesquisas e análises presentes nos outros seis relatórios. O estudo foi dividido em
nove partes para a organização de dados e projeções:
1. Localização e determinação das áreas de influência: o primeiro tópico tem
por objetivo situar geograficamente a bacia de estudo e definir a influência
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que as hidrovias pertencentes a esta bacia exercem. As áreas de influência
foram definidas a partir de dados socioeconômicos, dados de produção para
lavoura permanente e temporária, dados de produção pecuária, dados
relativos à exportação e importação e, por último, de acordo com portos
existentes e planejados (apenas para a bacia Tocantins-Araguaia);
2. Identificação dos produtos relevantes para análise: a segunda etapa é
determinar os produtos a serem selecionados para o estudo. Para tal, foi feita
a caracterização dos fluxos atuais com a determinação do tipo de navegação
existente e a quantificação de fluxos transportados. Assim, foi possível analisar
o potencial de expansão de infraestrutura logística existente;
3. Definição dos fluxos relevantes para análise: após o procedimento do tópico
anterior, a passo seguinte é determinar quais fluxos dessas mercadorias serão
consideradas no estudo. Foram identificadas as zonas de origem e destino de
cada fluxo e selecionadas as viagens de maior importância para cada bacia;
4. Projeção de fluxos de comercialização e transporte: o quarto tópico consiste
na estimação da movimentação de carga nas regiões de influência das seis
bacias consideradas. Foram realizadas duas frentes: a primeira tem por base a
absorção das projeções do PNLT, enquanto a segunda segue um modelo
próprio para a bacia de estudo;
5. Diagnóstico da rede de transporte atual: etapa que visa à contextualização do
cenário atual sob o ponto de vista logístico. Foi realizada a caracterização da
rede de transportes, dos terminais portuários e das condições atuais. A
extensão navegável, profundidade, períodos de cheia/estiagem e o comboiotipo foram apontados. Outro aspecto abordado foi a definição de ferrovias e
rodovias próximas aos portos, abrindo possibilidades para a intermodalidade;
6. Estimativa de investimentos e custos operacionais de cada projeto: este
tópico se refere aos investimentos em terminais hidroviários, implantação de
terminais hidroviários e levantamento de custos operacionais;
7. Definição da rede futura a ser analisada: define a rede futura considerada nas
simulações, trazendo projeções para a malha rodoviária, ferroviária e
hidroviária. Neste tópico é apresentada também a indicação preliminar dos
novos terminais hidroviários, como parte da rede futura;
8. Simulação dos projetos: foram criados cenários de simulações, nos quais as
matrizes de produtos foram carregadas na rede com os respectivos custos
logísticos. Utilizando-se de “Caminhos Mínimos” do Sistema de Informações
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Geográfica do Transporte Aquaviário (SIGTAG) para a minimização dos custos
logísticos, foram feitas as simulações. As Áreas Propícias também foram
consideradas na rede de transportes e tiveram simulações realizadas. O ano
ótimo de abertura é o ano em que o trecho hidroviário referente à área
propícia em questão tem início operacional;
9. Avaliação econômica de projetos: nesta etapa foram feitas as avaliações das
viabilidades das Áreas Propícias, baseadas nos custos operacionais, nos anos
de abertura dos terminais e nos cálculos do Valor Presente Líquido (VPL), da
Taxa Interna de Retorno (TIR) e da Taxa Mínima de Atratividade (TMA).

1.2.2.

Resultados Gerais

O transporte por meio dos rios apresenta grandes vantagens em diversos setores se
comparados a ferrovias e rodovias. No Brasil, são transportados 45 milhões de toneladas de
cargas ao ano pelo modal hidroviário, porém o potencial identificado com base na demanda é,
no mínimo, quatro vezes maior.
As hidrovias da Bacia Amazônica possuem um grande número de terminais em
operação atualmente, dentre os quais se destacam os portos de Santarém, Macapá, Manaus,
Itaituba e Porto Velho. Apesar disso, há demanda para o surgimento de novos terminais, até
mesmo em locais onde já existem terminais instalados. A partir das análises realizadas, foram
encontradas cinco áreas propícias para terminais com fluxo acima de 500 mil toneladas.
Dentro da Bacia do Paraguai, foi identificado potencial para a movimentação de 10
milhões de toneladas em 2030. Por se tratar de uma via hidroviária com curta distância dentro
do território nacional e com alguns terminais já existentes e em operação, a indicação de
novas áreas propícias à instalação de novos terminais fica reduzida aos terminais planejados
de Rosário do Oeste (2030) e de Cuiabá (2025).
O Porto de Santos é fundamental para o transporte de cargas pela Hidrovia ParanáTietê, dentro da bacia de mesmo nome. Dessa forma, espera-se um aumento significativo nos
fluxos com destino ao porto e, portanto, verificou-se um grande número de áreas propícias,
principalmente ao longo do Rio Tietê. Os principais grupos de produtos com potencial para
serem transportados na hidrovia são os de carga geral e graneis sólidos agrícolas.
Foi identificado nas projeções para a Hidrovia do São Francisco um grande potencial
não aproveitado, podendo chegar à movimentação de 14 milhões de toneladas em 2030,
distribuídas nos grupos de produtos de carga geral e granel sólido agrícola. Dentre as várias
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áreas propícias identificadas, a que apresentou melhor viabilidade foi a área de Barreiras (BA),
que também apresentou a maior movimentação prevista.
A Hidrovia do sul apresentou tendência de crescimento da projeção de demanda,
havendo volume considerável de todos os grupos de produtos, sobretudo carga geral e granel
sólido. As maiores movimentações devem continuar a acontecer em portos e terminais já
existentes, como Porto Alegre, Rio Grande, TUP Copelmi e Estrela. Os resultados mostraram
que há cinco áreas propícias cuja viabilidade justificaria a implantação de terminais, com
destaque para a área de Arambaré.
Apesar de inúmeras obras de infraestrutura concorrentes com a Hidrovia TocantinsAraguaia, há indicação de um potencial significativo de movimentação de carga geral e granéis
sólidos minerais e agrícolas pela hidrovia. Os portos já estabelecidos em Marabá e Vila do
Conde devem continuar apresentando a maior movimentação, entretanto foram identificadas
seis áreas propícias à instalação de terminais.
A Tabela 5 resume as áreas propícias viáveis para a implantação de terminais
hidroviários e informa o ano considerado ideal para a abertura de cada terminal.
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Tabela 5 – Áreas propícias viáveis para a implantação de terminais e ano ótimo de abertura
Bacia
Área Propícia para Terminais
Ano Ótimo de Abertura
Amazônica
Rorainópolis
2015
Amazônica
Boa Vista
2025
Amazônica
Ipiranga do Norte
2025
Amazônica
Paranaíta
2025
Amazônica
Jacareacanga
2025
Paraguai
Cuiabá
2025
Paraguai
Rosário Oeste
2030
Paraná-Tietê
Batayporã
2015
Paraná-Tietê
Buritama
2015
Paraná-Tietê
Ibitinga
2015
Paraná-Tietê
Paranaíba
2015
Paraná-Tietê
Pereira Barreto
2015
Paraná-Tietê
Querência do Norte
2015
Paraná-Tietê
Ubarana
2015
Paraná-Tietê
Sabino
2015
Paraná-Tietê
Piracicaba
2015
Paraná-Tietê
Rosana
2020
Paraná-Tietê
Paulínia
2025
Paraná-Tietê
Cumari
2030
Paraná-Tietê
Guaíra
2030
Paraná-Tietê
Itumbiara
2030
Paraná-Tietê
Novo Horizonte
2030
São Francisco
Barreiras
2020
São Francisco
Sento Sé
2020
São Francisco
Serra do Ramalho
2020
São Francisco
Malhada
2020
São Francisco
Januária
2020
São Francisco
São Francisco
2025
São Francisco
Xique-Xique
2025
São Francisco
Barra
2025
Sul
São Sebastião do Caí
2015
Sul
Montenegro
2015
Sul
Ambaré
2025
Sul
Dona Francisca
2025
Sul
Restinga Seca
2025
Tocantins-Araguaia
Miracema do Tocantins
2020
Tocantins-Araguaia
Barra do Ouro
2020
Tocantins-Araguaia
Aguianópolis
2020
Tocantins-Araguaia
Peixe
2020
Tocantins-Araguaia
Itaúba
2025
Tocantins-Araguaia
Nova Xavantina
2025
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos de ANTAQ (2013a; 2013b; 2013c; 2013d; 2013e; 2013f)

Na sequência, são apresentados os resultados mais importantes que envolvem o
estado do Paraná.

62

Dezembro, 2014

Relatório Final

1.2.3.

Resultados Relevantes ao Estado do Paraná

No relatório referente à Bacia Paraná-Tietê, foram avaliados sete rios que compõem as
vias navegáveis da hidrovia, são eles: Rio Paraná, Rio Tietê, Rio Grande, Rio Paranaíba, Rio
Paranapanema, Rio Iguaçu e Rio Ivaí. Estes rios banham cinco estados do território nacional:
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, e tem sua administração
conferida à AHRANA, a Administração da Hidrovia do Paraná.
Os principais fluxos esperados representam as cargas transportadas apenas no Rio
Paraná, mais especificamente da confluência do Rio Grande com o Rio Paranaíba até o
município de Santa Terezinha de Itaipu. Não foram analisados, portanto, os rios
Paranapanema, Iguaçu e Ivaí, que banham o estado do Paraná, visto que não são navegáveis
atualmente e não existem previsões de investimentos futuros. A Figura 1 ilustra a localização
do Rio Paraná e de suas barragens e eclusas.

Figura 1 – Localização do Rio Paraná e de suas barragens e eclusas
Fonte: ANTAQ (2013g)

Ao final do PNIH foram definidas, com base em simulações de áreas com
movimentação significativa, as áreas propícias para instalação de terminais hidroviários ao
longo da hidrovia. Para o trecho do Rio Paraná a ser analisado, o PNIH definiu seis terminais, a
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saber: Porto Morumbi, TUP Britânia, TUP Santa Helena, Área Propícia de Batayporã, Área
Propícia de Querência do Norte, e Área propícia de Guaíra. Os três primeiros terminais estão
em operação e desempenham, atualmente, papel importante para o transporte de cargas. As
demais são áreas consideradas propícias para construções de terminais e foram selecionadas
para tal por meio de simulações que demonstram uma demanda considerável, ainda que já
existam terminais em atividade nas proximidades. Os terminais das Áreas Propícias de
Batayporã e de Querência do Norte estarão em serviço em 2015 e é previsto que o terminal de
Guaíra esteja funcionando apenas em 2030. A Figura 2 apresenta o mapa das localizações dos
terminais da Hidrovia do Paraná-Tietê

Figura 2 – Mapa das localizações dos terminais da Hidrovia do Paraná-Tietê
Fonte: ANTAQ (2013g)

Como pode ser observado, os terminais de Querência do Norte e Batayporã começam
a apresentar movimentação apenas a partir de 2015 e o terminal de Guaíra apenas em 2030.
O Porto Morumbi é parte do trajeto dos fluxos entre o Paraná e o sul do estado do
Mato Grosso do Sul. A rodovia estadual MS-295 é a conexão entre o terminal e o estado do
Mato Grosso do Sul e possui cruzamento com a BR-163, rodovia federal de caráter
fundamental para a movimentação de cargas para o restante do estado.
Situado em Pato Bragado (PR), na microrregião de Toledo, o TUP Britânia satisfaz os
fluxos entre o oeste do Paraná e o interior de São Paulo. A rodovia mais próxima ao porto é a
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PR-495, que cruza a parte urbana da cidade. A partir da área urbana, porém, existe uma via
menor que corta a área rural e chega ao TUP Britânia no final de sua extensão.
Caracterizado principalmente pelo escoamento de produtos para o exterior, o TUP
Santa Helena, localizado na cidade de Santa Helena (PR), na microrregião de Toledo, tem
movimentação significativa. Para o acesso deste terminal é possível utilizar a rodovia PR-317,
no sentido Leste-Oeste, e a PR-488, usada por cargas com origem mais ao sul, como é o caso
da microrregião de Foz do Iguaçu.
Conforme mencionado anteriormente, foram identificadas três áreas propícias para a
implantação de terminais no estado do Paraná.
A Figura 3 ilustra a área propícia de Batayporã.

Figura 3 – Área propícia de Batayporã
Fonte: ANTAQ (2013g)

A Tabela 6 apresenta o resultado da simulação de alocação das cargas projetadas, para
a área propícia de Batayporã.
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Tabela 6 – Demanda simulada para a área propícia de Batayporã (t)
Grupo
1
2
3
4
5

Natureza de Carga
Carga Geral
Granel Líquido
Granel Líquido Agrícola
Granel Sólido
Granel Sólido Agrícola
Total

2015
2020
100.355.59
458.903,97
226.695,60
372.592,19
48.834,13
51.678,08
4.472,65
5.586,10
388.224,54
495.937,75
768.582,51
1.384.698,09
Fonte: ANTAQ (2013g)

2025
916.546,77
606.914,55
56.660,59
3.764,60
354.673,07
1.938.559,58

2030
123.818,11
998.016,02
63.498,20
4.418,46
352.418,99
1.542.169,78

A análise econômica determinou que com esta demanda o terminal planejado para
esta área é viável e 2015 é o ano ótimo para abertura. O terminal suprirá parte da demanda de
fluxos do Paraná, com Goiás e com países estrangeiros, devendo ser construído na
microrregião de Nova Andradina (MS) e podendo ser acessado pelas rodovias PR-577 e BR376.
A Figura 4 ilustra a área propícia de Guaíra

Figura 4 – Área propícia de Guaíra
Fonte: ANTAQ (2013g)

A Tabela 7 apresenta o resultado da simulação de alocação das cargas projetadas, para
a área propícia de Guaíra.

66

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 7 – Demanda simulada para a área propícia de Guaíra (t)
Grupo
1
2
3
4
5

Natureza de Carga
Carga Geral
Granel Líquido
Granel Líquido Agrícola
Granel Sólido
Granel Sólido Agrícola
Total

2015
2020
Fonte: ANTAQ (2013g)

2025
-

2030
203.279,10
241.427,88
229.771,61
674.478,59

O terminal planejado para a área de Guaíra é viável segundo a análise econômica e seu
ano ótimo de abertura é 2030.
A Figura 5 ilustra a área propícia de Querência do Norte.

Figura 5 – Área propícia de Querência do Norte
Fonte: ANTAQ (2013g)

A Tabela 8 apresenta o resultado da simulação de alocação das cargas projetadas, para
a área propícia de Querência do Norte.
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Tabela 8 – Demanda simulada para a área propícia de Querência do Norte (t)
Grupo
1
2
3
4
5

Natureza de Carga
Carga Geral
Granel Líquido
Granel Líquido Agrícola
Granel Sólido
Granel Sólido Agrícola
Total

2015
2020
1.096.789,70
424.028,37
147.019,35
127.791,36
301.961,84
201.540,55
413.028,75
286.127,50
1.503.610,61 1.787.290,10
3.462.410,25 2.826.777,88
Fonte: ANTAQ (2013g)

2025
552.225,83
202.017,18
252.988,18
138.769,63
2.743.341,23
3.892.342,05

2030
780.102,87
332.045,62
342.299,50
10.183,27
4.802.599,53
6.267.230,79

O resultado da análise econômica indica viabilidade para a construção do terminal
planejado da área de Querência do Norte, no ano ótimo de 2015. O terminal deverá se
localizar no próprio município de Querência do Norte, na microrregião de Paranavaí,
proporcionando o escoamento de produtos entre o Paraná, o estado de São Paulo e outros
países. Os melhores caminhos para o terminal são pelas rodovias estaduais PR-082 e PR-218.

1.3.

Plano de Melhoramentos
DNIT/AHRANA

Hidrovia

Paraná-Tietê

–

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em conjunto com a
Administração da Hidrovia do Paraná (AHRANA), realizou uma apresentação denominada
Investimentos do Governo Federal na Hidrovia Tietê-Paraná (CHEHIN, 2012), do Plano de
Melhoramentos Hidrovia Paraná-Tietê. A partir do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA) elaborado pela AHRANA (apud CHEHIN, 2012), foram indicados os projetos
para os melhoramentos operacionais da hidrovia. Na sequência são apresentadas as principais
questões abordadas na apresentação.

1.3.1.

Resultados Gerais

Foram avaliados pelo estudo seis aspectos relacionados à hidrovia: manutenção da
hidrovia, condições de navegabilidade, movimentação de cargas, expansão da hidrovia,
protocolo de intenções n.o 01/11 GF – GOESP e eliminação de gargalos.
Os trabalhos de manutenção consistem basicamente do balizamento do canal de
navegação, seja através de reparos na sinalização existente ou substituição dos sinais
danificados, e inspeção de fundeio. Ao longo dos quatro trechos, existe balizamento que
totaliza 747 sinais de auxílio à navegação, sendo 646 boias cegas e luminosas, 71 faroletes e
lanternas (sinais laterais), e 30 sinais especiais e de amarração. A Figura 6 ilustra os
procedimentos de manutenção realizados na hidrovia.
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Figura 6 – Manutenção da Hidrovia
Fonte: Elaborada a partir de imagens obtidas de DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)

A área de estudo da hidrovia englobou uma extensão de 1.020 km, dos quais 245 km
são de navegação em trechos de corrente livre e 775 km de navegação em trechos de
reservatórios. Em virtude da similaridade de características físicas, dividiu-se a extensão
analisada em quatro trechos listados a seguir:
•
•
•
•

Trecho I: Reservatório da UHE Itaipu;
Trecho II: Guaíra/UHE Porto Primavera;
Trecho III: Reservatório UHE Porto Primavera;
Trecho IV: Reservatório UHE Ilha Solteira.

As condições de navegabilidade se resumem às dimensões do canal de navegação e
são apresentadas na Tabela 9.
Tabela 9 – Condições de navegabilidade da hidrovia
Trecho
I
II
III
IV

Largura
100 a 300 m
45,2 a 300 m
45,8 a 300 m
70 a 300 m

Profundidade
5 a 40 m
2,5 a 50 m
3 a 40 m
5 a 40 m

Extensão
170 km
245 km
270 km
225 km

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos de DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)
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A partir dos dados da Tabela 9 é possível inferir que as dimensões limitantes da
hidrovia, quando da realização da verificação, ou seja, as menores dimensões encontradas
(que determinam a maior embarcação que pode navegar na hidrovia) referem-se a 45,2 m de
largura e 2,5 m de profundidade, ambas no Trecho II.
A movimentação da hidrovia no ano de análise era de 5 milhões de toneladas ao ano.
No entanto, a capacidade era de 12 milhões t/ano, o que indica que mais da metade da
capacidade da hidrovia estava ociosa e disponível para exploração. Além disso, após a
conclusão das obras de melhorias previstas, estima-se que a capacidade da hidrovia seja
incrementada em 7 milhões t/ano, mais do que a atual movimentação, atingindo a capacidade
de 19 milhões t/ano.
Verificou-se que, a partir das obras de melhorias, haverá potencial para a
movimentação de novas cargas, como soja, milho, trigo e etanol. Também foram identificadas
as áreas de origem ou destino dessas cargas potenciais, conforme ilustrado pela Figura 7, nas
áreas circuladas em vermelho.
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Figura 7 – Localização das áreas de origem ou destino das cargas potenciais
Fonte: DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)

Apesar da identificação das áreas, não são relacionados os produtos com as áreas de
origem ou destino. Todavia, é sabido, historicamente, que o Brasil importa trigo produzido na
Argentina, o que permite avaliar que a região destacada pertencente à Argentina seja origem
da movimentação potencial de trigo pela hidrovia.
Analogamente, a região destacada no Brasil é notória produtora de soja, milho e cana
de açúcar (e consequentemente etanol), abrindo a possibilidade para que esta área destacada
seja a origem da movimentação potencial destes produtos.
O Paraguai, nos últimos anos, vem aumentando consideravelmente a produção de
milho, trigo e, principalmente, soja, de modo que a região destacada em solo paraguaio deva
representar a origem da movimentação destas cargas potenciais.
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Existem ainda diversos projetos que visam ampliar a extensão navegável da Hidrovia
Parará-Tietê, fazendo com que haja maior exploração do potencial existente para o transporte
hidroviário na área de influência. A seguir estão listados os projetos existentes:
•
•
•
•

•

•

Rio Sucuriú (MS): implantação de 85 km de via;
Rio Ivinhema (MS): implantação de 135 km de via;
Rio Ivaí (PR): implantação de 230 km de via e eclusa de Três Figueiras;
Rio Paranapanema (SP/PR)
o implantação de 110 km de via e eclusa na UHE de Rosana;
o implantação de 80 km de via e esclusa na UHE de Taquaruçu;
o Implantação de 85 km de via e eclusa na UHE de Capivara;
Rio Paranaíba (MG/GO)
o implantação de 100 km de via e eclusas na UHE de São Simão;
o implantação de 60 km de via e eclusa na UHE de Cachoeira Dourada;
o implantação de 190 km de via e eclusas na UHE de Itumbiara;
Rio Grande (SP/MG)
o implantação de 170 km de via e eclusas na UHE de Água Vermelha;
o implantação de 170 km de via e eclusas na UHE de Marimbondo.

Ao todo, a hidrovia Paraná-Tietê poderá contar com 1.415 km de novos canais
navegáveis.
Outro tópico abordado pelo estudo se refere ao Protocolo de Intenções n.o 01/11 GF –
GOESP, que consiste em uma parceria para apoio financeiro para eliminação de gargalos,
extensões e terminais na Hidrovia Tietê-Paraná, firmado entre o Governo Federal e o Governo
do Estado de São Paulo. As principais ações previstas pelo protocolo são:
•

•

•

•

Eliminação de gargalos
o Ampliação e proteção de pontes
o Ampliação e retificações de canais e dragagem
o Melhorias nas eclusas
Extensões
o Extensões até Piracicaba
o Extensões até Salto
Terminais
o Terminal de Araçatuba
o Terminal de Ártemis
o Melhorias em eclusas
Gerenciamento e supervisão

Diversas intervenções ao longo da hidrovia estão previstas para que sejam eliminados
inúmeros gargalos existentes, visando o melhor aproveitamento do potencial da hidrovia. A
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Figura 8 ilustra a localização e descreve sumariamente as principais intervenções referentes à
eliminação de gargalos no que tange à ampliação de vãos e proteção de pilares.

Figura 8 – Eliminação de gargalos – ampliação de vãos e proteção de pilares
Fonte: DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)

A Figura 9 ilustra a localização e descreve sumariamente as principais intervenções
referentes à eliminação de gargalos no que tange à ampliação e retificação de canais.
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Figura 9 – Eliminação de Gargalos – Ampliação e Retificação de Canais
Fonte: DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)

Também são previstas obras de melhorias nas eclusas, principalmente referentes à
construção de atracadouros de espera, nas eclusas das barragens de Nova Avanhandava,
Promissão, Ibitinga, Bariri e Barra Bonita. Estima-se que estas obras proporcionem uma
economia de 15% no tempo de viagem, um adicional de carga por comboio da ordem de 7% e
a consequente redução do custo por tonelada transportada em torno de 20%.
Estão previstas, ainda, duas extensões da hidrovia, uma no Rio Piracicaba até Ártemis,
com 55 km de extensão, e outra no Rio Tietê até Salto, com 200 km de extensão.
Além disso, o estudo faz menção à construção de dois terminais, um em Araçatuba,
onde existe um estaleiro, e outro em Ártemis, que deverá ser construído paralelamente à
extensão do Rio Piracicaba.

1.3.2.

Resultados Relevantes ao Estado do Paraná

Segundo o estudo, estão previstas algumas obras para melhorar a navegabilidade da
hidrovia e explorar de forma mais consistente o potencial do modal. Na sequência são
apresentadas as principais obras abordadas.
Com o objetivo de se tornar compatível com os comboios que operam tanto no Rio
Paraná quanto no Rio Tietê, a conformação do canal de navegação de Guaíra abrangerá 3 km
de extensão. A Figura 10 ilustra o traçado e os perfis da obra.
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Figura 10 – Conformação e cortes esquemáticos do canal de navegação de Guaíra
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos de DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)

A configuração desse trecho do canal deverá contar com largura mínima de 100 m e
profundidade mínima de 3 m, possibilitando a navegação segura dos comboios-tipo.
Estão previstas, também, obras para a conformação do canal de navegação do Rio
Paraná, desde a UHE de Porto Primavera até Guaíra, conjuntamente à conformação do canal
de Guaíra, promovendo uniformidade na hidrovia. O trecho abrangido tem extensão de 245
km e após a conclusão o trecho da hidrovia terá profundidade mínima de 3 m.
Outra obra a ser realizada é a adequação da transposição da Ponte Ayrton Senna, que
é localizada no remanso do reservatório da UHE de Itaipu e é um gargalo à navegação, pois
limita as dimensões dos comboios. A obra consistirá na unificação dos dois vãos de 46 m de
largura através da retirada do pilar que atualmente divide os vãos e reforços nos pilares que
compõem as laterais destes, criando um vão único com 100 m de largura. Paralelamente, será
construída uma estrutura em arco para a sustentação do tabuleiro ao longo do futuro vão.
Pretende-se expandir a hidrovia em território paranaense por meio da capacitação do
Rio Ivaí, que deverá permitir a navegação de comboios 3x2 até Tereza Cristina (PR), além de
estabelecer uma conexão ferroviária até Paranaguá (PR) ou São Francisco do Sul.
Além das obras previstas para o trecho ao norte de Itaipu, existem projetos – desde a
época da construção da UHE de Itaipu – para a transposição da barragem da usina por meio da
construção de um canal artificial, ampliando assim a extensão navegável da hidrovia.
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A transposição da UHE de Itaipu permitiria a criação de terminais para movimentar
cargas na região. Um estudo de 1998, encomendado pelo Ministério dos Transportes, aponta a
construção do Complexo Hidroviário de Itaipu a ser localizado no reservatório de Itaipu. A
Figura 11 apresenta o layout proposto.

Figura 11 – Complexo Hidroviário de Itaipu Instalações Portuárias Layout
Fonte: Ministério dos Transportes; CODESP; AHRANA (2012 apud CHEHIN, 2012)

O projeto prevê a construção de 11 berços para a atracação de embarcações em
operação, além de dois berços em dolfins para espera.
A Tabela 10 resume os terminais previstos e a quantidade de berços.
Tabela 10 – Terminais e berços do Complexo Hidroviário de Itaipu
Sigla Terminal

Nome Terminal/Cais

Berços

TAR

Terminal de Areeiros

1

TAF

Terminal de Ferry Boat

1

TAP

Terminal de Passageiros

1

TPC

Terminal Principal de Cargas/Terminal de Granéis

2

TPC

Terminal Principal de Cargas/Cais de Carga Geral

3

TPC

Terminal Principal de Cargas/Cais de Contêineres

2

TPC

Terminal Principal de Cargas/Cais de Combustíveis

1

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos de DNIT (2012 apud CHEHIN, 2012)

Para cada mercadoria a ser movimentada no complexo, é prevista uma área de
armazenagem específica e exclusiva, como é o caso do pátio de contêineres, com área de 30
mil m² e capacidade para 2.500 TEU. Além disso, o complexo teria ligação terrestre intermodal
com rodovia e ferrovia.
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Síntese Conclusiva

Ao longo deste capítulo foram apresentados três estudos com diferentes concepções e
propósitos, mas que versam sobre um mesmo objeto: o transporte hidroviário de cargas. São
eles: o Plano Hidroviário Estratégico (PHE), o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH),
e Investimentos do Governo Federal na Hidrovia Tietê-Paraná.
O PHE, como o nome sugere, tem caráter essencialmente estratégico, ou seja, é mais
generalista do que os outros dois trabalhos. Isso fica claro quando observado o principal
método utilizado no estudo, a análise SWOT, utilizada em diversos tipos de gestões e projetos.
A partir da matriz SWOT do sistema hidroviário nacional, o PHE define estratégias e
investimentos a serem realizados no transporte hidroviário de modo geral, indicando a
necessidade de maior presença dos órgãos responsáveis pela malha hidroviária, como DNIT e
ANTAQ. Também avalia a necessidade de aprimoramento, tanto do planejamento quanto da
execução das obras de infraestrutura – mesmo as obras de manutenção –, como dragagem. De
forma um pouco mais específica, sugere a adição de berços em terminais com capacidade
saturada e indica a compra de novas embarcações e novos sistemas de sinalização.
Especificamente para o estado do Paraná, não foi previsto nenhum investimento.
Por sua vez, o PNIH é um estudo realizado com métodos baseados em simulações em
Sistema de Informações Geográficas (SIG) e tem como principal finalidade definir áreas
propícias à instalação de terminais hidroviários.
No âmbito nacional, foram identificadas 41 áreas próprias que podem vir a receber
novos terminais. Dentro das áreas, foi avaliada a viabilidade de cada terminal previsto para
instalação, sendo que todos os terminais sinalizaram possuir viabilidade econômica. Mais
especificamente, para o estado do Paraná, elencaram-se três áreas propícias, Batayporã,
Guaíra e Querência do Norte, com viabilidade econômica para a implantação de terminais.
Neste aspecto, o PHE e o PNIH discordam no sentido de que, ao passo que o primeiro não
prevê investimentos para o estado do Paraná, o segundo aponta a viabilidade de
investimentos que reduziriam sensivelmente o custo logístico e incentivariam a produção
regional.
Com relação ao Plano de Melhoramentos Hidrovia Paraná-Tietê, trata-se de um estudo
direcionado a esta hidrovia específica, que aponta não somente os trabalhos de manutenção
que estão em curso – principalmente referentes à sinalização e inspeções nos canais de
navegação –, mas também quais investimentos estão na pauta do governo federal, dos quais
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se destacam conformação de canais, melhorias na transposição de pontes tidas como gargalos
e extensão da hidrovia, neste caso, apenas no estado de São Paulo.
Para o estado do Paraná, as principais ações previstas neste estudo são as
conformações dos canais de navegação de Guaíra e do Rio Paraná, desde a UHE de Porto
Primavera até Guaíra, a transposição da barragem da UHE de Itaipu e a criação do Complexo
Hidroviário de Itaipu. Tais obras proporcionarão à hidrovia a elevação substancial da
movimentação de cargas, aumentando a competitividade da produção nacional.
Verifica-se que os três trabalhos apontam investimentos diferentes para as hidrovias
do estado do Paraná (no PHE não há investimentos previstos). Apesar de discordantes, os
investimentos apontados no PNIH e na apresentação do DNIT são, na maioria das vezes,
complementares, uma vez que as obras de conformações de canais e demais melhorias
previstas no segundo trabalho certamente melhorarão as condições de navegação e, portanto,
trarão benefícios à operacionalização dos novos terminais previstos no primeiro estudo.
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2. Inventário e Análise Econômica das Travessias
Hidroviárias do Estado do Paraná
O objetivo desta seção é apresentar um panorama da infraestrutura hidroviária
existente no estado do Paraná, relativo às travessias por balsas. O estudo tem, assim, foco na
avaliação de informações coletadas junto aos operadores das travessias do estado e na
geração de um inventário das destas travessias. Objetiva-se ao final do estudo orientar os
órgãos de planejamento do setor a respeito da implantação de vias pavimentadas sobre as
travessias de maior potencial de uso.
Nesse âmbito, foram pesquisadas 63 travessias do estado, tendo sido elaborado, para
cada uma delas, um inventário e uma análise socioeconômica da sua área de influência. Os
produtos dessas análises são apresentados nas subseções a seguir.

2.1.

Inventário das Travessias Hidroviárias do Estado do
Paraná

A realização de um inventário das travessias hidroviárias tem o objetivo de caracterizar
as mesmas em seus aspectos físicos, econômicos e sociais. O intuito é elaborar um diagnóstico
da situação atual de cada travessia para que o Governo do Estado tenha um instrumento de
controle das atividades do setor e de auxílio no planejamento de investimentos.
Para tanto foi elaborado um questionário, juntamente com a equipe da Secretaria de
Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL/PR), abordando aspectos importantes da travessia,
tais como: características gerais, estrutura física do terminal, características de operação e
características das embarcações.
Os questionários foram aplicados aos interlocutores da administração de cada
travessia, portanto a veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade dos
mesmos. A equipe de campo ficou responsável pela obtenção de coordenadas geográficas dos
atracadouros de cada margem da travessia (quando havia possibilidade de transposição da
mesma), captação de fotos de toda sua infraestrutura e recolhimento de documentos que
permitissem melhor avaliação do local.
No questionário aplicado foram utilizadas algumas convenções que aparecerão no
decorrer das análises. Uma delas diz respeito à definição das margens direita e esquerda dos
rios. A convenção foi definida observando-se o sentido da correnteza do rio, conforme
apresentado na Figura 12.
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Figura 12 – Definição das margens do rio
Fonte: Elaboração própria

Outro item do questionário, para o qual uma descrição prévia é relevante, refere-se
aos equipamentos disponíveis na estrutura física de cada margem da travessia. Foram
considerados como equipamentos os seguintes itens: banheiros, guarita, comércio, posto de
abastecimento, telefone público, guichê de venda de passagens, controle de acessos
(catracas), lixeiras, balcão de informações, cancela, iluminação pública, quadro de horários de
chegada e saída das embarcações, área específica para parada de táxi e/ou ônibus,
estacionamento para carros particulares e veículos de carga, restaurante, acomodação para
passageiros, lanchonete, terminal alfandegado, escritório da administração, serviços de
combate a incêndio, posto de polícia, posto de atendimento médico, sistema de chamadas e
avisos, além de outros equipamentos aqui não elencados.

2.2.

Estrutura Econômica da Área de Estudo e Projeção de
Demanda da Movimentação nas Travessias Hidroviárias do
Paraná

Este capítulo tem dois objetivos. Primeiro, proceder a delimitação e a caracterização
da estrutura econômica e demográfica das regiões formadas no entorno de travessias
rodoviárias selecionadas sobre rios, lagos e baías no Estado do Paraná. Segundo, realizar a
projeção de demanda de movimentação das referidas travessias e propor e calcular um índice
de hierarquização das mesmas (como um indicativo de investimento em melhorias de ligação
de transporte). A pesquisa de campo forneceu, através do sistema de georreferenciamento, a
localização exata de cada travessia, além do levantamento das condições operacionais locais. A
presente etapa consistiu na delimitação da área geográfica no entorno da travessia a ser
potencialmente beneficiada e na sua caracterização econômica, com base em dados
secundários sobre população, PIB, emprego e tipos de atividade econômica dominante.
A adequada delimitação da região estudada junto a cada travessia demandou um
conjunto de opções metodológicas, seja em face da situação concreta que se apresenta, ou em
função da disponibilidade de dados, quais sejam:
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a) o estudo focalizou a estrutura econômica local junto às travessias, na pressuposição
de que elas trarão benefícios diretos perceptíveis apenas, ou principalmente, à economia local,
não fazendo parte dos grandes eixos logísticos do Estado;
b) dada essa premissa, foi feita a delimitação da região no entorno da travessia,
tomando-se inicialmente como centroides as duas cidades, uma em cada margem do rio,
diretamente ligadas pela travessia, agregando em seguida outros municípios próximos, desde
que ultrapassem os dois filtros seguintes:
•

distância máxima de 50 km em relação a um dos centroides, utilizando-se a
malha rodoviária existente; e

•

observação da redução do percurso rodoviário com a nova travessia em pelo
menos 10%, em relação ao percurso existente 1.

c) a delimitação da região beneficiada pela travessia foi feita em diferentes níveis:
•

sem e com pavimentação do trecho que conduz à travessia. A delimitação
“sem pavimentação” retrata a situação atualmente existente, com os trechos
pavimentados (asfalto ou calçamento) e os trechos em terra sendo
ponderados, respectivamente, pelas velocidades de 80 km/h e 40 km/h, para
efeito do cálculo da redução do tempo de percurso 2; a delimitação “com
pavimentação” busca retratar cenário futuro em que todos os trechos
rodoviários com travessias estariam pavimentados ou, se em terra, bem
conservados de forma a permitir a rápida circulação dos veículos.

•

com três níveis de impacto da travessia, para as duas situações “sem e com
pavimentação”: acima de 40% de redução do tempo de percurso (impacto
alto), com a região sendo formada pelos municípios mais diretamente
beneficiados pela travessia; entre 20 e 40% (impacto médio); e entre 10 e 20%
(impacto baixo).

d) a identificação geográfica das travessias foi feita pelas coordenadas geográficas
fornecidas pela pesquisa de campo e sua aplicação no sistema Google Earth. A partir dessa
1
Redução do percurso em % = ((ligação atual em Km – ligação pela travessia em km)/ligação atual em km) * 100.
Para quantificação dos filtros (b.1) e (b.2), não foi feita ponderação para a qualidade da rodovia (se pavimentada ou
não).
2

Na verdade, sabe-se que existe grande variação na qualidade e estado de conservação das rodovias,
principalmente quando os trechos abrangem áreas rurais e áreas mais urbanizadas. Assim, a ponderação pelas
velocidades de 80 e 40 km/h para os trechos pavimentados e em terra é uma aproximação à realidade.
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plataforma, foram gerados mapas locais com localização da travessia e estimativa das
distâncias dos trechos rodoviários que conduzem à ela, além da verificação do tipo de rodovia
existente (terra ou asfalto).
e) por limitação estatística, os dados econômicos retratam sempre a situação do
município como um todo, ainda que as travessias possam beneficiar, principalmente, áreas
rurais do município. Da mesma forma, as distâncias rodoviárias utilizadas nos cálculos referemse às distâncias entre sedes municipais.
Há casos excepcionais de travessia em que, por força de características muito
peculiares, não foi possível a aplicação de todos os passos da metodologia acima delineada,
sendo então feita abordagem específica de acordo com a peculiaridade de cada caso.
As 63 travessias, cuja análise encontra-se nas seções seguintes agrupadas por rio, na
sequência de montante a jusante, são assim distribuídas:
•

Rio Paranapanema: 4 travessias

•

Rio Paraná e afluente: 4 travessias

•

Rio Iguaçu e afluentes: 27 travessias

•

Rio Ivaí e afluentes: 15 travessias

•

Rio Piquiri: 9 travessias

•

Rio Tibagi: 2 travessias

•

Litoral: 2 travessias.

A Tabela 11 apresenta cada travessia com seus respectivos municípios de ligação e os
rios a que pertencem.
Tabela 11 – Lista de travessias
Travessia
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Rio

Margem esquerda

Margem direita

Guaratuba

Baía de Guaratuba

Barra do Pitangui

Tibagi

Guaratuba
(Matinhos)
Tibagi

Pinheiro Seco

Tibagi

Tibagi

Tibagi

Tereza Cristina

Ivaí

Prudentópolis

Cândido de Abreu

Marolo

Ivaí

Jardim Alegre

Grandes Rios

Ivatuba

Ivaí

Engenheiro Beltrão

Ivatuba

Porto São Carlos

Ivaí

Japurá

São Carlos do Ivaí

Mirador

Ivaí

Guaporema

Herculândia

Ivaí

Ivaté

Porto Jundiá

Ivaí

Icaraíma

Mirador
Santa Cruz de Monte
Castelo
Querência do Norte

Porto Novo

Ivaí

Icaraíma

Querência do Norte

Guaratuba
Carambeí
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Travessia

Rio

Margem esquerda

Margem direita

São Pedro

Ivaí

Fênix

São Pedro do Ivaí

Areão

Ivaí

Prudentópolis

Cândido de Abreu

Rio Belo
Poço Grande
(Jacaré)
Block

Ivaí

Cândido de Abreu

Ivaí

Turvo
Boa Ventura de São
Roque
Prudentópolis

Irapuru-iapó

Iguaçu

Lapa

Porto Amazonas

Cantagalo

Iguaçu

Lapa

Palmeira

Palmira

Iguaçu

Lapa

São João do Triunfo

Mato Queimado

Iguaçu

Lapa

Porto Vitória

Iguaçu

Palmeirinha
São Pedro (Santa
Genoveva)

Iguaçu

São Paulo

Rio Iguaçu

Pereira

Iguaçu

Rio São Pedro
Floresta

Ivaí

Rio Iguaçu

Iguaçu - afluente Rio
São Pedro
Iguaçu - Afluente Rio
Floresta

Cândido de Abreu
Cândido de Abreu

São João do Triunfo
União da Vitória
Porto Vitória
(Porto Almeida)
Biturana
Cruz Machado
Três Barras do
Nova Prata do Iguaçu
Paraná
Três Barras do
Nova Prata do Iguaçu
Paraná
Boa Vista da
Nova Prata do Iguaçu
Aparecida
Cel Domingos Soares
Pinhão
e Reserva do Iguaçu
Pinhão e Bituruna

Pinhão
Três Barras do
Paraná
São Mateus do Sul

Ouro Verde

Iguaçu

Potinga

Potinga

Boa Esperança do
Iguaçu
São Mateus do Sul

Volta Grande

Rio Chopim

Verê (Águas do Verê)

São Jorge do D'Oeste

Gil Cosqui

Cantú

Laranjal

Nova Cantú

Cantú

Rio Cantú

Altamira do Paraná

Nova Cantú

Bananeiras

Piquiri

Guaraniaçú

Campina da Lagoa

Primavera
Porto Formosa
(Porto 6)
Da Bota

Piquiri

Braganey

Ubiratã

Piquiri

Formosa do Oeste

Alto Piquiri

Piquiri

Guaraniaçú

Altamira do Paraná

Carriel

Piquiri

Diamante do Sul

Porto Santa Helena

Paraná

Santa Helena/PR

Laranjal
Porto Índio e Porto
Itaipú Porã (Sanga
Funda), PY

Piquiri

Goioxim

Palmital

Corumbataí

Barbosa Ferraz

Godoy Moreira

Janjão

Cavernoso

Cantagalo

Butiá

Butiá

Candói
Coronel Domingos
Soares

Covó

Covó

Mangueirinha

Iratim

Iratim

Cel Domingos Soares

Mangueirinha (Barra
do Covó)
Cel Domingos Soares

Foz do Areia
Nossa Senhora dos
Navegantes
Da Areia

Areia

Cruz Machado

Pinhão

Iguaçu

Cruzeiro do Iguaçu

Quedas do Iguaçu

Areia

Cruz Machado

Pinhão

Santana

Iguaçu

Chopinzinho

Porto Barreiro

Mercedes

Arroio Guaçú

Mercedes

Guaíra

Palmital (Rio da
Casa)
Porto Gaúcho

Mangueirinha
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Travessia

Rio

Margem esquerda

Margem direita

Reserva do Iguaçu

Iguaçu

Reserva do Iguaçu

Mangueirinha

Bela Vista
Porto Quebra
canoas
Porto Euclides da
Cunha Paulista
Porto Almeida

Rio Chopim

Verê

São João

Paranapanema

Santa Mariana

Florínea/SP

Paranapanema

Terra Rica

Paranapanema

Itambaracá/PR

Euclides da Cunha
Paulista
Cândido Mota/SP

Porto Anis Abud

Paranapanema

Lupionópolis

Pirapozinho/SP

Porto São José

Paraná

São Pedro do Paraná

Batayporã - MS

Porto 7 Quedas

Paraná

Guaíra

Salto del Guairá, PY

Porto Espanhol

Ivaí

Ariranha do Ivaí

Rio Branco do Ivaí

Saltinho

Da areia

Bituruna

Cruz Machado

Goioxim
Paranaguá - Ilha
dos Valadares
São José

Piquiri

Santa Maria do Oeste

Rio Chopim

Goioxim
Paranaguá (Ilha dos
Valadares)
Verê

Jangada

Jangada

Bituruna

Porto Vitória

Itiberê

Paranaguá
São João

Fonte: Elaboração própria

A localização exata dessas travessias pode ser observada na Figura 13 abaixo. Cada
uma dessas travessias é examinada detalhadamente a seguir nas seções 2.3 a 2.9. Ao final, é
feita a hierarquização das 63 travessias.

Figura 13 – Localização das 63 travessias do Estado do Paraná
Fonte: Google Earth
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Por fim, a respeito da metodologia para cálculo da projeção de movimentação das
travessias, pode-se especificar o seguinte:
•

As informações da pesquisa de campo são a única fonte sistemática sobre a
movimentação, dada pelo número de travessias (viagens), em cada travessia. Essa
informação é bastante precária, devido à falta de infraestrutura de controle do
operador da travessia;

•

Na visita de campo, foi possível obter informações sobre a movimentação de 51 das 63
travessias do estado do Paraná.

•

As informações coletadas são referentes apenas à movimentação atual, o que impede
a implementação de um modelo de projeção de séries temporais;

•

Dado que a única informação disponível é a movimentação atual, média anual do
número de viagens, essa variável é escolhida como a variável explicada (dependente).
O modelo é uma extensão do modelo gravitacional. Neste sentido, as variáveis
independentes são os PIBs dos dois principais municípios (em cada um dos lados da
travessia) na área de estudo e a distância entre esses dois municípios. O modelo é uma
análise de corte transversal (cross-section).

•

A projeção do número de travessias é calculada a partir da projeção dos PIBs de cada
um dos municípios.
A Tabela 11 apresenta os resultados das projeções de demanda, por travessia, que

serão detalhados nos itens a seguir, juntamente com a análise socioeconômica.
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Tabela 12 – Número de Travessias: observado (2013) e projetado (2014-2034)
Pontos de Travessia
Itambaracá - Cândido Mota
Santa Mariana - Florínea
Terra Rica - Euclides Cunha
S.Pedro do Paraná - Batayporã
Guaíra - Salto del Guaíra
Santa Helena - Puerto Índio
Porto Amazonas - Lapa
São João do Triunfo - Lapa
Lapa - São João do Triunfo
São Mateus do Sul
Porto Vitória - União Vitória
Bituruna - Porto Vitória
Cruz Machado - Pinhão
Cruz Machado - Bituruna
Cruz Machado - Pinhão (foz Areia)
Pinhão - Coronel Domingos Soares
Cel Domingos Soares - Pinhão
Mangueirinha - Coronel Domingos Soares
Mangueirinha
Cantagalo - Candói
Verê - São João
Verê - São Jorge d'Oeste
Cruzeiro Iguaçu - Quedas do Iguaçu
Nova Prata do Iguaçu - Três Barras do Paraná
Três Barras do Paraná - Nova Prata do Iguaçu
Boa Vista da Aparecida - Nova Prata do Iguaçu
Cândido Abreu - Prudentópolis (Teresa Cristina)
Cândido Abreu - Prudentópolis (Block)
Cândido Abreu - Boa Aventura de S. Roque
Rio Branco do Ivaí - Ariranha do Ivaí
Godoy-Moreira - Barbosa Ferraz
Ponta Grossa - Tibagi
Formosa do Oeste - Alto Piquiri
Campina da Lagoa - Guaraniaçu
Altamira do Paraná - Guaraniaçu
Nova Cantu - Altamira do Paraná
Nova Cantu - Laranjal
Palmital - Goioxim
Querência do Norte - Icaraíma (Porto Novo)
Ivaté - Querência do Norte
Mirador - Guaporema
São Carlos do Ivaí - Japurá
Boa Esperança do Iguaçu - Três Barras do Paraná
Palmeira - Lapa
Mercedes - Guaíra
Porto Barreiro - Chopinzinho
S.Pedro do Ivaí - Fênix
Bituruna - Cruz Machado
Guaratuba - Matinhos
Tibagi
Paranaguá
Total

2013
2014
2019
2024
2029
2034
8.640
8.796
9.661
10.660
11.668
12.698
13.680
13.880
15.008
16.342
17.678
19.030
5.760
5.890
6.579
7.327
8.068
8.815
3.600
3.683
4.121
4.595
5.062
5.534
5.760
5.825
6.168
6.547
6.905
7.261
2.160
2.198
2.405
2.639
2.870
3.103
3.600
3.664
4.016
4.423
4.832
5.248
10.800
11.181
13.404
16.211
19.304
22.726
336
342
375
412
450
488
7.200
7.252
7.557
7.940
8.317
8.703
18.000
18.091
18.618
19.568
20.730
22.178
10.080
10.105
10.252
10.510
10.818
11.191
7.200
7.349
8.155
9.051
9.943
10.848
14.400
14.436
14.646
15.016
15.457
15.991
7.200
7.497
9.203
11.298
13.601
16.152
2.160
2.204
2.444
2.709
2.973
3.241
3.720
3.797
4.214
4.676
5.137
5.605
1.440
1.440
1.447
1.478
1.520
1.572
15.600
15.601
15.676
16.016
16.468
17.031
4.920
4.959
5.177
5.440
5.697
5.960
3.600
3.666
4.031
4.448
4.868
5.296
28.800
29.618
34.192
39.617
45.531
52.019
5.400
5.500
6.053
6.686
7.323
7.973
3.360
3.386
3.535
3.715
3.891
4.070
5.400
5.469
5.851
6.302
6.763
7.250
2.880
2.982
3.581
4.343
5.188
6.127
600
606
643
688
732
777
3.960
4.043
4.543
5.195
5.886
6.625
7.200
7.312
7.956
8.730
9.522
10.336
7.200
7.270
7.668
8.144
8.608
9.074
10.800
10.942
11.761
12.755
13.755
14.771
7.200
7.249
7.515
7.835
8.151
8.485
5.880
6.001
6.655
7.383
8.109
8.845
5.400
5.564
6.553
7.857
9.316
10.946
720
731
793
869
947
1.027
1.080
1.096
1.191
1.306
1.424
1.545
3.600
3.665
4.025
4.442
4.862
5.291
17.640
18.274
21.989
26.694
31.908
37.705
3.600
3.664
4.017
4.426
4.840
5.262
3.600
3.674
4.074
4.520
4.965
5.415
21.600
22.081
24.643
27.433
30.198
32.989
9.000
9.198
10.253
11.401
12.539
13.687
4.200
4.250
4.528
4.849
5.155
5.453
1.800
1.819
1.926
2.050
2.167
2.278
5.760
5.826
6.191
6.612
7.012
7.399
1.440
1.454
1.530
1.618
1.700
1.776
2.160
2.182
2.305
2.446
2.579
2.704
3.300
3.340
3.563
3.821
4.068
4.309
21.900
22.580
26.311
30.705
35.642
41.282
3.600
3.625
3.761
3.913
4.054
4.189
21.600
21.869
23.244
24.733
26.283
27.947
370.536 377.128 414.007 458.394 505.484 556.223

Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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Os dados acima indicam uma taxa média anual projetada de 1,98% para o período de
2013-2034, sendo assim, o número médio de travessias deve partir de 370.536 em 2013 para
556.223 em 2034.
Dentre as travessias, as que apresentaram maiores taxas de crescimento foram: Cruz
Machado-Pinhão (Foz Areia), Palmital-Goioxim e Boa Vista da Aparecida-Nova Prata do Iguaçu,
com crescimento de 3,96%, 3,74% e 3,72%, respectivamente. Apesar disso, as travessias com
maior movimentação foram Verê-São Jorge d’Oeste, Guaratuba-Matinhos, MiradorGuaporema e Paranaguá.
A seguir são descritas as travessias pesquisadas durante a etapa da pesquisa de campo
assim como a análise econômica individualizada por travessia.

2.3.

Travessias sobre os rios Paranapanema e Paraná

Foram analisadas quatro travessias sobre o Rio Paranapanema, três sobre o Rio Paraná
e uma sobre o Arroio Guaçu, nas imediações de sua foz no Lago de Itaipu. A relação das
travessias encontra-se no Quadro 1. Este conjunto de travessias caracteriza-se pela grande
extensão e por ligarem o estado do Paraná com outros estados (São Paulo e Mato Grosso do
Sul) e com um país vizinho (Paraguai).
Quadro 1 – Relação das travessias sobre os rios Paranapanema e Paraná
Número

Rios e Travessias
Rio Paranapanema

Travessia 1

Itambaracá-Cândido Mota

Travessia 2

Santa Mariana-Florínea

Travessia 3

Lupionópolis-Pirapozinho

Travessia 4

Terra Rica-Euclides da Cunha Paulista

Travessia 5

São Pedro do Paraná-Batayporã

Travessia 6

Guaíra-Salto del Guairá

Travessia 7

Mercedes-Guaíra (Arroio Guaçu)

Rio Paraná

Travessia 8

2.3.1.

Santa Helena-Puerto Indio
Fonte: Elaboração própria

TRAVESSIA 1 – ITAMBARACÁ (PR) – CÂNDIDO MOTA (SP)

O Porto Almeida, que liga os municípios de Itambaracá (PR) e Cândido Mota (SP), está
localizado no Rio Paranapanema (ver Figura 14). A operação da travessia é de responsabilidade
da empresa de navegação Estaleiro de Construção Naval Arealva Ltda.
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Figura 14 – Balsa e rebocador interditados e fora d’água na margem direita, Grandes Rios
Fonte: Elaboração própria

A distância da sede do município de Itambaracá à travessia é de 9 km. O acesso é
realizado pela Rodovia PR-436, pavimentada e em estado regular de conservação. Não há linha
de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em rampa de concreto, um em cada
margem do rio. As travessias são realizadas por duas embarcações: uma balsa e um rebocador,
sendo que há um rebocador reserva e uma balsa interditada e atracada na margem direita da
travessia, no município de Cândido Mota (SP). As áreas ocupadas pelos atracadouros não
possuem espaço para armazenagem, administração ou apoio.
A largura do rio é aproximadamente de 880 m lineares e o canal possui profundidade
máxima de 20 m, com variação de centímetros no nível, pois o mesmo está localizado em rio
represado e controlado por usina.
O funcionário que acompanhou a visita não soube informar se há previsão de
investimentos na infraestrutura da travessia para os próximos 12 meses.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.3.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Cândido Mota (SP), na margem direita, está localizado
nas coordenadas geográficas de latitude 22°54'33.6"S e longitude 50°25'07.9"W. Possui um
ponto de atracação em rampa de concreto, adequado para o desembarque de passageiros,
compatível com as embarcações que nele operam e suficiente para atender à demanda
existente. Seu estado de conservação é regular, apresentando laterais quebradas, mas que não
prejudicam o acesso de veículos e a operação (ver Figura 15). O atracadouro é de uso exclusivo
da empresa Estaleiro Arealva, que também é responsável por sua manutenção.

Figura 15 – Atracadouro da margem direita, Cândido Mota/SP
Fonte: FAPEU

A Figura 16 e a Figura 17 mostram que esta margem conta com quadros de horários de
chegada e saída das embarcações, iluminação pública e sistema de sinalização por luz,
banheiros e um posto fiscal, em bom estado de conservação.

Figura 16 – Placas de avisos, horários e tarifas da travessia, margem direita,
Cândido Mota (SP)
Fonte: FAPEU
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Figura 17 – Posto Fiscal, banheiros e sinalização por luz, margem direita
Fonte: FAPEU

2.3.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, no município de Itambaracá (PR), está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 22°54'54.8"S e longitude 50°24'47.2"W,
possui um ponto de atracação em rampa de concreto em bom estado de conservação, apesar
de possuir uma lateral quebrada, que não prejudica a operação (ver Figura 18). O atracadouro
é adequado para o desembarque de passageiros, compatível com as embarcações que nele
operam e suficiente para atender à demanda existente. O atracadouro nessa margem também
é de uso exclusivo da empresa Estaleiro Arealva, responsável por sua operação e manutenção.

Figura 18 – Atracadouro e placas de avisos na margem direita, Itambaracá
Fonte: FAPEU

Da mesma forma que na margem direita, essa margem conta com um quadro de
horários de chegada e saída das embarcações e iluminação pública, em bons estados de
conservação.
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2.3.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa Estaleiro de
Construção Naval Arealva Ltda., registrada sob o CNPJ número 73.148.785/0001-18 e
localizada na Avenida Projetada, s./n. – Jardim da Praia – Centro – Arealva (SP). Sua receita
bruta anual não foi informada.
A empresa possui autorização formal para operar e alvará de localização e
funcionamento. A autorização foi concedida pela Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP),
comprovada por meio de Alvará de Funcionamento e pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAQ), através da Resolução n.o 1603 emitida em 9 de fevereiro de 2010, com
tempo indeterminado de validade.
A microempresa possui quatro funcionários formais disponíveis para essa travessia,
habilitados na Marinha, uniformizados e identificados.
O transporte é realizado diariamente, com frequência horária em dias úteis. Segundo o
documento de autorização da ANTAQ, são feitas 24 travessias por dia. Não ocorrem
interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água, uma vez que é
controlado por barragem de usina.
O tempo médio de travessia é de 8 minutos, o que corresponde a uma velocidade
média de 4,04 nós.
A receita obtida é integralmente da empresa, que paga impostos apenas para a
prefeitura de Cândido Mota (SP), apesar de a visita ter sido acompanhada por funcionário da
Prefeitura Municipal de Itambaracá (PR).
A empresa cobra tarifa para realizar o transporte, mediante emissão de bilhete de
passagem. Os valores de tarifa, apresentados na Tabela 13, são determinados pelo
empresário, que possui liberdade de preços definido pela referida Resolução da ANTAQ.
Tabela 13 – Tabela de preços – Itambaracá
Tipo
Moto, pedestre ou bicicleta

Valor
R$ 8,00

Carro ou encomenda

R$ 10,00

Carro com carreta

R$ 14,00

Caminhão, trator ou colheitadeira

R$ 17,00

Ônibus

R$ 22,00

Carreta
R$ 32,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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Os principais motivos de deslocamento na travessia são: turismo/passeio e saúde,
realizados por turistas e moradores. O transporte é de caráter local, sendo que municípios
vizinhos e outros estados são a origem e o destino da carga e dos passageiros transportados.
São elaborados relatórios diários contendo informações sobre o número de
passageiros e volume de carga transportada, encaminhados para a empresa.

2.3.1.4.

Embarcações

A empresa Estaleiro Arealva, responsável pela operação do porto, possui quatro
embarcações: duas balsas, uma em operação e uma interditada, e dois rebocadores, um em
operação e outro reserva. As embarcações são próprias da empresa e certificadas pela
Marinha. Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro.
A balsa, denominada Sei-Cho Rolado, em uso há 20 anos, tem casco de aço, 21,9 m de
comprimento, 7,55 m de largura e 0,8 m de calado (carregado) e seu estado de conservação é
regular. Seu limite máximo de carga é de 86,31 t e o limite máximo de passageiros é de 25
pessoas. Há lugares reservados para PNE (ver Figura 19). Quanto à documentação, possui
título de inscrição, CSN e seguro DPEM.

Figura 19 – Balsa Sei-cho Rolado em operação e, lugares resevados e sinalizados
para PNE em seu casario
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com extintor de incêndio e 25 coletes salvavidas para adultos e três para crianças. A embarcação possui informações que indicam: seu
nome, a capacidade de carga, as instruções aos usuários durante a travessia, tabela de preços
e telefone para contato em caso de reclamações.
O rebocador, nomeado Albatroz da Floresta I, em uso há 26 anos, possui casco de aço,
8 m de comprimento, 3 m de largura e 0,7 m de calado, em bom estado de conservação. Está
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equipado com motor de 155 hp. Quanto à segurança, o rebocador possui extintor de incêndio,
boia e colete salva-vidas (ver Figura 20).

Figura 20 – Rebocador Albatroz da Floresta I, em operação
Fonte: FAPEU

O rebocador reserva, intitulado Porto Arealva II (ver Figura 21), possui casco de aço,
extintor de incêndio e colete salva-vidas e está em estado de conservação regular. Não foi
possível obter mais informações, pois os documentos da embarcação só são entregues pela
empresa no momento em que a embarcação vai ser utilizada.

Figura 21 – Rebocador Porto Arealva II (reserva), atracado na margem esquerda,
Cândido Mota (SP)
Fonte: FAPEU

A balsa Porto Arealva IX está interditada e atracada na margem direita do rio, próximo
ao atracadouro. Seus documentos não estavam disponíveis (ver Figura 22). Não há
embarcações em reforma ou em construção.
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Figura 22 – Balsa Porto Arealva IX, interditada. Atracada na margem esquerda,
Cândido Mota (SP)
Fonte: FAPEU

2.3.1.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 14 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Porto Almeida, no município de Itambaracá.
Tabela 14 – Características da travessia de Itambaracá
Administração

Estaleiro de Construção Naval Arealva Ltda.

Situação

Em operação.
A travessia dista 9 km da sede do município de Itambaracá. O
acesso é realizado pela Rodovia PR-436, pavimentada e em
estado regular de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em rampa de concreto e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 880
metros e profundidade máxima do canal de 20 metros.
Pequenos produtores rurais e trabalhadores, tendo como
origem e destino o próprio município, municípios vizinhos e
outros estados. O principal produto transportado é mandioca.
Duas balsas e dois rebocadores. Balsa Sei-cho Rolado, em
operação, com 21,9 x 7,55 x 0,80*, 20 anos de uso e em estado
razoável de conservação. Balsa Porto Arealva IX, interditada e
atracada na margem esquerda do rio. Rebocador Albatroz da
Floresta I, em operação, com dimensões 8,0 x 3,0 x 0,70*, com
tempo de uso de 26 anos, equipado com um motor de 155 hp e
em bom estado de conservação. Rebocador Porto Arealva II,
reserva, em estado razoável de conservação e atracado na
margem esquerda do rio.
Embarcações com CSN e título de inscrição e seguro DPEM.
Balsa Sei-cho Rolado com 25 coletes salva-vidas para adultos e
3 coletes salva-vidas para crianças, 2 botes e 1 extintor de
incêndio. Rebocadores equipados com 1 colete salva-vidas, 1
boia e 1 extintor.
720 travessias por mês. Receita bruta anual não informada.
Não souberam informar se estão previstos investimentos para
os próximos 12 meses.

Acessos
Atracadouros
Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.3.1.6.

Análise Econômica

A travessia Itambaracá – Cândido Mota sobre o lago formado pela represa da usina
hidrelétrica de Canoas I no Rio Paranapanema, na região norte do estado, entre os municípios
de Itambaracá, no Paraná, e Cândido Mota, em São Paulo, tem aproximadamente 900 metros
de extensão. Sua localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente
beneficiados pela travessia encontram-se na Tabela 14. A travessia pode reduzir o percurso
rodoviário entre as duas sedes municipais de 57,2 km para cerca de 34 km, dos quais
atualmente 21,5 km ainda são em estrada de terra. Outros 12 municípios (seis do Paraná e seis
de São Paulo), listados na Tabela 15 também poderão vir a ser beneficiados com a travessia
com pelo menos 10% de redução do tempo de percurso, caso haja asfaltamento do novo
percurso.
Tabela 15 – Travessia Itambaracá – Cândido Mota (SP) sobre o Rio Paranapanema –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Norte Pioneiro

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 22°54'54.8"S e long. 50°24'47.2"W
a

Municípios beneficiados : a) PR: Abatiá, Andirá,
Bandeirantes, Cornélio Procópio, Itambaracá, Santa
Amélia e Santa Mariana; b) SP: Assis, Cândido Mota,
Echaporã, Florínia, Maracaí, Paraguaçu Paulista e
Tarumã.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

34

11,6

23,2

21,5

-

0,9

57,2

34

Terra
Travessia
Total

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, são realizadas atualmente 24 travessias por dia
em média (720 por mês), atendendo a moradores e turistas, e o acesso à travessia é realizado
por uma rodovia estadual em estado de conservação razoável. A Figura 23 oferece uma
ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com identificação dos
percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.
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Figura 23 – Travessia Itambaracá – Cândido Mota (SP) sobre o Rio Paranapanema: mapa
local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 24 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada com a travessia,
destacando os 14 municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu PIB.
Assim, pode-se observar que, apesar de Itambaracá e Cândido Mota apresentarem PIB
relativamente menor, a região no entorno da travessia abrange outros municípios de maior
expressão econômica, como Assis e Paraguaçu Paulista em São Paulo e Cornélio Procópio, no
Paraná.
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Figura 24 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Itambaracá – Cândido Mota (SP)
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 15 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia em
questão, considerando duas realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da
rodovia. No primeiro caso, oito municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo
menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de usuários de outros seis
municípios, num total de 14 municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 15 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: dois municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 20% do tempo de
viagem (Itambaracá e Cândido Mota) e outros seis com redução do tempo entre 10 e 20%. A
população desses oito municípios era de 238,96 mil habitantes em 2010, e a taxa de
crescimento populacional na década 2000-10 foi de 0,32% a.a, inferior à média estadual do
Paraná que foi 0,89% a.a. Por outro lado, a projeção de crescimento para as próximas duas
décadas (2013-2033) mostra-se negativa.
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 3,7 bilhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 15,52 mil, inferior à
média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-
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se grande participação do setor de serviços (quase 70%), seguido da indústria (20,5%) e da
agropecuária (9,4%). São participações semelhantes àquelas verificadas para o conjunto do
estado (64,1%, 27,4% e 8,5%, respectivamente). O volume de produtos da lavoura temporária
em 2012 alcançou 6.781,7 mil t, em que quase 90% desse total são referentes à cana-deaçúcar. O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 59,2 mil
trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 4,37% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 16 – Travessia Itambaracá – Cândido Mota (SP) sobre o Rio Paranapanema – dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

1. Número de Municípios

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

2

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

5,54

População 2010 - mil hab.

0,00

36,64

238,96

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,18

1,95

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,08

0,32

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,15

1,60

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,88

-0,87

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,40

4,37

2. População - 2010

3.PIB

59,23

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,57

3,71

Valor (R$milhão)

0,00

288,90

821,65

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

15,56

15,52

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

2.471,53

6.781,74
5.956,97

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

16,88

9,46

- Cana de Açúcar (mil t)

0,00

2.177,48

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

19,94

20,55

- Milho (mil t)

0,00

165,67

479,61

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

63,18

69,99

- Soja (mil t)

0,00

86,36

267,61

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se feito o asfaltamento da travessia, além dos oito citados, outros seis municípios
podem beneficiar-se com redução do tempo de percurso de pelo menos 10%. A população
desse conjunto de 14 municípios alcançou 333 mil hab. em 2010, com taxa de crescimento de
0,24%a.a. O PIB de 2010 somou R$ 5,6 bilhões, dos quais 11,06% foram gerados pela
agropecuária, registrando um forte crescimento dos produtos da lavoura temporária, que
alcançou mais de 13 milhões de toneladas em 2012, mantendo o grande destaque para a canade-açúcar. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 81,9
mil empregados em 2012.
Atualmente, o número de travessias realizado se encontra em torno de 8.640. Com
uma taxa média anual projetada em 1,88%, a projeção indica uma elevação no número de
travessias para 12.698 em 2034, último ano projetado, como demonstra a Figura 25.
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Número de Travessias
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Figura 25 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia de
Itambaracá – Cândido Mota – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.3.2.

TRAVESSIA 2 – SANTA MARIANA (PR) – FLORÍNEA (SP)

Porto Quebra Canoas é a denominação da travessia que liga os municípios de Santa
Mariana e Florínea (SP), localizada no Rio Paranapanema, distrito de Panema, Santa Mariana
(ver Figura 26). A empresa Estaleiro Construção Naval Arealva Ltda. é a responsável pela
operação no porto.
Distante 7 km da sede do município, o acesso à travessia é realizado pela PR-508, via
estadual pavimentada e em estado de conservação ruim. Não há linha de transporte coletivo
que dê acesso ao local.
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Figura 26 – Mapa de localização da Travessia Porto Quebra Canoas, município de Santa
Mariana
Fonte: Elaboração própria

A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As travessias são realizadas por duas embarcações: uma balsa e um rebocador. As áreas
ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem, administração e apoio.
O Rio Paranapanema, no ponto da travessia, possui largura aproximada de 550 m, de
margem a margem e distância de travessia aproximada de 500 m, uma vez que existe aterro
de cerca de 25 m de comprimento em ambas as margens, de onde partem as embarcações. A
profundidade máxima estimada do canal é de 20 m de profundidade, não apresentando
alterações significativas de nível, pois o mesmo é represado.
Não foi informado se há previsão de investimentos na infraestrutura da travessia para
os próximos 12 meses.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.3.2.1.

Estrutura física na margem direita

A margem direita, localizada no município de Florínea (SP), possui um ponto de
atracação em leito natural, em bom estado de conservação, adequado para o embarque e
desembarque de passageiros, compatível com as embarcações que nele operam e suficiente
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para atender à demanda existente. O atracadouro é de uso exclusivo do Estaleiro de
Construção Naval Arealva Ltda., responsável por sua manutenção.
Não havia informações sobre a área total ocupada e não existe nenhum outro tipo de
equipamento disponível para usuários da travessia nessa margem.

2.3.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda, no município de Santa Mariana, está localizado
nas coordenadas geográficas de latitude 22°54'48.9"S e longitude 50°35'25.5"W. A margem
esquerda do rio apresenta as mesmas condições de infraestrutura encontradas na margem
direita. O estado de conservação do atracadouro é bom (ver Figura 27).

Figura 27 – Atracadouro e embarcações atracadas na margem esquerda
Fonte: FAPEU

A Figura 28 mostra que nessa margem há um quadro de horários de chegada e saída
das embarcações, em estado regular de conservação.

Figura 28 – Placas de identificação e inforamtivas fixadas próximo ao atracadouro da
margem esquerda
Fonte: FAPEU

101

Relatório Final

Dezembro, 2014

2.3.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa de navegação
Estaleiro de Construção Naval Arealva Ltda. A empresa é registrada com o CNPJ de número
73.148.785/0001-18 e está localizada na Avenida Projetada, s./n. – Jardim da Praia – Arealva
(SP).
A operação é regularizada e existem seis funcionários formais disponibilizados pela
empresa para as atividades de travessia, todos habilitados na Marinha. O transporte é
realizado diariamente, de hora em hora, no período das 05:30 às 23:30, sendo as partidas da
margem paulista realizadas nas horas inteiras e as partidas da margem paranaense nas meias
horas. Estima-se que sejam feitas 38 travessias por dia, totalizando aproximadamente 1,14 mil
travessias por mês. Não ocorrem interrupções da travessia em decorrência de alterações no
nível da água, pois o nível é controlado por represa.
Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção. O estado de higiene
das embarcações é regular.
Há emissão de bilhete de passagem, mediante pagamento de tarifa para a realização
da travessia. A receita obtida é integralmente da empresa, sem haver qualquer repasse à
prefeitura. A receita bruta anual não foi informada.
A Tabela 17 apresenta os valores cobrados atualmente. O preço da tarifa é
determinado pelo empresário, porém o critério utilizado não foi informado.
Tabela 17 – Tabela de preços – Santa Mariana
Tipo

Valor

Moto ou pedestres

R$ 10,00

Carro

R$ 13,00

Carro com carreta

R$ 17,00

Caminhão truck ou trator

R$ 20,00

Ônibus ou colheitadeira

R$ 22,00

Carreta

R$ 35,00

Rodotrem
R$ 47,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são: transporte de safra, acesso à
comunidade isolada e turismo/passeio. O principal produto transportado é a cana-de-açúcar. A
quantidade de produto transportado não é controlada. Os usuários do serviço são pequenos e
grandes produtores rurais, turistas, trabalhadores e moradores. O transporte realizado é
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principalmente de caráter local, sendo que o próprio município, os municípios vizinhos e
outros estados são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
É elaborado relatório diário contendo informações sobre o número de veículos
transportados. Esse relatório é encaminhado à empresa, que possui Termo de Autorização
concedido pela ANTAQ, emitido em 26 de novembro de 2009, assim como Alvará de Licença
emitido pela Prefeitura de Santa Mariana e documentos emitidos pela Marinha autorizando a
utilização das embarcações.

2.3.2.4.

Embarcações

A empresa de navegação Estaleiro Construção Naval Arealva Ltda., que realiza o
serviço de travessia, possui duas embarcações: uma balsa e um rebocador (ver Figura 29).

Figura 29 – Balsa e rebocador em curso, se aproximando do atracadouro da margem
esquerda
Fonte: FAPEU

A balsa, denominada Porto Arealva XVI, utilizada há 14 anos e em estado regular de
conservação, tem casco de aço, 4,17 m de comprimento, 10,84 m de largura e 0,87 m de
calado. Seu limite máximo de carga é de 208 t e o limite máximo de passageiros é de 45
pessoas. A balsa não possui título de inscrição da embarcação emitido pela Marinha, mas tem
uma Provisão de Registro de Propriedade Marítima, emitida pelo Tribunal Marítimo como
registro inicial de propriedade. Possui, também, CSN e seguro DPEM.
A Figura 30 mostra que a embarcação possui informações que indicam: seu nome, a
capacidade de carga, instruções aos usuários durante a travessia, telefone para contato em
caso de reclamações e uma tabela de horários, que se encontra em estado regular de
conservação.
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Figura 30 – Placas informativas e de identificação fixadas no convés da embarcação
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com extintor de incêndio e 25 coletes salvavidas (ver Figura 31).

Figura 31 – Armários para guarda de coletes salva-vidas, localizados no casario da balsa
Fonte: FAPEU

O rebocador, nomeado Porto Arealva XXI, com 30 anos de uso, apresenta bom estado
de conservação, possui casco de aço, dois motores e dimensões de 17 m de comprimento, 3 m
de largura e 0,5 m de calado. Há extintor de incêndio e três coletes salva-vidas (ver Figura 32).
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Figura 32 – Rebocador atracado na margem esquerda e em curso
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro, nem espaço
reservado para PNE.

2.3.2.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 18 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Porto Quebra Canoas, no distrito de Panema,
município de Santa Mariana.
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Tabela 18 – Características da travessia Porto Quebra Canoas, Santa Mariana
Administração

Estaleiro de Construção Naval Arealva Ltda.

Situação

Em operação.
Distante 7 km da sede do município, o acesso à travessia é
realizado pela PR-518, via estadual pavimentada e em estado
de conservação ruim. Não há linha de transporte coletivo que
dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 550
metros e profundidade do canal de 20 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, acesso à comunidade isolada e
turismo/passeio. O principal produto transportado é a cana-deaçúcar. A quantidade de produto transportada não é
controlada. Os usuários do serviço são pequenos e grandes
produtores rurais, turistas, trabalhadores e moradores. O
transporte realizado é principalmente de caráter local, sendo
que o próprio município e municípios vizinhos e outros estados
são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Porto Arealva XVI, 14 anos de uso, estado regular de
conservação, tem casco de aço, 4,17 x 10,84 x 0,87*. Limite
máximo de carga de 208 t e limite máximo de passageiros de 45
pessoas.
Rebocador Porto Arealva XXI, 30 anos de uso, bom estado de
conservação, possui casco de aço, dois motores e dimensões de
17,0 x 3,0m x 0,5m*.
Balsa com Provisão de Registro, CSN e seguro DPEM. 1 extintor
e 25 coletes salva-vidas. Rebocador com título de inscrição,
extintor de incêndio e 3 coletes salva-vidas.
1.140 travessias por mês. Receita bruta anual não foi
informada.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.3.2.6.

Análise econômica

A travessia Santa Mariana – Florínia sobre o Rio Paranapanema entre os municípios de
Santa Mariana, no estado do Paraná, e Florínia, no Estado de São Paulo, tem a extensão
aproximada de 500 metros. A Tabela 18 mostra a localização georreferenciada e a relação dos
municípios potencialmente beneficiados pela travessia. A travessia pode reduzir o percurso
rodoviário entre as duas sedes municipais de 71,7 km para aproximadamente 51,5 km, dos
quais apenas 6 km ainda apresentam estrada de terra. Outros 10 municípios (quatro em São
Paulo e seis no Paraná) também poderão vir a ser beneficiados com a travessia com pelo
menos 10% de redução do percurso.

106

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 19 – Travessia Santa Mariana – Florínia (SP) sobre o Rio Paranapanema –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Norte Pioneiro

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 22°54'48.9" S e long. 50°35'25.5" W
a

Municípios beneficiados : a) PR: Abatiá, Andirá,
Bandeirantes, Barra do Jacaré, Itambaracá, Santa
Amélia, Santa Mariana; b) SP: Cruzália, Florínia,
Maracaí, Pedrinhas Paulistas e Tarumã.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

71,7

45

Terra

0

6

Travessia

-

0,5

Total
71,7
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

51,5

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, a operação da travessia é diária, com frequência
aproximada de 1.140 por mês, atendendo a moradores, trabalhadores, turistas e transporte de
safra (cana-de-açúcar), e o acesso à travessia é realizado por uma rodovia estadual
pavimentada, mas em estado de conservação ruim. A Figura 33 oferece uma ilustração gráfica
da localização da travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos com
(linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 33 – Travessia Santa Mariana – Florínia (SP) sobre o Rio Paranapanema: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 34 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada com a travessia,
destacando os 12 municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu PIB.
Assim, pode-se observar na Figura 34 que a região no entorno da travessia abrange municípios
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de maior expressão econômica, como Bandeirantes e Andirá, no Paraná, e Maracaí e Tarumã,
em São Paulo.

Figura 34 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Santa Mariana – Florínia (SP)
Fonte: Elaboração própria

Em vista do pequeno trecho da travessia que resta ser pavimentado (6 km), todos os
12 municípios seriam beneficiados, se construída a travessia, pela redução do tempo de
viagem em pelo menos 10%, nas condições atuais da rodovia 3. A Tabela 19 reúne dados da
estrutura demográfica e econômica da região no entorno da travessia em questão. De acordo
com a tabela, nenhum município experimenta redução de tempo acima de 40%, em
comparação com a travessia alternativa atualmente existente; dez teriam redução entre 20 e
40%; e dois, entre 10 e 20%.
Tomando por referência o conjunto total dos 12 municípios, pode-se verificar na que
população da região era de 120,5 mil habitantes em 2010. Mas, a taxa de crescimento
populacional na década 2000-10 e a taxa de crescimento projetada para as próximas duas
décadas (2013-2033) mostraram-se ambas negativas, em descompasso com a média do estado
do Paraná (0,89 e 0,4% a.a., respectivamente).
3

Por essa razão não há necessidade de reunir dados e fazer análise das situações com e sem

pavimentação da rodovia, como elaborado para outras travessias.
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Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 2,17 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 18,0 mil, valor próximo
à média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, destacase uma maior participação da agropecuária (17,15%) comparativamente ao Estado (8,5%) e
participação semelhante da indústria na composição do PIB (pouco mais de 27% nos dois
casos). Nesse sentido, deve-se ressaltar que o volume de produtos da lavoura temporária em
2012 alcançou 7.575 mil t, com grande destaque para a cana-de-açúcar. O total de pessoal
ocupado com relações formais de emprego alcançou 24,95 mil trabalhadores em 2012, com
alta taxa de crescimento de 2,9% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 20 – Travessia Santa Mariana – Florínia (SP) sobre o Rio Paranapanema – dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Variáveis

1. Número de Municípios

Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Redução do tempo de viagem (%)
Variáveis

Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

10

12

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

20,29

24,95

População 2010 - mil hab.

0,00

97,19

120,52

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,67

0,82

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,21

-0,26

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,52

0,62

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,16

-1,14

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

2,88

2,90

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

1,75

2,17

Valor (R$milhão)

0,00

801,88

944,09

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

17,97

18,00

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

6.682,26

7.575,63

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

18,04

17,15

- Cana de Açúcar (mil t)

0,00

5.913,83

6.659,58

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

28,32

27,10

- Milho (mil t)

0,00

475,21

570,27

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

53,64

55,74

- Soja (mil t)

0,00

250,87

291,93

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Os números atuais apontam uma média de 13.680 travessias atualmente, e a projeção
indica que esse total atinja 19.030 em 2034, por meio de uma taxa média anual de
crescimento projetada de 1,61%. Os resultados podem ser vistos na Figura 35.
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Figura 35 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia de
Santa Mariana – Florínia – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.3.3.

TRAVESSIA 3 – LUPIONÓPOLIS (PR) – PIRAPOZINHO (SP)

A travessia Anis Abud, que liga os municípios de Lupionópolis (PR) e Pirapozinho (SP),
está localizada no Rio Paranapanema (ver Figura 36).

Figura 36 – Mapa de localização da Travessia Anis Abud, município de Lupionópolis
Fonte: Elaboração própria

A Prefeitura Municipal de Lupionópolis é a responsável pela operação na travessia.
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O acesso à travessia é realizado pela Rodovia Municipal Manoel Dias/Vice (PR)efeito
José Tibério, que dista 13 km da sede do município. Essa via é pavimentada e seu estado de
conservação é regular. O governo de São Paulo prometeu asfaltar aproximadamente 14 km do
acesso rodoviário pavimentado mais próximo até a margem do rio, na margem direita. Não há
linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. Ela possui três embarcações: duas balsas e um rebocador. As áreas ocupadas pelos
atracadouros não possuem espaço para armazenagem, administração ou apoio.
A largura do rio nesse ponto é de aproximadamente 980 m e a profundidade do canal
varia de 25 a 30 m, sendo que não há alteração significativa no nível d’água, pois o mesmo é
controlado por barragem. O tempo de travessia é de 10 minutos, o que corresponde a uma
velocidade média de dez nós.
Há previsão de investimento para os próximos 12 meses, de R$ 150 mil na
infraestrutura do atracadouro da margem esquerda, localizada no município de Lupionópolis.
A prefeitura pretende realizar obras de terraplenagem, acerto do atracadouro e pavimentação
do estacionamento no atracadouro, além de construir um terminal turístico ao lado do
estacionamento.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.3.3.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita do rio, localizado no município de Pirapozinho (SP),
possui um ponto de atracação em leito natural. O atracadouro é adequado para o
desembarque de passageiros, compatível com as embarcações que nele operam e suficiente
para atender à demanda existente. O atracadouro é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal
de Lupionópolis, a qual também é responsável por sua manutenção.
A área total ocupada é de aproximadamente 3,5 mil m². Não existe nenhum
equipamento disponível (ver Figura 37Figura 37).
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Figura 37 – Atracadouro da margem direita, Pirapozinho
Fonte: FAPEU

2.3.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Lupionópolis, na margem esquerda do rio, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 22°39'37.9"S e longitude 51°37'54.1"W. A
margem esquerda do rio apresenta as mesmas condições de infraestrutura encontradas na
margem direita (ver Figura 38Figura 38).

Figura 38 – Acesso e atracadouro da margem esquerda, Lupionópolis
Fonte: FAPEU

2.3.3.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Lupionópolis e, atualmente, não está sendo executada, porque estão aguardando a liberação
dos documentos pela Marinha para a substituição da balsa. Não há registro de acidentes na
travessia envolvendo embarcações.
Para a execução das atividades de travessia, a prefeitura disponibiliza três funcionários
formais, habilitados pela Marinha.
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A operação era realiza em dias úteis e aos sábados, no período diurno, das 07:00 às
18:00. Não havia operação aos domingos.
A travessia era cobrada e a tarifa era determinada pelo operador, mediante emissão
de bilhete de passagem, cujos valores são apresentados na Tabela 21.
Tabela 21 – Tabela de preços – Lupionópolis
Tipo

Valor

Motos

R$ 5,00

Carros

R$ 10,00

Caminhões
R$ 15,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. A prefeitura somente registra o número de veículos e a receita
obtida. Os dados de movimentação no período de 6 de janeiro de 2010 a 30 de novembro de
2010 foram: 672 carros, 344 motocicletas e 372 ônibus e caminhões, o que resultou numa
receita total de R$ 14,02 mil.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: acesso à comunidade isolada,
trabalho e compras, realizados por grandes produtores, trabalhadores e moradores. De acordo
com o sentido da travessia, há predominância de um tipo de movimentação. O transporte
realizado é de caráter local e interestadual, sendo que o próprio município, os municípios
vizinhos e outros estados são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
No sentido Lupionópolis-Pirapozinho, o motivo principal de viagens é trabalho e no
sentido contrário, compras. Essa segmentação explica-se porque, historicamente, havia um
tráfego de trabalhadores que se deslocavam do estado do Paraná para trabalhar nas lavouras
de algodão, na margem paulista. A prefeitura acredita que após a ativação da nova balsa
ocorra demanda por transporte de grãos, uma vez que houve a substituição do plantio de
algodão pelo plantio de milho e, como não há depósito com silagem próximo à produção no
estado de São Paulo, a colheita que hoje é transportada pelo modal rodoviário e estocada em
silos de Lupionópolis poderá ser absorvida pelo modal hidroviário. Um dos fatores que
reforçam essa tendência é a substituição da antiga e pequena balsa por uma nova balsa de
maior capacidade.
No outro sentido, Pirapozinho-Lupionópolis, foi instalado um assentamento na
margem paulista para os ribeirinhos residentes nas áreas alagadas com a construção da
barragem. Como o núcleo urbano mais próximo é Lupionópolis, esses moradores usam a
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travessia para fazer compras na margem paranaense. Os proprietários de comércio
disponibilizam transporte do assentamento até o centro da cidade.
Os principais produtos transportados anteriormente, em ordem de importância, eram:
algodão, milho e cana. A quantidade de produto transportada não era controlada.
A prefeitura possui autorização formal da Marinha para operar e recebe visitas e
fiscalização da ANTAQ. No momento, estão aguardando pela emissão de documento para a
nova embarcação.

2.3.3.4.

Embarcações

A Prefeitura de Lupionópolis, que realiza o serviço de travessia, possui três
embarcações: duas balsas e um rebocador.
A balsa denominada Glorinha Valverde, interditada desde 2011 e em estado de
conservação ruim, vai ser substituída pela balsa Governador José Richa, recém-construída –
com recursos repassados oriundos de Convênio celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) – e atracada na margem de Lupionópolis,
aguardando liberação. O rebocador está em estado de conservação razoável, e operante, mas
é inadequado para deslocar a nova embarcação. A prefeitura pretende obter novo rebocador
para a travessia.
A balsa Glorinha Valverde, apresentada na Figura 39, tem 29 anos de uso, possui casco
de aço e dimensões de 19,84 m de comprimento, 7 m de largura e 0,36 m de calado, quando
leve. Comporta até 40 passageiros e a capacidade de carga do convés é de 10,60 toneladas.
Não há tabela de horários ou lugar reservado para PNE. Após a interdição, os 12 coletes salvavidas e o extintor foram recolhidos para evitar vandalismo.

Figura 39 – Balsa Glorinha Valverde, interditada, atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU
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O rebocador, denominado Furiatti, tem 24 anos de uso, casco de aço, 10,2 m de
comprimento, 4 m de largura e 1,01 m de calado, quando leve (ver Figura 40). Possui dois
motores a diesel, tipo MB MTU, de 150 hp. Quanto à segurança, possui extintor de incêndio e
três coletes salva-vidas.

Figura 40 – Balsa Glorinha Valverde, interditada, atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU

A balsa Governador José Richa, nova, tem casco de aço e as seguintes dimensões: 40 m
de comprimento, 9 m de largura e 0,4 m de calado, quando leve. Sua capacidade de carga é de
200 toneladas e pode transportar até 50 passageiros e 27 veículos ou dois bitrens (ver Figura
41). Possui lugar reservado para PNE e terá extintores de incêndio e 50 coletes salva-vidas.
Esses itens ainda não foram instalados na embarcação para evitar vandalismo antes da
liberação pela Marinha.
Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro. Não souberam
informar se as embarcações possuem CSN ou TR, mas a prefeitura possui seguro DPEM. Há
embarcações interditadas, mas não existem embarcações em reforma ou em construção.

Figura 41 – Balsa Glorinha Valverde, interditada, atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU
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2.3.3.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 22 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Anis Abud, no município de Lupionópolis.
Tabela 22 – Características da travessia de Lupionópolis
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Prefeitura Municipal de Lupionópolis
Sem operação. Balsa velha interditada e balsa nova
aguardando documentação para liberação.
O acesso à travessia é realizado pela Rodovia Municipal
Manoel Dias/Vice (PR)efeito José Tibério, que dista 13 km da
sede do município. Esta via é pavimentada e seu estado de
conservação é regular.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 980
metros e profundidade do canal de até 30 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso
à comunidade isolada, trabalho e compras, realizados por
grandes produtores, trabalhadores e moradores, tendo como
origem e destino o próprio município, municípios vizinhos e
outros estados. Os principais produtos transportados, por
importância, eram: algodão, milho e cana-de-açúcar.
Balsa Glorinha Valverde, interditada desde 2011 e em estado
de conservação ruim, com 29 anos de uso, possui casco de aço
e dimensões de 19,84 x, 7,0 m x 0,36 m. Vai ser substituída por
embarcação nova.
Rebocador Furiatti, tem 24 de uso, casco de aço, 10,20 x 4,0 x
1,01, possui dois motores a diesel tipo MB MTU de 150 hp. Em
estado de conservação razoável, está operante, mas é
inadequado para empurrar a nova embarcação.
Balsa Governador José Richa, nova, tem casco de aço e as
seguintes dimensões: 40,0 x 9,0m x 0,40. A capacidade de carga
é de 200 toneladas e pode transportar até 50 passageiros e 27
veículos ou 2 bitrens. Possui lugar reservado para PNE.
Embarcações com seguro DPEM. Balsa Glorinha Valverde com
12 coletes e extintor de incêndio, recolhidos após interdição.
Rebocador possui extintor de incêndio e 3 coletes salva-vidas.
Balsa Governador José Richa será equipada com boias, botes,
50 coletes salva-vidas adulto e extintores de incêndio. Estes
itens ainda não foram instalados na embarcação para evitar
vandalismo antes da liberação pela Marinha.
Número de travessias não foi informado. Receita auferida no
período de 06/01/2010 a 30/11/2010 (antes da interdição): R$
14.020,00.
Há previsão de investimento para os próximos 12 meses de R$
150.000,00 na infraestrutura do atracadouro da margem
esquerda, localizada no município de Lupionópolis. A prefeitura
pretende realizar obras de terraplenagem, acerto do
atracadouro e pavimentação do estacionamento no
atracadouro, além e construir um terminal turístico ao lado do
estacionamento.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.3.3.6.

Análise econômica

A travessia Lupionópolis – Pirapozinho sobre o lago formado pela represa da usina
hidrelétrica de Taquaruçu no Rio Paranapanema, entre os municípios de Lupionópolis, no
Paraná, e Pirapozinho, em São Paulo, tem aproximadamente 1.000 metros de extensão. A
Tabela 22 mostra sua localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente
beneficiados pela travessia. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes
municipais de 72,6 km para aproximadamente 62,5 km, dos quais atualmente 35 km ainda são
em estrada de terra.
A Figura 42 e a Figura 43 oferecem uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com identificação dos
percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais. Destaque-se a grande
extensão da travessia (1,0 km, aproximadamente) e o pequeno número de municípios
potencialmente beneficiados (apenas dois).
Tabela 23 – Travessia Lupionópolis – Pirapozinho (SP) sobre o Rio Paranapanema –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Norte Central

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
Coordenadas: lat. 22°39'37.9" S e long. 51°37'54.1"W
(Linha Azul)
(km)
Pavimentada
72,6
Terra
0
a
Municípios beneficiados : Lupionópolis e Pirapozinho
Travessia
Total
72,6
a
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
26,5
35
1
62,5

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, a travessia, atualmente, não tem regularidade de
funcionamento; atende a moradores, trabalhadores e transporte de safra (algodão, milho e
cana-de-açúcar) e de mercadorias de consumo. O acesso é realizado por uma via municipal,
distando 13 km da sede do município. A Figura 42 oferece uma ilustração gráfica da localização
da travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e
sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.
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Figura 42 – Travessia Lupionópolis – Pirapozinho (SP) sobre o Rio Paranapanema: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 43 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada com a travessia:
são apenas dois municípios – Lupionópolis e Pirapozinho. A figura destaca também a
localização e a magnitude do PIB de cada município. Assim, pode-se observar na Figura 43
que, ainda que com sua sede distante da travessia, Pirapozinho possui PIB mais elevado do que
Lupionópolis, cuja sede localiza-se próxima à travessia.

Figura 43 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Lupionópolis – Pirapózinho (SP)
Fonte: Elaboração própria
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A Tabela 23 reúne dados dos municípios de Lupionópolis e Pirapozinho. Assim, a
população dos dois municípios era de 29,26 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento
populacional na década 2000-10 foi de 1,03%a.a, superior à média estadual do Paraná que foi
0,89% a.a. Por outro lado, a projeção de crescimento para as próximas duas décadas (20132033) é de 0,06%a.a.
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 440 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 15,19 mil, valor bastante
inferior à média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, a
participação da agropecuária na formação do PIB foi de 15,19% e a da indústria foi de 32,34%
(valor próximo à média do estado do Paraná, 27,4%), enquanto que os restantes 57,48%
referem-se ao setor de serviços. Nesse sentido, ressalta-se que o volume de produtos da
lavoura temporária em 2012 alcançou 1.606 mil t, com grande destaque para a cana-deaçúcar. O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 5,35 mil
trabalhadores em 2012, com alta taxa de crescimento de 4,68% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 24 – Travessia Lupionópolis – Pirapozinho (SP) sobre o Rio Paranapanema – dados
econômicos dos municípios de Lupionópolis e Pirapozinho – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis
2

2. População - 2010

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

5,35

População 2010 - mil hab.

29,26

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,18

Cresc. Anual 2000-2010(%)

1,03

Massa salarial: Região/PR (%)

0,11

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,06

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,68

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,44

Valor (R$milhão)

111,82

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

15,19

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

10,17

- Cana de Açúcar (mil t)

Valor Adicionado - Indústria (%)

32,34

- Milho (mil t)

12,38

Valor Adicionado - Serviços (%)

57,48

- Soja (mil t)

7,44

1.606,34
1.573,33

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.3.4.

TRAVESSIA 4 – TERRA RICA (PR) – EUCLIDES DA CUNHA
PAULISTA (SP)

A travessia Porto Euclides da Cunha Paulista, que liga os municípios de Terra Rica (PR)
e Euclides da Cunha Paulista (SP), está localizada no Rio Paranapanema (ver Figura 44).
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Figura 44 – Mapa de localização da Travessia Euclides da Cunha Paulista,
município de Terra Rica
Fonte: Elaboração própria

A Prefeitura Municipal de Terra Rica tem o direito exclusivo de operar na travessia. O
acesso é realizado pela prolongação da rodovia PR-180 e dista 18 km da sede do município. A
via estadual não é pavimentada e seu estado de conservação é razoável. Não existe linha de
transporte coletivo que dá acesso ao local.
A pesquisa de campo foi realizada no dia 31 de julho de 2013 e as informações foram
fornecidas pelo Sr. Marcos Paulo, Secretário da Administração da Prefeitura Municipal de
Terra Rica.
A travessia conta com dois pontos de atracação em rampa de concreto, sendo um em
cada margem do rio. As travessias são realizadas por três embarcações: uma balsa e dois
rebocadores (um deles encontra-se inoperante). As áreas ocupadas pelos atracadouros não
possuem áreas de armazenagem, de apoio ou de administração.
O rio, no local da travessia, tem cerca de 2.350 metros de largura e de 35 metros de
profundidade. Como o rio é represado, sua altura é controlada pela hidrelétrica, o que pode
acarretar em uma oscilação média máxima de 0,6 metro. A seguir são descritas as
características da estrutura física da travessia.
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2.3.4.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Euclides da Cunha Paulista, localizado na margem
direita, situa-se nas coordenadas geográficas: latitude 22°33.891”S e longitude 52°35.716”W.
Possui um ponto de atracação em rampa de concreto que atende à demanda existente e é
adequado à embarcação que opera na travessia, como pode ser observado na Figura 45. A
Prefeitura Municipal de Terra Rica é responsável pela manutenção dos atracadouros.

Figura 45 – Atracadouro Margem Direita (Euclides da Cunha Paulista/SP)
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro não apresenta nenhuma outra estrutura de apoio,
possuindo apenas um quadro de horário de saída e chegada das embarcações.
Segundo o Sr. Marcos Paulo, Secretário da Administração Municipal, existe a previsão
de investimento de R$ 30 mil, a ser aplicado ainda no corrente ano. Com o montante será
realizada inspeção na balsa para reparos no casco e na pintura.

2.3.4.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Terra Rica encontra-se na margem esquerda do Rio
Paranapanema e localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 22°35.121”S e longitude
52°35.790”W. Na margem esquerda do rio, verificam-se as mesmas condições de
infraestrutura encontradas na margem direita (ver Figura 46).
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Figura 46 – Atracadouro Margem Esquerda (Terra Rica (PR))
Fonte: FAPEU

2.3.4.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada pela própria Prefeitura Municipal de Terra Rica. A
sede da Prefeitura está localizada na Av. Euclides da Cunha, n.o 1120. A prefeitura dispõe de
quatro funcionários formais para os serviços na travessia. Não foi fornecida a receita bruta
anual do serviço, apenas a referente ao mês de junho de 2013 – que foi de R$ 22.746,00.
A operação é regular e o transporte é realizado diariamente, a cada duas horas em
média, totalizando aproximadamente 480 travessias por mês. A Tabela 25 apresenta os
horários das travessias.
Tabela 25 – Horários das travessias – Terra Rica
Euclides da Cunha – Terra Rica

Terra Rica – Euclides da Cunha

05:30

06:00

07:00

07:30

08:00

09:00

10:00

10:30

12:00

13:00

14:00

15:00

17:00

17:30

18:00
19:00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os serviços de travessias não sofrem interrupção em decorrência de alterações no
nível d’água. A empresa possui seguro DPEM das embarcações em operação. Os marinheiros
embarcados são parcialmente uniformizados e identificados, também possuem habilitação da
Marinha.
O serviço de transporte é realizado com cobrança de tarifa e emissão de bilhete de
passagem. Os valores são determinados pela Prefeitura e definidos por comparação com o
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preço praticado por empresas privadas que possuem concessão de outras travessias. Na balsa
encontra-se afixada uma placa com o tarifário das travessias, contudo não está preenchida
com os valores. Os valores das tarifas, que podem ser visualizados na Tabela 26.
Tabela 26 – Tarifas na travessia Terra Rica
Tipo
Pedestres

Valor em reais
Isentos

Automóvel

12,00

Caminhão (bitrem)

40,00

Carreta

32,00

Ônibus

18,00

Motocicleta

3,00

Caminhão 3/4 (F-4000)

15,00

Caminhão truck

22,00

Caminhão-toco
18,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Segundo o secretário, a prefeitura tem preocupação com a isenção de tarifa para
pedestres e ciclistas, uma vez que alguns realizam a travessia alcoolizados ou sob o efeito de
drogas, podendo ocasionar quedas acidentais na água. Com a cobrança da tarifa haveria o
pagamento do seguro obrigatório, o que cobriria eventuais gastos com acidentes desta
natureza.
Foi informado que está previsto um reajuste de 16,5% sobre os valores atualmente
praticados, embora não tenha sido informado o prazo para a alteração.
O setor tributário do município está reestruturando o controle de gastos e ganhos
específicos com a travessia para conhecer o balanço entre despesa e lucro. Para determinar o
aumento da tarifa, serão considerados fatores como o aumento do diesel, aumento do salário
mínimo, mão de obra de manutenção e peças de reposição.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são o transporte de safra e a
trabalho. O principal produto transportado é a mandioca. Na tesouraria da Prefeitura
Municipal, há um controle diário do número de veículos transportados sem controle da
tonelagem de produtos. Os usuários do serviço são em geral pequenos produtores rurais e
trabalhadores. O transporte de carga/passageiros realizado tem origem e destino no próprio
município, em municípios vizinhos e/ou em outros estados. No que diz respeito à
movimentação de veículos na travessia, foram fornecidos os dados referente ao mês de junho
de 2013, conforme apresenta a Tabela 27.

123

Relatório Final

Dezembro, 2014

Tabela 27 – Movimentação de Veículos em junho de 2103 na travessia Terra Rica
Tipo

Quantidade

Automóveis

1308

Caminhões

271

Motocicletas

488

Ônibus

2

Total
2069
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

A Prefeitura possui documentação formal para operar, sendo esta uma autorização
emitida pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. O documento foi emitido em
26 de fevereiro de 2010 e é valido até 28 de agosto de 2013.

2.3.4.4.

Embarcações

A Prefeitura possui três embarcações, sendo uma balsa e dois rebocadores. As
embarcações são próprias, certificadas pela Marinha e possuem CSN. As embarcações operam
numa velocidade média de sete nós e o tempo estimado de travessia é de 15 minutos. Quanto
à estrutura, nenhuma das embarcações possui espaço reservado para PNE.
A balsa Taquaruçu tem casco de aço, 46,6 metros de comprimento, 10,5 metros de
largura e 0,4 metro de calado, quando vazio (ver Figura 47).

Figura 47 – Balsa Taquaruçu em trânsito e atracando na Margem Esquerda (Terra Rica (PR))
Fonte: FAPEU

A embarcação foi construída em 1987, porém, sua última reforma ocorreu há oito
anos, em 2006. Tem capacidade para quatro tripulantes e 50 passageiros e dispõe de coletes
salva-vidas suficientes para atender à capacidade, além disso, a balsa está equipada com
extintores de incêndio, boias e botes. Existem dois banheiros disponíveis para os usuários, mas
nenhum adaptado a portadores de necessidades especiais. Possui uma placa afixada para
horários, porém as informações são ilegíveis.
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O rebocador, nomeado Euclides da Cunha, tem casco de aço, 15,5 metros de
comprimento, 4 metros de largura e 0,6 metro de calado (ver Figura 48Figura 48). Possui um
motor Scania de 340 cavalos-vapor de potência e seu tempo de uso é de 26 anos. A
embarcação dispõe de extintor de incêndio, boias e dois coletes salva-vidas. O rebocador está
inscrito sob o n.o 402-029390-2 e é utilizado como embarcação reserva da travessia.

Figura 48 – Rebocador Euclides da Cunha, em operação
Fonte: FAPEU

O rebocador Terra Rica, inscrito sob o n.o 402-029389-9, que também é utilizado como
reserva, no momento da visita estava fora de uso (ver Figura 49). Possui casco de aço e
dimensões de 15,5 metros de comprimento x 4 metros de largura x 0,6 metro de calado e seu
tempo de uso é de 26 anos. O motor da embarcação é um Scania de 340 cavalos-vapor de
potência. A embarcação disponibiliza extintor de incêndio e dois coletes salva-vidas.

Figura 49 – Rebocador Terra Rica
Fonte: FAPEU

2.3.4.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 28 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Porto Euclides da Cunha Paulista, no município de Terra Rica.
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Tabela 28 – Características da travessia Terra Rica
Administração

Prefeitura Municipal de Terra Rica

Situação

Em operação.
O acesso à balsa é feito pela continuação da rodovia PR-180.
Esta rodovia não é pavimentada e está em estado razoável de
conservação. A travessia dista 18 km do município de Terra
Rica.
Um ponto de atracação por margem, em rampa de concreto e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 2.350
metros e profundidade do canal de 30 metros.
Pequenos produtores rurais e trabalhadores, tendo como
origem e destino o próprio município, municípios vizinhos e
outros estados. O principal produto transportado é mandioca.
Uma balsa e dois rebocadores. Balsa Taquaruçu, com 46,6 x
10,5 x 0,40*, com 8 anos de uso (após reforma total) e em bom
estado de conservação. Rebocador Euclides da Cunha, com
dimensões 15,5 x 4,0 x 0,60*, com tempo de uso de 26 anos,
equipado com um motor de 340 hp e em bom estado de
conservação. Rebocador Terra Rica, com dimensões 15,5 x 4,0 x
0,6*, com tempo de uso de 26 anos, equipado com motor de
340 hp, temporariamente inoperante, necessitando de reparos
no motor. Quando estava em operação, era reserva.
Embarcações com CSN, título de inscrição e seguro DPEM.
Balsa com 50 coletes, 2 boias salva-vidas, 6 botes e 2 extintores
de incêndio, além de um barco sobressaliente, para casos de
emergência. Rebocadores com 2 boias, 2 coletes salva-vidas e 2
extintores.
480 travessias por mês. Receita bruta do mês de junho de 2013
de R$ 22.746,00.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 30.000,00 para
os próximos 12 meses, para inspeção da balsa, pintura e
reparos no casco.

Acessos

Atracadouros
Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.3.4.6.

Análise econômica

A travessia Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista sobre o lago formado pela represa
da usina hidrelétrica de Rosana no Rio Paranapanema, ligando os municípios de Terra Rica, no
Paraná, e Euclides da Cunha Paulista, em São Paulo, tem aproximadamente 2.200 metros de
extensão. A Tabela 29 mostra a localização georreferenciada e a relação dos municípios
potencialmente beneficiados pela travessia. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário
entre as duas sedes municipais de 90,3 km para aproximadamente 22,3 km, dos quais
atualmente 18,1 km ainda são em estrada de terra. Outros sete municípios (um em SP e seis
no PR) também poderão vir a ser beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de
redução do percurso, caso haja asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 29 – Travessia Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (SP) sobre o Rio Paranapanema
– dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 22°35’.121” S e long. 52°35’.790” W
a

Municípios beneficiados : a) PR: Diamante do Norte,
Guairaçá, Inajá, Itaúna do Sul, Santo Antônio do Caiuá,
São João do Caiuá e Terra Rica; b) SP: Euclides da
Cunha Paulista e Teodoro Sampaio.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

90,3

1

Terra

0

18,1

Travessia

-

2,2

Total
90,3
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

22,3

Fonte: Elaboração própria

De acordo com pesquisa de campo, são realizadas atualmente 480 passagens por mês
pela travessia, atendendo a trabalhadores rurais e transporte de safra (mandioca). A travessia
encontra-se a 18 km de distância da sede municipal; o acesso é realizado por rodovia estadual
não pavimentada e seu estado de conservação é razoável. A Figura 50 oferece uma ilustração
gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos
com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 50 – Travessia Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (SP): mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 51 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada com a travessia,
destacando os nove municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar na Figura 51 que a região no entorno da travessia abrange dois
municípios de maior expressão econômica – Teodoro Sampaio, em São Paulo, e Terra Rica, no
Paraná.
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Figura 51 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (SP)
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 29 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia em
questão, considerando duas realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da
rodovia. No primeiro caso, seis municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo
menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de usuários de outros três,
num total de nove municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 30 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: quatro municípios mais diretamente afetados, com redução de pelo menos 40% do
tempo de viagem (Terra Rica, Euclides da Cunha Paulista, Guairaçá e Santo Antônio do Caiuá),
dois com redução do percurso de pelo menos 10%. A população desses seis municípios era de
61 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 foi de
0,36%a.a, inferior à média estadual do Paraná que foi 0,89% a.a. Por outro lado, a projeção de
crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se próxima a zero.
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 700 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 11,5 mil, valor bastante
inferior à média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado,
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registrou-se participação maior da agropecuária (25,8%) em relação à indústria (18,9%),
diferentemente da média estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente). Nesse sentido, ressalta-se
que o volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 3.886 mil t, com destaque
para a cana-de-açúcar. O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou
12 mil trabalhadores em 2012, com alta taxa de crescimento de 7,36% a.a. no período 20002012.
Tabela 30 – Travessia Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (SP) sobre o Rio Paranapanema
– dados econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do
Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

4

5

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

6,54

7,24

População 2010 - mil hab.

33,74

39,65

61,02

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,22

0,24

0,40

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,29

0,20

0,36

Massa salarial: Região/PR (%)

0,15

0,16

0,30

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,21

0,02

0,02

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

7,46

6,78

7,36

2. População - 2010

3.PIB

12,04

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,37

0,43

0,70

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

11,06

10,92

11,51

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

30,08

31,48

25,80

- Cana de Açúcar (mil t)

Valor Adicionado - Indústria (%)

19,15

17,48

18,95

- Mandioca (mil t)

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,77

51,03

55,25

- Milho (mil t)

178,72

206,06

333,45

1.634,27

1.830,83

3.886,21

1.472,05

1.639,22

3.685,40

156,24

185,64

190,89

3,35

3,35

5,99

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se feito o asfaltamento da travessia, além dos seis citados, outros três municípios
podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem em pelo menos 10%. A população
desse conjunto de nove municípios alcançou 73,1 mil hab. em 2010, com taxa de crescimento
de 0,11%a.a. O PIB de 2010 somou R$ 810 milhões, dos quais 28,8% foram gerados pela
agropecuária, devendo-se registrar que o volume dos produtos da lavoura temporária
alcançou mais de 4.405,15 mil t em 2012, mantendo o grande destaque para a cana-de-açúcar.
O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 13,4 mil
empregados em 2012.
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Tabela 31 – Travessia Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (SP) sobre o Rio Paranapanema
– dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do
Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

5

7

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

7,24

12,42

População 2010 - mil hab.

39,65

64,01

73,11

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,24

0,41

0,44

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,20

0,36

0,11

Massa salarial: Região/PR (%)

0,16

0,31

0,33

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,02

-0,01

-0,34

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,78

7,05

6,61

2. População - 2010

3.PIB

13,42

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,43

0,74

0,81

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

10,92

11,49

11,13

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

31,48

26,55

26,85

- Cana de Açúcar (mil t)

Valor Adicionado - Indústria (%)

17,48

18,47

17,47

- Mandioca (mil t)

Valor Adicionado - Serviços (%)

51,03

54,98

55,68

- Milho (mil t)

206,06

352,76

373,18

1.830,83

4.219,13

4.405,15

1.639,22

4.013,86

4.165,88

185,64

195,33

228,01

3,35

5,99

7,28

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Por meio desta travessia se realiza o transporte de mandioca. Atualmente apenas um
dos rebocadores encontra-se em operação, por isso, o movimento médio atual observado é de
5.760 travessias. Para o ano de 2034 espera-se atingir um total de 8.815 travessias, tendo a
projeção apresentado uma taxa média anual de crescimento de 2,06%, como é possível

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

2013

Número de Travessias

observar na Figura 52.

Projetado

Figura 52 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia de
Terra Rica – Euclides da Cunha- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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2.3.5.

TRAVESSIA 5 – SÃO PEDRO DO PARANÁ (PR) – BATAYPORÃ
(MS)

A travessia Porto São José, que liga os municípios de São Pedro do Paraná (PR) e
Batayporã (MS) está localizada no Rio Paraná, no distrito homônimo de São José (ver Figura
53).

Figura 53 – Mapa de localização da Travessia Porto São José,
município de São Pedro do Paraná
Fonte: Elaboração própria

A empresa autorizada a realizar as operações na travessia é a Navegação São José, de
propriedade de José Lopes Esteves e de Nelson de Freitas. O acesso até a travessia é realizado
pela rodovia PR-376, distante 14 km da sede do município. A via estadual não é pavimentada e
seu estado de conservação é bom. É possível chegar à travessia, também, por meio de uma
linha de transporte coletivo.
A pesquisa de campo foi realizada no dia primeiro de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do Sr. Elzo, gerente da empresa de Navegação São José.
A travessia conta com quatros pontos de atracação em leito natural, sendo dois em
cada margem do rio. As travessias são realizadas por três embarcações: uma balsa e dois
rebocadores. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem e
nem de apoio.
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O comprimento da travessia é de, aproximadamente, 1.185 metros e o canal tem 17
metros de profundidade, podendo atingir 18 metros conforme variações da maré.

2.3.5.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro de Batayporã situa-se na margem direita e suas coordenadas
geográficas não foram obtidas, em função da travessia não ter sido realizada. De acordo com o
gerente da travessia, a margem direita conta com dois pontos de atracação em leito natural
que se apresentam adequados às operações e são de uso exclusivo da empresa Navegação São
José.
A área total ocupada pelo atracadouro é de aproximadamente 20 metros quadrados e
está equipada com uma placa afixada com o quadro de horários de saída e chegada das
embarcações. Para esta infraestrutura, não existem previsões de investimentos para os
próximos 12 meses.

2.3.5.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro de São José, distrito do município de São Pedro do Paraná, situa-se na
margem esquerda do rio e localiza-se nas seguintes coordenadas geográficas: latitude
22°43.175”S e longitude 53°10.748”W. Possui dois pontos de atracação em leito natural, sendo
que ambos atendem à demanda de passageiros e veículos e são compatíveis com as
embarcações que operam na travessia. Os atracadouros são de uso exclusivo da empresa que
opera a travessia, a qual também é responsável pela manutenção destes (ver Figura 54).

Figura 54 – Atracadouro e placa com horários e tarifas, Margem Esquerda
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de aproximadamente 20 metros quadrados. Não
existem áreas de armazenagem nem de apoio, entretanto, nesta margem localiza-se a área
administrativa da travessia – com cerca de 400 metros quadrados, juntamente com os
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seguintes equipamentos: telefone público, lixeiras, iluminação pública, quadro de horários de
chegada e de saída das embarcações, estacionamento para carros particulares, táxis e veículos
de carga, posto de polícia e posto fiscal.
Não estão previstos investimentos em infraestrutura nesta margem. Segundo o
gerente da travessia, o Sr. Elzo, o interesse em investir, por parte da administração do local,
seria estimulado caso houvesse estradas na margem direita, no estado do Mato Grosso do Sul.
Atualmente, o que se encontra na margem desse estado, são cerca de 70 km de banhado e de
estrada não pavimentada.

2.3.5.3.

Características da operação

A empresa Navegação São José está inscrita sob o CNPJ n.o 72.272.024 0001-00 e tem
sua sede localizada na Av. Beira Rio, n.o 13, em São Pedro do Paraná. A empresa atua na
travessia desde 1979. Trata-se de uma pequena empresa com seis funcionários formais.
A operação ocorre de maneira regular, conforme a demanda, durante os dias úteis e
no horário das 07:00 às 20:45. As operações totalizam aproximadamente 300 travessias por
mês. Pode ocorrer interrupção da travessia em decorrência de períodos de cheia, contudo, não
é possível prever a época de ocorrência. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em
construção. A empresa possui seguro DPEM das embarcações em operação. Os marinheiros
embarcados não são uniformizados nem identificados, porém possuem habilitação da
Marinha.
O transporte realizado é pago e há emissão de bilhete de passagem. Os valores da
tarifa são determinados pelo empresário conforme fatores econômicos, não explicitados. Os
valores praticados podem ser observados na Tabela 32.
Tabela 32 – Tarifas da travessia de São José
Tipo

Valor em reais

Motocicletas

20,00

Automóveis

35,00

Automóveis com reboque

40,00

Ônibus

45,00

Toco

45,00

Truck

50,00

Carreta

60,00

Acima de 7 eixos

80,00

Pedestre
5,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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A maior parte dos deslocamentos na travessia ocorre por razões de trabalho,
turismo/passeio e acesso à comunidade isolada. Os usuários do serviço são pequenos
produtores rurais, turistas e moradores. Na travessia é realizado o transporte de safras, tendo
a soja e o milho como principais produtos transportados. O transporte de carga/passageiros
realizado tem origem e destino no próprio município e/ou em outros estados. No que diz
respeito à movimentação de passageiros e aos veículos na travessia, os dados referentes aos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2013 podem ser visualizados na Tabela 33.
Tabela 33 – Movimentação de Passageiros e Veículos de janeiro a março de 2013, na
travessia São José
Tipo / Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Motocicletas

41

39

48

Automóveis

465

287

613

Automóveis com reboque

10

18

71

Toco

28

20

32

Truck

50

47

31

Carreta

26

20

12

Treminhão

65

40

69

5

0

0

Julieta

Máquinas Agrícolas
4
0
3
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Baseado na movimentação fornecida dos primeiros três meses do ano de 2013 (ver
Tabela 33) e na tabela de preços (ver Tabela 32), a receita bruta média mensal resultou em R$
27.364,00, o que, teoricamente, compreenderia a uma receita bruta média anual de R$
328.368,00.
A empresa possui documentação formal para operar por meio do Alvará de Licença
emitido pela Prefeitura em 12 de março de 2013, com validade até 31 de dezembro do mesmo
ano.

2.3.5.4.

Embarcações

A empresa que realiza o serviço de travessia conta com três embarcações, sendo uma
balsa e dois rebocadores. As embarcações são de propriedade da empresa, certificadas pela
Marinha e possuem CSN. Estas operam a uma velocidade média de 4,3 nós e levam 15 minutos
para realizar a travessia. Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações conta com sanitários
ou espaços reservados para PNE.
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A balsa Araçatuba, inscrita na Marinha sob o n.o 9620016424, possui casco de aço, tem
27 metros de comprimento, 9,6 metros de largura e 0,4 metro de calado – quando leve (ver
Figura 55).

Figura 55 – Balsa Araçatuba
Fonte: FAPEU

A embarcação tem 52 anos de uso, capacidade para 44 passageiros e carga máxima de
202 toneladas para tara bruta carregada e, 68 toneladas para tonelagem leve. As condições de
carregamento de veículos da balsa são: três carretas ou dez automóveis. Quanto à segurança,
a balsa está equipada com extintor de incêndio e 45 coletes salva-vidas. Possui ainda uma
placa afixada com preços do transporte (ver Figura 56).

Figura 56 – Casario da Balsa Araçatuba com equipamentos de segurança e placa com
horários e tarifas
Fonte: FAPEU

O rebocador nomeado Alcides Sbampato, apresentado na Figura 57, está inscrito na
Marinha sob o n.o 9620070976, possui casco de aço, tem 14,6 metros de comprimento, 2,6
metros de largura e 0,3 metro de calado. Possui motor de 112 cavalos-vapor de potência e seu
tempo de uso é de 34 anos. A embarcação dispõe de dois extintores de incêndio e dois coletes
salva-vidas.
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Figura 57 – Rebocador Alcides Sbampato, em operação
Fonte: FAPEU

O outro rebocador, Asa Branca, inscrição n.o 4020244359, também tem casco de aço e
dimensões de 14 metros de comprimento x 2,6 metros de largura x 0,3 metro de calado. Seu
tempo de uso é de 27 anos e está equipado com dois motores Scania DSI-11 de 230 cavalosvapor de potência cada. A embarcação, mostrada na Figura 58 abaixo, possui dois extintores
de incêndio e dois coletes salva-vidas.

Figura 58 – Rebocador Asa Branca, em reserva
Fonte: FAPEU

2.3.5.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 34 um resumo das informações que
caracterizam a travessia São José, município de São Pedro do Paraná.
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Tabela 34 – Características da travessia São José
Administração

Navegação São José

Situação

Em operação.
O acesso à balsa é feito pela rodovia PR-376. Esta rodovia não é
pavimentada e está em bom estado de conservação. A travessia
encontra-se no centro do distrito de São José, distante 14 km
do município de São Pedro do Paraná.
Dois pontos de atracação por margem, em leito natural e
adequados às operações. Largura do rio em torno de 1185
metros e profundidade do canal não informado.
Moradores, pequenos produtores e turistas (pesca), tendo
como origem e destino o próprio município e outros estados.
Os principais produtos transportados são soja e milho.
Uma balsa e dois rebocadores. Balsa Araçatuba, com 27,0 x 9,6
x 0,40*, com 52 anos de uso e em bom estado de conservação.
Rebocador Alcides Sbampato, com dimensões 14,6 x 2,6 x
0,30*, com tempo de uso de 34 anos, equipado com um motor
de 112 hp e em bom estado de conservação. Rebocador Asa
Branca, com dimensões 14,0 x 3,0 x 0,6*, com tempo de uso de
27 anos, equipado com dois motores de 230 hp cada e bom
estado de conservação.
Embarcações com CSN, título de inscrição e seguro DPEM.
Balsa com 45 coletes, 3 boias salva-vidas e 2 extintores de
incêndio. Rebocadores com 2 boias, 2 coletes salva-vidas e 2
extintores.
300 travessias por mês. Receita bruta média anual calculada de
R$ 328.368,00.
Não estão previstos investimentos para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros
Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.3.5.6.

Análise econômica

A travessia São Pedro do Paraná – Batayporã sobre o Rio Paraná liga os municípios de
São Pedro do Paraná (PR) a Batayporã, no Estado do Mato Grosso do Sul. A localização
georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados pela travessia sobre
o Rio Paraná entre os municípios de São Pedro do Paraná e Batayporã (MS) encontram-se na
Tabela 34. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais de
152 km para aproximadamente 81,6 km, dos quais atualmente 80,4 km ainda são em estrada
de terra. Outros sete municípios também poderão vir a ser beneficiados com a travessia com
pelo menos 10% de redução do percurso, caso ocorra o asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 35 – Travessia São Pedro do Paraná – Batayporã (MS) sobre o Rio Paraná –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste
Coordenadas: lat. 22°43.175” S e
long. 53°10.748” W
a

Municípios beneficiados : Batayporã, Loanda,
Planaltina do Paraná, Porto Rico, Santa Cruz de
Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica,
São Pedro do Paraná e Taquarussu.

Distância entre os dois municípios

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

121

0

Terra

31

80,4

Travessia

-

Total
152
a
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

1,2
81,6

Fonte: Elaboração própria

De acordo com levantamento de campo, atualmente são realizadas 300 passagens por
mês, atendendo a trabalhadores rurais, turistas e moradores, nos dias úteis e com frequência
diária dependendo da demanda. A Figura 59 oferece uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e
sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 59 – Travessia São Pedro do Paraná – Batayporã (MS) sobre o Rio Paraná –
dados geográficos – estado do Paraná
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 60 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os nove municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que, apesar de São Pedro do Paraná apresentar PIB
relativamente menor, a região no entorno da travessia abrange outros municípios de maior
expressão econômica, como Loanda, no Paraná, e Batayporã, no Mato Grosso do Sul.
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Figura 60 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de
São Pedro do Paraná – Batayporã (MS)
Fonte: Elaboração própria

Seguindo a metodologia definida, a Tabela 35 e a Tabela 36 reúnem dados da estrutura
econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas realidades:
construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, dois municípios
teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia
seria de interesse de usuários de outros sete municípios, num total de nove municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 36 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: inicialmente, nenhum município é diretamente afetado com redução de pelo menos
40% do percurso rodoviário. Da mesma forma, nenhum município é beneficiado com redução
de tempo de viagem entre 20% e 40%. Como não existem municípios afetados, logo não se
tem população, taxa de crescimento populacional na década 2000-10, bem como projeção de
crescimento para as próximas duas décadas, 2013-2033. Contudo, para redução do percurso
acima de 10%, o registro aponta contingente populacional de 13,43 mil habitantes em 2010,
cujo aumento populacional entre 2000-2010 foi de 0,05% e projeta-se crescimento negativo
entre 2013-2033 de -1,52%.
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Tabela 36 – Travessia São Pedro do Paraná – Batayporã (MS) sobre o Rio Paraná – dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

0

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,00

População 2010 - mil hab.

0,00

0,00

13,43

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,11

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,00

0,05

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,07

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,00

-1,52

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,00

9,66

2. População - 2010

3.PIB

3,34

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,00

0,25

Valor (R$milhão)

0,00

0,00

67,44

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

0,00

18,60

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

0,00

531,02
463,53

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

0,00

24,73

- Soja (mil t)

0,00

0,00

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

0,00

33,20

- Trigo (mil t)

0,00

0,00

20,20

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

0,00

42,07

- Milho (mil t)

0,00

0,00

33,61

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em relação à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução de
percurso acima de 10%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 250 milhões e, o PIB per capita
dessa região alcançou R$ 18,60 mil, inferior, portanto, à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto
à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da indústria
(33,20%) em relação à agropecuária (24,73%), diferentemente da média estadual (8,5% e
27,4%, respectivamente). O volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou
531,02 mil t, com destaque para a soja. O total de pessoal ocupado com relações formais de
emprego alcançou 3,34 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 0,07% a.a. no
período de 2000-2012.
Tabela 37 – Travessia São Pedro do Paraná – Batayporã (MS) sobre o Rio Paraná – dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

7

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,34

12,38

População 2010 - mil hab.

13,43

57,53

65,19

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,11

0,41

0,46

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,05

0,15

0,21

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,25

0,28

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,52

-0,37

-0,28

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

9,66

6,66

6,75

2. População - 2010

3.PIB

13,81

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,25

0,81

0,91

Valor (R$milhão)

67,44

236,94

292,69

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

18,60

14,01

13,95

Volume Lavoura Temp. (mil t)

531,02

1.469,00

1.834,52

Valor Adic. - Agropecuária (%)

24,73

28,01

30,11

- Cana de Açúcar(mil t)

463,53

1.118,29

1.387,93

Valor Adicionado - Indústria (%)

33,20

19,87

18,87

- Mandioca (mil t)

20,20

176,50

238,85

Valor Adicionado - Serviços (%)

42,07

52,12

51,02

- Milho (mil t)

33,61

94,76

99,15

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Com o asfaltamento da travessia, outros sete municípios (Loanda, Planaltina do
Paraná, Porto Rico, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, São Manoel e
Taquarussu) podem beneficiar-se com a redução do tempo de percurso em pelo menos 10%. A
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população desses nove municípios alcançou 65,19 mil habitantes, em 2010, e apresentou taxa
de crescimento da ordem de 0,21% a.a, conforme a Tabela 36.
O PIB de 2010 somou R$ 910 milhões, dos quais 30,11% foram gerados pela
agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura temporária em
1.834,52 mil de t, com destaque para a cana-de-açúcar. O contingente de pessoas ocupadas
com relações formais de emprego foi de 13,81 mil empregados em 2012.
Em 2013 observou-se 3.600 travessias/ano no trecho. Projeta-se, em horizonte
temporal de 20 anos, a realização de 5.534 travessias em 2034, considerando taxa média anual
de crescimento de 2,08%, conforme indicado na Figura 61.

Número de Travessias

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 61 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia de
São Pedro do Paraná – Batayporã – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante visitas de campo. Elaboração própria

2.3.6.

TRAVESSIA 6 – GUAÍRA (PR) – SALTO DEL GUAIRÁ (PY)

O Porto Sete Quedas que liga os municípios de Guaíra (PR) e Salto del Guairá, no
Paraguai, está localizado no Rio Paraná (ver Figura 62). A empresa de navegação F. Andreis &
Cia. Ltda. é responsável pela operação da travessia.
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Figura 62 – Mapa de localização da Travessia Porto Sete Quedas, município de Guaíra
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 9 km do centro da cidade de Guaíra, o acesso à travessia é
realizado pela Rua Bandeirantes, via municipal pavimentada com revestimento asfáltico, em
bom estado de conservação. Há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação, um em cada margem do rio. As áreas
ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem, mas há áreas de apoio e
de administração na margem esquerda do rio.
O Rio Paraná, represado neste ponto, possui largura aproximada de 3,5 km entre as
margens e sua profundidade varia entre 5 e 60 m, alterando pouco o seu nível em época de
cheias, devido ao fato de localiza-se no Lago de Itaipu, cujo nível é controlado pela usina.
Excetuando-se épocas de secas severas, o nível pode variar de 2 a 5 m abaixo do normal.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.3.6.1.

Estrutura física na margem direita

Possui um ponto de atracação misto: parte em pavimento asfáltico, constituído pelo
final da Av. Bernardino Caballero; e parte em leito natural, utilizado para nivelamento
conforme o nível de água do lago. O atracadouro, mantido em bom estado de conservação, é
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adequado para o desembarque de passageiros e veículos, é compatível com as embarcações
que ali operam e é suficiente para atender à demanda existente. O atracadouro é de
propriedade do Município de Salto del Guairá (Paraguai) e é de uso exclusivo para as
atividades de travessia. A manutenção é realizada pela Prefeitura Municipal de Salto del
Guairá.
De acordo com o Sr. Luiz Roberto Jardim, Secretário Administrativo da Prefeitura
Municipal de Guaíra (PR), o atracadouro desta margem conta com um quadro de horários de
chegada e saída das embarcações, iluminação pública, banheiros, área específica para parada
de táxis e/ou ônibus, guichê de venda de passagens e guarita, todos em bom estado de
conservação.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura desta margem para os próximos 12
meses.

2.3.6.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda, no município de Guaíra, está localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 24°04'37.6"S e longitude 54°16'17.1"W. Nesta margem, o
atracadouro também é misto, possuindo uma rampa de concreto que se prolonga até o ponto
de nível normal do lago, complementado em caso de necessidade, por aterro em leito natural
para conformação do leito de atracação. Na ocasião da visita a campo, coincidente com a
época de seca na região, havia sido construído acesso em leito natural, que se apresentava em
bom estado de conservação (ver Figura 63).

Figura 63 – Atracadouro da margem esquerda, Guaíra (PR)
Fonte: FAPEU

O atracadouro é adequado para o desembarque de passageiros, compatível com as
embarcações que ali operam e suficiente para atender à demanda existente. A área ocupada
pelo ponto de atracação é de uso exclusivo da travessia e de propriedade da Prefeitura
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Municipal de Guaíra, a qual também é responsável pela manutenção da infraestrutura,
limpeza e conservação dos banheiros.
Existe uma área de administração e apoio, mas não possui áreas de armazenagem.
Essas áreas contam com guarita com guichê de venda de passagens, quadro de horários e
tarifas praticadas (ver Figura 64Figura 64), iluminação pública, controle de acessos internos
(ver Figura 65), prédio da administração com terminal alfandegado, posto da Receita Federal e
vigilância sanitária (ver Figura 66), estacionamento para carros particulares, táxis e veículos de
carga (ver Figura 67), estacionamento provisório para carros apreendidos pela Receita Federal,
lixeiras, balança e banheiros (ver Figura 68). Todos os equipamentos encontram-se em bom
estado de conservação.

Figura 64 – Guarita de acesso com venda de passagens e quadro de horários e tarifas, Guaíra
(PR)
Fonte: FAPEU

Figura 65 – Guaritas de recepção de veículos vindos da balsa e guarita de saída da área do
porto, Guaíra (PR)
Fonte: FAPEU
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Figura 66 – Prédio da administração com escritórios da Receita Federal e Secretaria de
Agricultura do Estado e escritório da vigilância sanitária, Guaíra (PR)
Fonte: FAPEU

Figura 67 – Estacionamentos para veículos particulares do pessoal da administração e para
caminhões, Guaíra (PR)
Fonte: FAPEU

Figura 68 – Balança e banheiros, Guaíra (PR)
Fonte: FAPEU
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O estacionamento para caminhões recém-chegados pela balsa e que aguardam
liberação pela Receita Federal tem capacidade para 115 veículos, sendo que a Receita somente
trabalha com número máximo de 130 caminhões estacionados por vez.
A Prefeitura Municipal de Guaíra pretende investir cerca de R$ 1 milhão para obras de
infraestrutura nos próximos 12 meses, como pavimentação poliédrica e rearranjo da área de
movimentação, com melhorias no fluxo de caminhões, no fluxo da operação e alteração do
local da balança, para evitar desgaste do pavimento por excesso de movimentação.

2.3.6.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa de navegação F.
Andreis & Cia. Ltda., empresa de médio porte, registrada sob CNPJ n.o 76.476.050/0001-01,
sediada na Av. Almirante Tamandaré, s./n. – Centro – Guaíra (PR). Possui autorização da
ANTAQ, comprovada pela Resolução n.o 1823, de 23 de setembro de 2010, que estabelece que
a concessão do serviço de travessia não possui tempo determinado. De acordo com a
Prefeitura de Guaíra, a empresa, apesar de ser brasileira, registrou parte de suas embarcações
na margem paraguaia.
A empresa disponibiliza sete funcionários formais, uniformizados, identificados e com
habilitação na Marinha do Brasil para a execução da atividade de travessia. A Prefeitura de
Guaíra mantém dez funcionários fixos para limpeza e manutenção do porto.
Não há registro de acidentes envolvendo embarcações nesta travessia, assim como
não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
A operação é regular e o transporte é realizado nos dias úteis, com frequência
aproximada a cada duas horas. Interrupções na travessia podem ocorrer devido ao baixo nível
de água do lago, em época severa de seca, com periodicidade anual.
A travessia é tarifada e há emissão de bilhete de passagem. O valor da tarifa é
determinado pelo empresário, de acordo com as despesas e a margem de lucro. Os valores
cobrados são apresentados na Tabela 38.
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Tabela 38 – Tabela de preços – Guaíra
Tipo

Valor

Passageiro

R$ 2,00

Motocicleta

R$ 5,00

Automóvel

R$ 20,00

Toco

R$ 30,00

Truck

R$ 40,00

Ônibus

R$ 35,00

Caminhão

R$ 40,00

Jamanta
R$ 80,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Segundo informações fornecidas pela empresa, para a prefeitura, são realizadas oito
viagens por dia, por sentido, o que corresponde a 480 travessias mensais. O transporte diário
de caminhões é de, aproximadamente, 50 veículos.
Para o serviço de travessia, a empresa disponibiliza duas embarcações com capacidade
de transporte unitária de nove caminhões ou carretas e uma embarcação com capacidade de
transporte de 12 caminhões ou carretas. Há uma embarcação reserva para nove caminhões ou
carretas. O tempo de travessia é de 35 minutos, o que corresponde a uma velocidade média
das embarcações de 3 km/h.
Segundo o Prefeito do Município de Guaíra, Sr. Fabian Persi Vendruscolo, o fato da
Receita Federal não trabalhar nos finais de semana e feriados prejudica a operação da
travessia, que poderia ter movimentação maior, pois existe demanda de caminhões, tanto
para importação quanto para exportação.
Nos finais de semana e feriados somente é realizada a travessia de veículos pequenos,
motocicletas e pedestres. Dessa forma, os transportadores realizam a travessia pela Ponte
Airton Senna, que faz a ligação entre as margens paranaense e sul-mato-grossense, com
acesso indireto à cidade paraguaia de Salto del Guairá, contribuindo para os sucessivos
engarrafamentos na ponte.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra,
turismo/passeio e trabalho, realizados por grandes produtores rurais, turistas, visitantes de
negócios, trabalhadores e moradores. De acordo com os registros de movimentação obtidos,
os principais produtos transportados são: milho, fécula de mandioca, arroz, soja, gêneros
alimentícios e trigo. O transporte realizado possui caráter internacional, pois tem o próprio
município, municípios vizinhos, outros estados e outros países como origem e destino das
cargas e dos passageiros transportados.
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São elaborados relatórios semanais contendo informações sobre o número de
passageiros e volume de carga transportada, encaminhados para a empresa.

2.3.6.4.

Embarcações

A empresa concessionária F. Andreis & Cia. Ltda., responsável pela operação do porto,
apresentou documentos relativos à apenas duas embarcações, uma balsa e um rebocador. A
balsa é certificada pela Marinha do Brasil e o rebocador é cerificado pela Armada Paraguaya.
A balsa, denominada Paranayara I, com 28 anos de uso, tem casco de aço, 57 m de
comprimento, 14 m de largura e 0,5 m de calado, quando leve. Reformada há seis anos,
apresenta bom estado de conservação. Seu limite máximo de carga é de 378,43 toneladas e
limite máximo de passageiros é de 72 pessoas (ver Figura 69).

Figura 69 – Vista geral da Balsa Paranayara e vista de seu casario
Fonte: FAPEU

A embarcação possui, no convés, placa informativa que indica: seu nome, a capacidade
de carga e de passageiros, instruções aos usuários durante a travessia, e telefone para contato
em caso de reclamações. Quanto à segurança, a balsa está equipada com dois extintores de
incêndio, 74 coletes salva-vidas para adultos e oito para crianças (ver Figura 70).
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Figura 70 – Placa informativa e equipamentos de segurança, sob casario da balsa
Fonte: FAPEU

O rebocador Uirapuru I possui casco de aço e motor de 250 hp de potência. O seu
tempo de uso é de 38 anos e encontra-se em bom estado de conservação. A embarcação é
registrada na Armada Paraguaya e não traz em seu certificado as dimensões da mesma. A
embarcação está equipada com dois extintores de incêndio e dois coletes salva-vidas (ver
Figura 71).

Figura 71 – Rebocador Uirapuru I
Fonte: FAPEU

Dados da embarcação reserva não foram apresentados pela empresa ou pela
prefeitura de Guaíra.

2.3.6.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 39 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Sete Quedas, no município de Guaíra.

149

Relatório Final

Dezembro, 2014

Tabela 39 – Características da travessia de Guaíra
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Empresa concessionária F. Andreis & Cia. Ltda.
Em operação.
Distante aproximadamente 9 km do centro da cidade de
Guaíra, o acesso à travessia é realizado pela Rua Bandeirantes,
via municipal pavimentada com revestimento asfáltico, em
bom estado de conservação. Há linha de transporte coletivo
que dá acesso ao local.
Possui um ponto de atracação misto na margem direita, no
município de Salto del Guairá, Paraguai, sendo parte em
pavimento asfáltico, constituído pelo final da Av. Bernardino
Caballero; parte em leito natural, utilizado para nivelamento
conforme o nível de água do lago. O atracadouro da margem
esquerda, no município de Guaíra (PR), também é misto,
possuindo uma rampa de concreto que se prolonga até o ponto
de nível normal do lago, complementado em caso de
necessidade, por aterro em leito natural para conformação do
leito de atracação. Ambos estão em bom estado de
conservação e são adequados às operações.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, turismo/passeio e trabalho, realizados por
grandes produtores rurais, turistas, visitantes de negócios,
trabalhadores e moradores. Os principais produtos
transportados são: milho, fécula de mandioca, arroz, soja,
gêneros alimentícios e trigo. O transporte realizado possui
carácter internacional, pois tem o próprio município,
municípios vizinhos, outros estados e outros países como
origem e destino das cargas e dos passageiros transportados.
A balsa Paranayara I, 28 anos de uso, tem casco de aço, 57,00 x
14,00 x 0,5*. Reformada há 6 anos, apresenta bom estado de
conservação. Seu limite máximo de carga é de 378,43 t e seu
limite máximo de passageiros é de 72 pessoas.
Rebocador Uirapuru I, com 38 anos de uso, possui casco de aço
e motor de 250 hp de potência. Está em bom estado de
conservação. A embarcação é registrada na Armada Paraguaya
que não traz em seu certificado as dimensões da mesma.
Balsa com CSN e equipada com 2 extintores de incêndio, 74
coletes salva-vidas para adultos e 8 para crianças. Rebocador
equipado com 2 extintores de incêndio e 2 coletes salva-vidas.
480 travessias por mês. Transporte médio diário de 50
caminhões. Receita bruta anual não informada.
A Prefeitura Municipal de Guaíra pretende investir cerca de R$
1 milhão para obras de infraestrutura na margem esquerda nos
próximos 12 meses, como pavimentação poliédrica e rearranjo
da área de movimentação, com melhorias no fluxo de
caminhões, fluxo da operação e alteração do local da balança,
para evitar desgaste do pavimento.

*Comprimento x largura x calado (em metros)

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.3.6.6.

Análise econômica

A travessia Guaíra – Salto del Guairá sobre o Rio Paraná liga cidades de Guaíra (PR) a
Salto del Guairá (Paraguai). Com aproximadamente 3 km de extensão, serve como alternativa
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à travessia existente pela BR 163, que liga Paraná ao Mato Grosso do Sul, e reduzindo o
percurso entre as duas cidades em 16,6 km, conforme a Tabela 39.
Tabela 40 – Travessia Guaíra – Salto del Guaíra (Paraguai) sobre o Rio Paraná –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Oeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°04'37.6"S e long.
54°16'17.1"W
a

Municípios beneficiados : Francisco Alves, Guaíra,
Mercedes, Terra Roxa, e Salto del Guaíra
(Paraguai).
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

23

3,4

Terra

0

0

Travessia

-

3

Total
23
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

6,4

Fonte: Elaboração própria

Detalhes da situação geográfica da travessia podem ser vistos nas Figuras 72 e 73 . De
acordo com pesquisa de campo, é realizada aproximadamente uma travessia a cada duas
horas nos dias úteis, atendendo usuários do setor turístico, moradores, trabalhadores e
transporte de safra. A travessia é feita pelo porto Sete Quedas e o acesso ao porto utiliza via
asfaltada de aproximadamente 9 km do centro de Guaíra. Conforme constatação na pesquisa
de campo, o estado de conservação da via é bom. Foi constatado também que há uma linha de
transporte coletivo que dá acesso ao local.
A Figura 72 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia
entre as duas sedes municipais.
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Figura 72 – Travessia Guaíra – Salto del Guaíra (Paraguai) sobre o Rio Paraná: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 73 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os quatro municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que desponta na região o município de Guaíra com maior
expressão econômica.

Figura 73 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Guaíra – Salto del Guaíra (Paraguai)
Fonte: Elaboração própria

152

Dezembro, 2014

Relatório Final

Uma vez que todos os trechos rodoviários envolvidos são pavimentados, será feita
uma única avaliação da base econômica e demográfica da região, pois as condições atuais e
futuras das rodovias são as mesmas. Os dados encontram-se na Tabela 40 e referem-se apenas
a municípios paranaenses, num total de quatro municípios. O principal município beneficiado
com a travessia é Guaíra, com redução já informada de 16,6 km, que comparado ao percurso
existente de 23 km, permite redução de 72%; o segundo município mais beneficiado é Terra
Roxa, com redução de 26%. Nota-se que, apesar dos elevados percentuais de redução do
tempo de viagem, a redução em números absolutos é relativamente pequena, principalmente
frente à grande extensão da travessia a construir.
A região formada pelos quatro municípios com redução do tempo de viagem superior
a 10% possuía uma população de 59 mil hab. em 2010, com projeção de crescimento
demográfico negativo nas próximas duas décadas. O PIB somou R$ 890 milhões, com baixo PIB
per capita de R$ 15 mil. A composição do PIB põe em destaque a agropecuária, com
participação de 27,4%, quase o dobro da participação da indústria. Milho e soja são os
principais produtos da lavoura permanente, cujo volume total atingiu 819 mil t em 2012. O
pessoal ocupado em relações formais de emprego é contabilizado em 10,5 mil empregados em
2012, correspondentes a 0,35% do total do Estado – uma participação muito inferior à
participação no contingente populacional (0,56%).
Tabela 41 – Travessia Guaíra – Salto del Guairá (Paraguai) sobre o Rio Paraná – dados
econômicos da região beneficiada pela travessia – estado do Paraná*
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

1

2

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,02

8,75

População 2010 - mil hab.

30,70

47,46

58,93

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,17

0,29

0,35

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,69

0,54

0,42

Massa salarial: Região/PR (%)

0,12

0,19

0,23

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,16

-0,02

-0,11

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,66

6,33

6,41

2. População - 2010

3.PIB

10,55

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,41

0,73

0,89

Valor (R$milhão)

120,60

288,44

393,03

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

13,31

15,34

15,17

Volume Lavoura Temp. (mil t)

258,37

631,02

819,43

Valor Adic. - Agropecuária (%)

17,66

24,59

27,41

- Milho (mil t)

150,65

393,50

476,14

Valor Adicionado - Indústria (%)

18,01

15,21

14,41

- Soja (mil t)

59,11

119,92

149,56

Valor Adicionado - Serviços (%)

64,33

60,20

58,19

- Cana-de-açúcar (mil t)

2,48

6,88

8,25

*Apenas dados de municípios do Paraná.

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, calcula-se uma média de 5.760 travessias/ano. Em 2034, e, portanto,
formando um horizonte de projeção de 20 anos, espera-se uma média de 7.261
travessias/ano. A taxa média de crescimento alcança 1,12% ao ano, como é possível observar
na Figura 74.
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Figura 74 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia de
Guaíra – Salto del Guairá – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.3.7.

TRAVESSIA 7 – MERCEDES (PR) – GUAÍRA (PR)

A travessia Mercedes, que liga os municípios de Mercedes e Guaíra (Salamanca), está
localizada no Rio Arroio Guaçu (ver Figura 75). A Prefeitura Municipal de Mercedes é
responsável pela operação na travessia.

Figura 75 – Mapa de localização da Travessia Mercedes, município de Mercedes
Fonte: Elaboração própria
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O acesso é realizado por uma via municipal de nome Estrada para Arroio Sul, no
município de Mercedes, e dista 14 km da sede do município. Essa via é pavimentada e seu
estado de conservação é regular, apresentando panelas em fase inicial, trincas do tipo couro
de jacaré e trilhos de roda. Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem,
administração ou apoio.
A largura do rio nesse ponto é de aproximadamente 800 m e o canal possui cerca de
30 m de profundidade, podendo atingir 5 m em épocas do verão, quando a usina aumenta a
produção de energia. Seu nível máximo é controlado e não se altera muito.
A prefeitura de Mercedes pretende investir R$ 10 mil para pintura da embarcação, nos
próximos 12 meses.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.3.7.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro de Mercedes, na margem direita, está localizado nas coordenadas
geográficas de latitude 24°23'11.2"S e longitude 54°15'04.3"W. Possui um ponto de atracação
em leito natural e rampa de concreto, mostrado na Figura 76. O atracadouro é adequado para
o desembarque de passageiros, compatível com a embarcação que nele opera e suficiente
para atender à demanda existente. A área do atracadouro é propriedade da Itaipu Binacional e
de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Mercedes, que também é responsável por sua
manutenção.

Figura 76 – Acesso e atracadouro da margem direita, Mercedes
Fonte: FAPEU

155

Relatório Final

Dezembro, 2014

O atracadouro conta com iluminação pública, em bom estado de conservação. Não
existe outro tipo de equipamento disponível nessa margem.

2.3.7.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda do rio apresenta um ponto de atracação em leito natural (ver
Figura 77). As coordenadas geográficas dessa margem não foram coletadas porque a travessia
estava interditada devido ao nível do rio estar muito baixo. Apresenta as mesmas condições de
infraestrutura encontradas na margem direita.

Figura 77 – Acesso e atracadouro da margem esquerda, Guaíra (Salamanca)
Fonte: FAPEU

A manutenção do atracadouro nessa margem é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Guaíra. Não há nenhum tipo de equipamento nessa margem.

2.3.7.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Mercedes, que disponibiliza três funcionários formais para a atividade, com habilitação na
Marinha.
O transporte é realizado diariamente, com frequência horária. O período de
funcionamento é das 08:00 às 11:50 e das 13:00 às 17:30. Não souberam informar o número
de travessias realizadas. Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível
d’água ocorrem usualmente no verão, quando seu nível fica baixo devido ao aumento de
produção de energia pela usina. A balsa fica parada de três a quatro meses nessa estação.
A travessia é realizada, em média, em 5 minutos, o que corresponde a uma velocidade
média de 5,18 nós.
O transporte realizado é gratuito e, portanto, não há emissão de bilhete de passagem.
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Os principais motivos de deslocamento na travessia são: acesso à comunidade isolada,
trabalho e travessia de moradores de Mercedes que possuem propriedades rurais e de plantio
em Guaíra. Não foram informados os produtos transportados. A quantidade de produto
transportada não é controlada.
Os usuários do serviço são pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada.
A empresa possui autorização formal da Marinha para operar. Atualmente, os
documentos foram enviados à Marinha para renovação.

2.3.7.4.

Embarcações

A Prefeitura de Mercedes possui uma embarcação tipo balsa motorizada, doada pela
Itaipu e certificada pela Marinha (ver Figura 78). Não há embarcações interditadas, em
reforma ou em construção.

Figura 78 – Balsa Dona Santa atracada na margem direita, Mercedes
Fonte: FAPEU

A visita foi realizada em época de estiagem e a balsa estava atracada na margem de
Mercedes, temporariamente fora de operação devido ao baixo nível d’água. Os documentos
da embarcação haviam sido enviados à Marinha para renovação, portanto, dados das
dimensões, motorização e ano de fabricação não puderam ser obtidos. Quanto à estrutura, a
embarcação não possui banheiro, nem espaço reservado para PNE.
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A balsa, denominada Dona Santa, foi reformada em 2007, quando seu comprimento
foi reduzido e, atualmente, faz a travessia somente de carros. O limite máximo é de quatro
veículos leves.
A prefeitura possui seguro DPEM da embarcação, mas não souberam informar se a
mesma possui CSN.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com 12 coletes salva-vidas e extintores de
incêndio. A embarcação possui informações, contidas em uma placa no atracadouro, que
indicam: seu nome, a capacidade de veículos e telefone para contato em caso de reclamações.

2.3.7.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 42 um resumo das
informações que caracterizam a travessia do município de Mercedes.
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Tabela 42 – Características da travessia de Mercedes
Administração

Prefeitura Municipal de Mercedes

Situação

Em operação.
O acesso é realizado pela via municipal Estrada para Arroio Sul
e a travessia dista 14 km da sede do município. Essa via é
pavimentada e seu estado de conservação é regular. Não há
linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
Há um ponto de atracação por margem. Na margem direita, no
município de Mercedes, o atracadouro possui rampa de
concreto, e no município de Guaíra, o atracadouro é em leito
natural, ambos adequados às operações. A largura do rio é de
aproximadamente 800 metros e a profundidade do canal é de
30 metros, podendo atingir 5 m em época de estiagem.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: acesso
à comunidade isolada, trabalho e travessia de moradores de
Mercedes que possuem propriedades rurais e de plantio em
Guaíra. Os usuários do serviço são pequenos e grandes
produtores rurais, trabalhadores e moradores. O transporte
realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
Balsa Dona Santa, com propulsão própria. A visita foi realizada
em época de estiagem e a balsa estava atracada na margem de
Mercedes, temporariamente sem operação devido ao baixo
nível d’água. Os documentos da embarcação haviam sido
enviados para a Marinha para renovação, portanto, dados das
dimensões, motorização e ano de fabricação, não puderam ser
obtidos. A balsa foi reformada em 2007, quando seu
comprimento foi reduzido e, atualmente, faz a travessia
somente de carros. O limite máximo é de quatro veículos leves.
Embarcações com documentação em fase de renovação. A
prefeitura possui seguro DPEM. Balsa com 12 coletes salvavidas e um extintor de incêndio.
Número de travessias não informado. Gratuita.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 10 mil para os
próximos 12 meses, para pintura da embarcação.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.3.7.6.

Análise econômica

A travessia Mercedes – Guaíra sobre a barra do Rio Arroio Guaçu, que deságua no lago
formado pela represa de Itaipu no Rio Paraná, faz ligação entre os municípios de Mercedes e
Guaíra. Ela tem aproximadamente 600 metros e localiza-se no interior do município de
Mercedes, na localidade de Arroio Guaçu, na Mesorregião Oeste do estado, distante 14 km da
sede municipal. A travessia permitiria o acesso de propriedades agrícolas e outros usuários,
situados próximos à foz do Rio Arroio Guaçu e nas margens do Lago de Itaipu. Entretanto,
como mostra a Tabela 42, o novo trecho rodoviário não é uma alternativa viável para usuários
das duas sedes municipais, os quais utilizam a BR 163, pavimentada, com extensão de 47,5 km
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entre as duas cidades, contra o novo percurso de 56,3 km. De acordo com a pesquisa de
campo, a travessia é utilizada por trabalhadores rurais e moradores.
Tabela 43 – Travessia Mercedes – Guaíra sobre o Rio Arroio Guaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Oeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°23'11.2"S e long.
54°15'04.3"W

a

Municípios beneficiados : Guaíra e Mercedes

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

47,5

40,6

Terra

0

15,1

Travessia

-

0,6

Total
47,5
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

56,3

Fonte: Elaboração própria

A Figura 79 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais, com destaque para o novo trecho rodoviário (linha vermelha), que conduz à
travessia.

Figura 79 – Travessia Mercedes – Guaíra sobre o Rio Arroio Guaçu: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 80 apresenta um mapa da região no entorno da travessia formada pelos
municípios de Mercedes e Guaíra, fornecendo também indicação a respeito da magnitude do
PIB. Assim, pode-se observar que que o município de Guaíra, que tem PIB mais elevado, tem
sua sede localizada distante da travessia.
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Figura 80 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Mercedes – Guaíra
Fonte: Elaboração própria

Apesar de apresentar uma maior extensão em relação ao trecho rodoviário existente,
o novo traçado rodoviário com a travessia deverá, entretanto, ser útil para usuários do interior
dos municípios de Mercedes e Guaíra, seja ligado à atividades agropecuárias, seja ligado ao
turismo. Por essa razão, mesmo fugindo ao critério metodológico utilizado no presente estudo
(onde a variável central é a redução do tempo de viagem entre as sedes municipais), a Tabela
43 reúne dados demográficos e econômicos para os dois municípios como um todo. Verificase, então, que a população recenseada em 2010 foi de 35,75 mil pessoas nos dois municípios,
com taxa anual de crescimento na década 2000-10 de 0,72%, com projeção de continuidade de
taxa positiva de crescimento demográfico para as próximas duas décadas (0,18%a.a.).
Por sua vez, o PIB dos dois municípios alcançou a cifra de R$ 500 milhões em 2010,
registrando PIB per capita de R$ 13,9 mil, muito inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). A
agropecuária participa com 21% na formação do valor adicionado bruto da região, a indústria
participa com 17,5% e os serviços, com 61,5%. O volume dos produtos da lavoura temporária
nos dois municípios alcançou 3770,8 mil t em 2012, sendo milho, mandioca e soja os principais
produtos. Nesse ano, o pessoal ocupado em relações formais de emprego foi pouco superior a
6 mil empregados nos dois municípios.
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Tabela 44 – Travessia Mercedes – Guaíra sobre o Rio Arroio Guaçu – dados econômicos dos
municípios de Guaíra e Mercedes – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

2

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

2. População - 2010

6,02

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,20

0,72

Massa salarial: Região/PR (%)

0,14

0,18

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,06

População 2010 - mil hab.

35,75

Cresc. Anual 2000-2010(%)
Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)
3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,50

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

13,92

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

21,10

- Milho (mil t)

187,67

Valor Adicionado - Indústria (%)

17,45

- Mandioca (mil t)

107,80

Valor Adicionado - Serviços (%)

61,45

- Soja (mil t)

69,31

176,65
370,80

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se total de 5.760 travessias/ano. Para 2034, projeta-se 7.399
travessias/ano, com uma taxa de crescimento médio anual de 1,23%. Os resultados são
apresentados na Figura 81.
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Figura 81 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia de
Mercedes – Guaíra – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.3.8.

TRAVESSIA 8 – SANTA HELENA (PR) – PUERTO INDIO (PY)

A travessia Porto Santa Helena, que liga o município de Santa Helena (PR) às
localidades paraguaias de Porto Índio e Porto Itaipu-Porã (Sanga Funda), está localizada no Rio
Paraná. A empresa de navegação Mineração Floresta de Guaíra Ltda., ligada ao Grupo Quinto
Andreis, é responsável pela operação da travessia (ver Figura 82).
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Figura 82 – Mapa de localização da Travessia Santa Helena, município de Santa Helena
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 2 km da sede do município de Santa Helena, o acesso à
travessia é realizado pelo prolongamento da Rua Argentina, via municipal asfaltada, em estado
de conservação ruim. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com seis pontos de atracação em leito natural, dois na margem
direita e quatro na margem esquerda do rio. As travessias são realizadas por seis embarcações:
três balsas e três rebocadores, sendo duas balsas e dois rebocadores de bandeira brasileira e
uma balsa e um rebocador de bandeira paraguaia. As áreas ocupadas pelos atracadouros não
possuem áreas de armazenagem, mas há área administrativa e área de apoio na margem
esquerda.
O canal possui profundidade variável, mas segundo informações nos atracadouros dos
portos internacionais apresenta média de 5 m e, nos atracadouros do porto nacional, de 6 a 7
m. O nível é controlado pela Usina Hidrelétrica de Itaipu.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.3.8.1.

Estrutura física na margem direita

Segundo informações da administração da empresa operadora, a margem direita,
localizada no Paraguai, possui dois pontos de atracação em leito natural, em bom estado de
conservação. Os atracadouros são adequados para o desembarque de passageiros,
compatíveis com as embarcações que ali operam e suficientes para atender à demanda
existente. O atracadouro é de uso exclusivo da empresa Mineração Floresta Guaíra Ltda., a
qual também é responsável por sua manutenção.
Nos dois pontos de atracação da margem direita existe placa informativa contendo
identificação e quadro de horários de saída das embarcações, guarita, comércio e guichê de
venda de passagens, em bom estado de conservação.

2.3.8.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do Lago de Itaipu, no município de Santa Helena, existem quatro
pontos de atracação em leito natural, em bom estado de conservação, sendo que o principal
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°52'43.1"S e longitude
54°21'24.7"W. Os pontos de atracação possuem alturas diferentes e são utilizados conforme
do nível do lago. Os atracadouros são adequados para o desembarque de passageiros e
veículos, compatíveis com as embarcações que ali operam e são suficientes para atender à
demanda existente (ver Figura 83 e Figura 84).

Figura 83 – Atracadouros principal e seu acesso na margem esquerda, Santa Helena
Fonte: FAPEU
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Figura 84 – Vista geral dos atracadouros na margem esquerda, Santa Helena
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelos atracadouros é de propriedade da Itaipu Binacional, concedida à
Prefeitura Municipal de Santa Helena. A prefeitura é responsável pela administração,
manutenção e segurança do porto, e seu uso é exclusivo da empresa Mineração Floresta
Guaíra Ltda., operadora do serviço.
A área total ocupada pelas instalações que atendem à travessia é de 173.795 m². Não
possui áreas de armazenagem, mas há área de administração. Existem três espaços reservados
para estacionamento totalizando 18.600 m², sendo dois deles reservados para estacionamento
de caminhões, um para o sentido de importação e outro para o sentido de exportação, com
capacidade unitária para 100 veículos, e, um terceiro, reservado para estacionamento de
automóveis, com 50 vagas demarcadas (ver Figura 85 e Figura 86).

Figura 85 – Vista geral dos estacionamentos sentido importação e exportação, margem
esquerda
Fonte: FAPEU
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Figura 86 – Vista geral do estacionamentos para automóveis, margem esquerda
Fonte: FAPEU

Além disso, conta com banheiros, guarita, telefone público, lixeiras, estacionamento
para carros particulares, táxis e veículos de carga, terminal alfandegado, escritório da
administração e iluminação pública, em bom estado de conservação (ver Figura 87, Figura 88 e
Figura 89).

Figura 87 – Prédio da administração, margem esquerda
Fonte: FAPEU

Figura 88 – Guarita e venda de passagens e acesso à balança para exportação, margem
esquerda
Fonte: FAPEU
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Figura 89 – Balança sentido importação e banheiros para caminhoneiros, margem esquerda
Fonte: FAPEU

Há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses, de
aproximadamente R$ 500 mil, para aumentar a área de pátio, mudança física da
administração, segurança e iluminação. De acordo com a administração do porto, foram
investidos R$ 10 milhões no porto. O investimento previsto será feito pela Prefeitura Municipal
de Santa Helena.

2.3.8.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa Mineração Floresta
de Guaíra Ltda., pertencente ao Grupo Quinto Andreis. A empresa é registrada sob CNPJ n.o
77.106.383/0001-01 e está localizada na Rua Alvorada, 401 – Guaíra (PR). Possui autorização
da ANTAQ, através do Termo de Autorização n.o 641, emitido em 8 de abril de 2010, com
tempo de validade indeterminado, além de autorização da Marinha do Brasil e da Armada
Paraguaya para prestar o serviço.
Partindo de Santa Helena, a balsa faz travessia para dois portos paraguaios, um oficial,
chamado Porto Índio, e outro não oficial, chamado Porto Itaipu-Porã (Sanga Funda). A balsa sai
do Porto de Santa Helena e segue por 18 km até Porto Índio, e então, se houver carga para
embarque ou desembarque, segue para Porto Sanga Funda por mais 4 km (ver Figura 90).
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Figura 90 – Portos atendidos pela balsa
Fonte: FAPEU

A empresa disponibiliza nove funcionários formais para a atividade de travessia, todos
uniformizados, identificados e com habilitação na Marinha. A Prefeitura Municipal de Santa
Helena mantém 14 funcionários na administração do porto e paga segurança privada para a
estrutura portuária.
Não há interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água, uma
vez que o este é controlado pela usina. Há restrição nas travessias somente com ocorrência de
ventos muito fortes.
Não há registro de acidentes envolvendo qualquer embarcação que serve a travessia e
também não existem embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
O transporte é realizado três vezes por dia, por sentido, nos dias úteis. Segundo
informações da administração da operadora, são realizadas, em média, 180 travessias por
mês. A velocidade média das embarcações é de 4,04 nós, totalizando tempo de travessia de 1
hora e 15 minutos de Santa Helena até Porto Índio, e de 1 hora e 55 minutos de Santa Helena
a Sanga Funda.
A travessia é tarifada e há emissão de bilhete de passagem. A tarifa é determinada
pelo empresário, baseada em estudo de custos. Os valores cobrados são apresentados na
Tabela 44.
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Tabela 45 – Tabela de preços – Santa Helena
Valor

Tipo

Santa Helena a Porto Índio

Carreta Carregada

Santa Helena a Sanga Funda

R$ 175,00

R$ 190,00

Carreta Vazia

R$ 82,00

R$ 95,00

Truck Carregado

R$ 88,00

R$ 100,00

Truck Vazio

R$ 53,00

R$ 60,00

Passageiro

R$ 10,00

R$ 10,00

Moto

R$ 25,00

R$ 30,00

Automóvel

R$ 38,00

R$ 45,00

Caminhão 3/4
R$ 48,00
R$ 55,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra,
turismo/passeio e transporte de moradores. Os principais produtos transportados são: milho,
fertilizantes, mandioca, trigo e soja.
Os usuários do serviço são pequenos e grandes produtores rurais, turistas, visitantes
de negócios e moradores. O transporte realizado tem caráter internacional, sendo os próprios
municípios, municípios vizinhos, outros estados e outros países origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
São elaborados relatórios trimestrais contendo informações sobre o número de
passageiros e volume de carga transportada, encaminhados para a ANTAQ.

2.3.8.4.

Embarcações

A Mineração Floresta de Guaíra Ltda., responsável pela operação do porto, possui sete
embarcações: cinco balsas e três rebocadores. As embarcações são próprias da empresa e
certificadas pela Marinha Brasileira ou pela Armada Paraguaya.
Duas das balsas e um rebocador são de bandeira paraguaia, registradas no nome da
empresa Translago. Uma destas balsas opera diariamente e a outra é reserva (margem
paraguaia) e, entra em operação quando há algum problema mecânico com a outra, ou
quando o movimento de importação no sentido Brasil é muito grande. As outras duas balsas
são de bandeira brasileira, ficando uma delas de reserva, na margem brasileira. Um dos
rebocadores é de bandeira paraguaia e opera normalmente, e os outros dois rebocadores são
de bandeira brasileira, ficando um deles de reserva. A capacidade das balsas menores é para
nove caminhões, e das balsas maiores para 16 caminhões.
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A balsa Valeria, registrada no Paraguai, tem casco de aço e 56,5 m de comprimento. A
largura e calado não constam dos documentos emitidos pela Armada Paraguaya. Seu limite
máximo de carga é de 433,78 toneladas e o limite máximo de passageiros é de 30 pessoas.
Possui certificado de segurança da Armada Paraguaya e seguro DPEM. No momento da visita,
a balsa não se encontrava no porto e, portanto, não foi possível verificar a existência de
lugares reservados para PNE, banheiros, coletes salva-vidas ou extintores de incêndio, nem seu
estado de conservação.
O rebocador Paranapanema, registrado no Paraguai, possui casco de aço e motor de
4.000 hp. O rebocador possui cinco extintores de incêndio e três coletes salva-vidas. No
momento da visita, a balsa não se encontrava no porto. Não foram obtidas informações sobre
seu tempo de uso, existência de banheiros e estado de conservação.
A balsa Transandressa IX possui certificação da Marinha do Brasil e CSN, tem casco de
aço, 56 m de comprimento, 10,5 m de largura e 0,95 m de calado. Tem 19 anos de uso, possui
espaço reservado para PNE e banheiro. Seu limite máximo de carga é de 249 toneladas de
peso bruto e seu limite máximo de passageiros é de 36 pessoas. Em relação à segurança, a
balsa Transandressa IX está equipada com dois extintores de incêndio, 36 coletes salva-vidas
para adultos e quatro coletes salva-vidas infantis (ver Figura 91 e Figura 92).

Figura 91 – Balsa Tranandessa IX
Fonte: FAPEU
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Figura 92 – Espaço reservado para PNE, armários com coletes salva-vidas e extintores no
casario da Balsa Tranandessa IX
Fonte: FAPEU

O rebocador denominado Quinto Andreis I tem 19 anos de uso, possui certificação da
Marinha do Brasil, tem casco de aço, 22,5 m de comprimento, 5,8 m de largura e 1,1 m de
calado (ver Figura 93).

Figura 93 – Rebocador Quinto Andreis I
Fonte: FAPEU

A embarcação possui CSN, tem dois motores a diesel de 360 hp de potência cada. O
rebocador tem banheiro e cozinha, e, quanto à segurança, está equipado com cinco extintores
de incêndio e três coletes salva-vidas (ver Figura 94).
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Figura 94 – Casa de máquinas, banheiro e cozinha do Rebocador Quinto Andreis I
Fonte: FAPEU

A balsa Rainha de Guaíra, com 23 anos de uso, possui certificação da Marinha do Brasil
e CSN, casco de aço, 75 m de comprimento, 14 m de largura e 1,04 m de calado, e a lotação
máxima é de 70 passageiros. No momento da visita a balsa não se encontrava no porto,
portanto, não foi possível determinar a existência de banheiros, espaço reservado para PNE,
extintores de incêndio, coletes salva-vidas, nem em que condições a embarcação se encontra.
O rebocador Celso Andreis I, tem 19 anos de uso, possui certificação da Marinha do
Brasil e CSN casco de aço, 22,5 m de comprimento e 5,8 m de largura. A embarcação tem um
motor a diesel de 360 hp de potência. No momento da visita, o rebocador não se encontrava
no porto.
Não foram fornecidas informações sobre a outra balsa, de bandeira paraguaia.

2.3.8.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 46 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Porto Santa Helena, município de Santa Helena.
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Tabela 46 – Características da travessia Porto Santa Helena
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Mineração Floresta de Guaíra Ltda.
Em operação.
Distante 2 km da sede do município de Santa Helena, o acesso
à travessia é realizado pelo prolongamento da Rua Argentina,
via municipal asfaltada, em estado de conservação ruim. Não
há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com 6 pontos de atracação em leito natural,
dois na margem direita (um em Porto Índio e um em Sanga
Funda, ambos na margem paraguaia) e 4 na margem esquerda
do rio, em Santa Helena. Os pontos de atracação da margem
esquerda possuem alturas diferentes e são utilizados conforme
o nível do Lago de Itaipu. Os atracadouros são adequados para
o desembarque de passageiros, compatíveis com as
embarcações que operam e suficientes para atender à
demanda existente.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, turismo/passeio e transporte de
moradores. Os usuários do serviço são pequenos e grandes
produtores rurais, turistas, visitantes de negócios e moradores.
Alguns dos principais produtos transportados são: milho,
fertilizantes, mandioca, trigo e soja. O transporte realizado tem
os próprios municípios, municípios vizinhos, outros estados e
outros países como origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Quatro balsas e três rebocadores.
Balsas: Duas balsas são de bandeira paraguaia, registradas em
nome da empresa Translago. Uma destas balsas opera
diariamente e a outra é reserva. As outras duas balsas são de
bandeira brasileira, sendo que uma fica de reserva, na margem
brasileira. A capacidade das balsas é de 9 caminhões nas balsas
menores e de 16 caminhões nas balsas maiores.
Balsa Valeria: de bandeira paraguaia, tem casco de aço, 56,50
m de comprimento, limite máximo de carga de 433,78 t e limite
máximo de 30 passageiros. Não foram encontradas
informações adicionais na documentação entregue.
Balsa Transandressa IX: possui certificação da Marinha do
Brasil, 19 anos de uso, casco de aço, 56,00 x 10,50 x 0,95*.
Nesta embarcação há espaço reservado para PNE e banheiro.
Seu limite máximo é de 36 passageiros e de 249 t de peso
bruto.
Balsa Rainha de Guaíra: possui certificação da Marinha do
Brasil, 23 anos de uso, casco de aço, 75,00 x 14,00 x 1,04*. A
lotação máxima é de 70 passageiros.
Rebocadores: Um dos rebocadores é de bandeira paraguaia e
opera normalmente e dois rebocadores são de bandeira
brasileira, sendo que um deles fica de reserva.
Rebocador Paranapanema, possui casco de aço e motor de
4000 hp e é certificado pela Armada Paraguaya. Não foram
obtidas informações sobre seu tempo de uso, dimensões,
existência de banheiros e estado se conservação.
Rebocador Quinto Andreis I possui certificação da Marinha do
Brasil, casco de aço, 22,50 x 5,80 x 1,10*. Seu tempo de uso é
de 19 anos. A embarcação possui dois motores a diesel, de 360
hp cada. O rebocador tem banheiro.
Rebocador Celso Andreis I possui certificação da Marinha do

173

Relatório Final

Dezembro, 2014

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Brasil, casco de aço, 22,50 x 5,80 x calado não informado*. Seu
tempo de uso é de 19 anos. A embarcação possui um motor a
diesel de 360 hp.
Balsas com bandeira paraguaia possuem Certificado de
Segurança e seguro DPEM. Balsas com bandeira brasileira
possuem título de inscrição, CSN e seguro DPEM.
Balsas Valeria e Transandressa IX: equipadas com 2 extintores
de incêndio, 36 coletes salva-vidas para adultos e 4 coletes
salva-vidas para crianças.
Balsa Rainha do Guaíra: tipo e quantidade de equipamentos de
segurança não informados.
Rebocador de bandeira paraguaia possui seguro DPEM.
Rebocadores de bandeira brasileira possuem título de inscrição,
CSN e seguro DPEM. Todos os rebocadores estão equipados
com 5 extintores e 3 coletes salva-vidas.
180 travessias por mês. Receita bruta anual não informada. O
transporte é realizado diariamente, três vezes por dia.
Foram investidos R$ 10 milhões no porto. E há previsão de
investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses, na
margem esquerda da travessia, num montante de
aproximadamente R$ 500 mil para aumentar a área de pátio,
mudança física da administração, segurança e iluminação. O
investimento será feito pela Prefeitura Municipal de Santa
Helena.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.3.8.6.

Análise econômica

A travessia Santa Helena – Puerto Indio sobre o lago formado pela barragem de Itaipu
tem aproximadamente 9,5 km de extensão, se computada a extensão total entre as áreas
urbanas dos municípios de Santa Helena, no Brasil, e Puerto Indio e Puerto Itaipu Porã, no
Paraguai. No que diz respeito a grande extensão da travessia, o trajeto rodoviário alternativo
entre as duas cidades é de 241 km, contornando o lago e cruzando a ponte sobre o Rio Paraná
na cidade de Foz do Iguaçu. Os dados e detalhes da situação geográfica da travessia estão na
Tabela 46 e nas Figuras 95 e 96.
Tabela 47 – Travessia Santa Helena – Puerto Indio sobre o Rio Paraná –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Oeste
Coordenadas:
54°21'24.7"W

lat.

24°52'43.1"S

a

Distância entre os dois municípios
e

long.

Municípios beneficiados : Diamante do Oeste, Entre
Rios do Oeste, Itaipulândia, Missal, Santa Helena e
São José das Palmeiras.

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

198,7

2

Terra

42,3

1,5

-

9,5

241

13

Travessia
Total

a

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria
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Conforme pesquisa de campo, a travessia é feita pelo porto Santa Helena, e o acesso
ao porto é realizado por uma via municipal, com estado de conservação considerado ruim.
Pretende-se realizar obras para o aumento da área de pátio, mudança física do prédio de
administração e investimentos em segurança e iluminação no porto, sendo que já foram
gastos R$ 10 milhões em investimentos no local nos últimos anos. A frequência de operação da
travessia é de aproximadamente três vezes ao dia, atendendo turistas, moradores,
trabalhadores e transporte de safra. A Figura 95 oferece uma ilustração gráfica da localização
da travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e
sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais. Observa-se na figura que, dos 13
km do percurso com a travessia, 9,5 km correspondem à própria ponte.

Figura 95 – Travessia Santa Helena – Puerto Indio sobre o Rio Paraná: mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 96 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os seis municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Santa Helena é o de maior expressão
econômica na região, seguido por Itaipulândia e Missal.
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Figura 96 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Santa Helena – Puerto Indio
(Paraguai)
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Usuários de seis municípios do Paraná seriam beneficiados com a travessia, em vista
da elevada redução do tempo de viagem por rodovia (superior a 40%) até Puerto Indio:
Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Itaipulândia, Missal, Santa Helena e São José das
Palmeiras. Dados demográficos e econômicos para o conjunto desses seis municípios
encontram-se na Tabela 47. A população desses municípios somou 55,7 mil hab. em 2010,
registrando taxa de crescimento médio anual superior à média do Estado (1,07% contra 0,89%)
e projeção de crescimento para as próximas duas décadas de 0,65% a.a.
Por sua vez, o PIB dos seis municípios foi de R$ 830 milhões em 2010 e o PIB per capita
alcançou R$14,8 mil, bastante abaixo da média estadual (que foi de R$20,8 mil). A composição
setorial da atividade econômica em 2010 foi a seguinte: agropecuária com participação de
28,9%, a indústria com 16,7% e os serviços com 54,4%. O produto da lavoura temporária dos
seis municípios alcançou 554 mil t em 2012, sendo os principais produtos, milho, mandioca e
soja. O total de pessoas ocupadas em relações formais de emprego foi de 9.670 empregados
em 2012.
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Tabela 48 – Travessia Santa Helena – Puerto Indio sobre o Rio Paraná – dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná*
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

6

6

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

9,67

9,67

População 2010 - mil hab.

55,70

55,70

55,70

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,32

0,32

0,32

Cresc. Anual 2000-2010(%)

1,07

1,07

1,07

Massa salarial: Região/PR (%)

0,22

0,22

0,22

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,65

0,65

0,65

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,81

6,81

6,81

2. População - 2010

3.PIB

9,67

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,83

1,83

2,83

Valor (R$milhão)

338,82

338,82

338,82

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

14,83

32,78

50,74

Volume Lavoura Temp. (mil t)

554,11

554,11

554,11

Valor Adic. - Agropecuária (%)

28,86

28,86

28,86

- Milho (mil t)

300,17

300,17

300,17

Valor Adicionado - Indústria (%)

16,74

16,74

16,74

- Mandioca (mil t)

115,09

115,09

115,09

Valor Adicionado - Serviços (%)

54,40

54,40

54,40

- Soja (mil t)

87,09

87,09

87,09

*Apenas dados de municípios do Paraná

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se um total de 2.160 travessias. Projeta-se um total de 3.103
travessias/ano em 2034, com uma taxa média de crescimento anual de 1,76%, como
demonstra a Figura 97.

Número de Travessias
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2014
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-

Projetado

Figura 97 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
Santa Helena – Puerto Indio – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.

Travessias sobre o Rio Iguaçu e seus afluentes

Foram analisadas 27 travessias sobre o Rio Iguaçu e afluentes, que se encontram
listadas no Quadro 2.
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Quadro 2 – Relação das travessias sobre o Rio Iguaçu e afluentes
Número

Travessias

Número

Travessia 9

Porto Amazonas – Lapa

Travessia 23

Travessia 10

Palmeira – Lapa

Travessia 24

Mangueirinha-Cel. Domingos Soares
(Butiá)
Mangueirinha (Covó)

Travessia 11

São João do Triunfo – Lapa

Travessia 25

Mangueirinha-Reserva do Iguaçu

Travessia 12

Lapa – São João do Triunfo

Travessia 26

Cantagalo-Candói

Travessia 13

São Mateus do Sul

Travessia 27

Porto Barreiro-Chopinzinho

Travessia 14

Porto Vitória – União da Vitória

Travessia 28

Verê-São João (Bela Vista)

Travessia 15

Bituruna (Jangada) – Porto Vitória

Travessia 29

Verê-S. Jorge d’Oeste (São José)

Travessia 16

Bituruna – Cruz Machado

Travessia 30

Verê-São Jorge d’Oeste (Volta Grande)

Travessia 17

Cruz Machado-Pinhão (Foz do Areia)

Travessia 31

Travessia 18

Cruz Machado (Palmeirinha)

Travessia 32

Travessia 19

Cruz Machado-Pinhão (Rio da Areia)

Travessia 33

Travessia 20

Pinhão-Bituruna (Floresta)

Travessia 34

Cruzeiro do Iguaçu-Quedas do Iguaçu
Boa Esperança Iguaçu-Três Barras do
Paraná
Nova Prata do Iguaçu-Três Barras do
Paraná
Três Barras do Paraná-Nova Prata do
Iguaçu
Boa Vista da Aparecida-Nova Prata do
Iguaçu

Pinhão-Cel. Domingos Soares (São
Travessia 35
Pedro)
Cel. Domingos Soares-Pinhão (Iratim)

Travessia 21
Travessia 22

Travessias

Fonte: Elaboração própria

2.4.1.

TRAVESSIA 9 – PORTO AMAZONAS (PR) – LAPA (PR)

A travessia Irapuru-iapó, que liga os municípios de Porto Amazonas e Lapa, está
localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 98). A operação na travessia é de responsabilidade da
prefeitura Municipal de Porto Amazonas. A travessia possui autorização formal da Marinha
para operar.
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Figura 98 – Mapa de localização da Travessia Irapuru-iapó, município de Porto Amazonas
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 7 km da sede do município de Porto Amazonas, o acesso à
travessia é realizado por via municipal não pavimentada, em bom estado de conservação. Não
há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio Iguaçu neste ponto possui largura aproximada de 70 m e cerca de 3 m de
profundidade quando seu nível está normal, podendo chegar a 7 m em época de cheia. Seu
nível mínimo pode chegar a 1,7 m.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.1.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de Porto Amazonas, existe um ponto de
atracação em leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°34'06.2"S e
longitude 49°54'17.6"W. O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente,
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adequado para embarque e desembarque de passageiros e é compatível com as características
da embarcação utilizada. O estado de conservação é bom (ver Figura 99). A área ocupada pelo
atracadouro é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, proprietária da
embarcação, operadora do serviço e, também, responsável por sua manutenção.

Figura 99 – Atracadouro e acesso na margem direita, Porto Amazonas
Fonte: FAPEU

Na margem direita encontra-se uma placa de identificação e de informações (ver
Figura 100), contendo horário de funcionamento e telefones para contato. O estado de
conservação deste equipamento é regular.

Figura 100 – Placa de identificação e catracas para cabo de aço guia da embarcação na
margem direita, Porto Amazonas
Fonte: FAPEU

Além da placa, existem duas estruturas, uma de cada lado do acesso, que comportam
catraca para extensão do cabo de aço guia da embarcação.

2.4.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, no município de Lapa, está localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 25°34'07.6"S e longitude 49°54'16.3"W, possui um ponto
de atracação em leito natural, em bom estado de conservação (ver Figura 101). O atracadouro
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é adequado para o embarque e desembarque de passageiros, compatível com a embarcação
que nele opera e é suficiente para atender à demanda existente. O atracadouro nesta margem
também é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, responsável por sua
operação e manutenção.

Figura 101 – Atracadouro e acesso da margem esquerda do rio, Lapa
Fonte: FAPEU

Nesta margem também se encontra uma placa de identificação e informações,
semelhante àquela fixada na margem direita.

2.4.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Porto
Amazonas, CNPJ número 76.179.837/0001-01, localizada na Rua Guilherme Schiffer, 67 –
Centro – Porto Amazonas (PR).
A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda, com horário de funcionamento de segunda a sexta das 07:30 às 11:00 e das 12:30 às
17:00. A travessia é gratuita nos dias úteis, sem emissão de bilhete de passagem. A prefeitura
permite que o balseiro, seu funcionário habilitado pela Marinha, realize cobrança de tarifa no
valor de R$ 3,00 por veículo, nos finais de semana e feriados, como compensação por trabalho
fora do horário normal do funcionalismo público municipal.
O número médio de travessias realizadas mensalmente, fora de época de safra, é de
cerca de 300 travessias.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água não ocorrem e,
não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção nesta travessia.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são trabalho, turismo/passeio,
acesso à comunidade isolada e transporte de equipamentos agrícolas (tratores), realizados por
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trabalhadores, moradores, turistas de pesca e produtores rurais. O transporte realizado é de
caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos
passageiros transportados. Não foram informados os produtos transportados.

2.4.1.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, que realiza o serviço de travessia, possui
uma balsa, de propulsão manual (ver Figura 102).

Figura 102 – Operação da balsa na travessia Irapuru-iapó, município de Porto Amazonas
Fonte: FAPEU

A balsa, denominada Irapuru-iapó, utilizada há 34 anos, tem casco de aço, 18 m de
comprimento, 4,5 m de largura e 0,2 m de calado, quando leve. Possui placa de informações,
fixada em seu convés, que indica: seu nome, limite máximo de carga de 13,5 toneladas e limite
máximo de passageiros de dez pessoas (ver Figura 103). Possui título de inscrição, TR, seguro
DPEM e está em bom estado de conservação.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e nove coletes
salva-vidas, amarrados e dispostos ao longo das grades do convés da embarcação, uma vez
que a mesma não dispõe de casario.
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Figura 103 – Balsa Irapuru-iapó
Fonte: FAPEU

2.4.1.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 49 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Irapuru-iapó, município de Porto Amazonas.
Tabela 49 – Características da travessia Irapuru-iapó, Porto Amazonas
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas
Em operação.
Distante aproximadamente 7 km da sede do município de Porto
Amazonas, o acesso é realizado por via municipal não
pavimentada, em boas condições de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação.
Largura do rio em torno de 70 metros e profundidade normal
do canal de 3 metros.
Trabalho, turismo/passeio, acesso à comunidade isolada e
transporte de equipamentos agrícolas (tratores), realizados por
trabalhadores, moradores, turistas de pesca e pequenos
produtores rurais. O transporte realizado é de caráter local,
sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino dos veículos transportados.
Balsa Irapuru-iapó, de propulsão manual, 34 anos de uso, tem
casco de aço, 18,00 x 4,5 x 0,20*. Possui placa de informações,
fixada em seu convés, que indica: seu nome, limite máximo de
carga de 13,5 t e limite máximo de passageiros de 10 pessoas.
Bom estado de conservação.
Embarcação possui título de inscrição, TR e seguro DPEM.
Está equipada com 1 extintor de incêndio e 9 coletes salvavidas.
Média de 300 travessias mensais, fora de época de safra.
Gratuita nos dias úteis. Balseiro está autorizado pela Prefeitura
a cobrar tarifa de R$ 3,00 por veículo nos finais de semana e
feriados. Não há emissão de bilhete de passagem.
Não há previsão de investimentos em infraestrutura na
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.4.1.6.

Análise econômica

A travessia em questão localiza-se sobre o Rio Iguaçu próxima à cidade de Porto
Amazonas, sendo uma alternativa de 17,6 km a um trecho da rodovia PR 427, que liga Lapa a
Porto Amazonas. A travessia atualmente feita por balsa tem a extensão aproximada de 100
metros. Verifica-se que, com a travessia, o percurso atual de 37,3 km seria reduzido para 34,1
km, dos quais 17,6 km apresentam estrada de terra. De acordo com a pesquisa de campo, o
acesso de sete quilômetros até a travessia é realizado por uma via municipal, não
pavimentada, mas em bom estado de conservação. Os dados de localização e percurso
encontram-se na Tabela 49.
Tabela 50 – Travessia Porto Amazonas – Lapa sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Metropolitana de Curitiba
Coordenadas: lat. 25°34'06.2"S e long. 49°54'17.6"W

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

37,3

16,4

Terra

0

17,6

Travessia

-

0,1

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Lapa e Porto Amazonas

a

Total
37,3
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

34,1

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente dez travessias por dia em
média (300 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores e turistas. A Figura 104 oferece
uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com identificação
dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes
municipais.
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Figura 104 – Travessia Porto Amazonas – Lapa sobre o Rio Iguaçu: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 105 apresenta um mapa da região beneficiada pela travessia, destacando os
dois municípios (Porto Amazonas e Lapa), sua localização em relação à travessia e a magnitude
de seu PIB. Assim, pode-se observar que o município de Lapa apresenta PIB relativamente
maior, além de maior extensão territorial

Figura 105 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Porto Amazonas – Lapa
Fonte: Elaboração própria
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A Tabela 50 reúne dados demográficos e econômicos para o conjunto dos dois
municípios envolvidos, Lapa e Porto Amazonas: a população dos municípios atingiu 49,4 mil
habitantes em 2010, registrando crescimento médio anual de 0,71% na década 2000-10 e com
projeção de crescimento praticamente nulo para as próximas duas décadas; em 2010, o PIB
somou R$ 840 milhões, com PIB per capita de R$ 16,9 mil, abaixo da média estadual de R$ 20,8
mil; a participação da agropecuária no valor adicionado foi de 24,8% em 2010 (contra 8,5% da
média estadual), com a participação da indústria alcançando 22,5% e os serviços, 52,6%. Em
2012, a produção agropecuária (lavoura temporária) alcançou o volume de 345 mil t, com
predomínio do milho, soja e batata inglesa; nesse ano, 10,3 mil pessoas encontravam-se
empregadas com contratos formais nos dois municípios.
Tabela 51 – Travessia Porto Amazonas – Lapa sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos dos
municípios de Lapa e Porto Amazonas – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis
2

2. População - 2010

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

10,31

População 2010 - mil hab.

49,45

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,34

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,71

Massa salarial: Região/PR (%)

0,24

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,01

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,21

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,84

Valor (R$milhão)

271,15

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

16,91

Volume Lavoura Temp. (mil t)

345,38

Valor Adic. - Agropecuária (%)

24,83

- Milho (mil t)

124,35

Valor Adicionado - Indústria (%)

22,51

- Soja (mil t)

123,08

Valor Adicionado - Serviços (%)

52,66

- Batata inglesa (mil t)

56,81

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013 observou-se 3,6 mil travessias e projeta-se, em um horizonte de 20 anos,
aumento para 5.248 travessias/ano, considerando uma taxa anual média de 1,84%. A Figura
106 apresenta os resultados.
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Número de Travessias
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Figura 106 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Porto Amazonas – Lapa – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.2.

TRAVESSIA 10 – PALMEIRA (PR) – LAPA (PR)

A travessia Cantagalo, que liga os municípios de Palmeira e Lapa, está localizada no Rio
Iguaçu (ver Figura 107). A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Palmeira.

Figura 107 – Mapa de localização da Travessia Cantagalo, município de Palmeira
Fonte: Elaboração própria
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Distante aproximadamente 30 km da sede do município de Palmeira, o acesso à
travessia é realizado nos primeiros 18 km pela rodovia estadual PR-151, pavimentada e, nos 12
km complementares pela Estrada do Cantagalo, via municipal não pavimentada. O estado de
conservação de ambas as vias é bom. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao
local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio Iguaçu possui, neste ponto, largura de aproximadamente 45 m e cerca de 3 m de
profundidade, com nível d’água normal. Na ocasião da visita, o rio estava com o nível muito
acima do normal devido à enchente ocorrida na época. A equipe de campo conseguiu chegar a
aproximadamente 85 m do atracadouro da margem pertencente ao município de Palmeira
(ver Figura 108).

Figura 108 – Enchente do Rio Iguaçu
Fonte: FAPEU

O Sr. Ademir Pickler, Diretor da Secretaria de Obras do município, que acompanhou a
visita a campo, não soube informar se há previsão de investimentos na infraestrutura para os
próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.2.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de Palmeira, existe um ponto de atracação em
leito natural, suficiente para atender à demanda existente, adequado para embarque e
desembarque de passageiros e compatível com as características da embarcação utilizada.
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Devido à enchente, não foi possível visualizar o atracadouro, mas a prefeitura dispôs à equipe
de campo fotografias tiradas anteriormente ao evento das chuvas.
A Figura 109 mostra que o ponto de atracação da margem direita recebeu estrutura
em madeira com aterro para facilitar a operação.

Figura 109 – Atracadouro da margem direita, antes e depois da construção da estrutura em
madeira
Fonte: Fotos cedidas pela Prefeitura Municipal de Palmeira

No dia da visita, a embarcação estava atracada nesta margem, no mesmo local
visualizado acima (ver Figura 110).

Figura 110 – Balsa atracada na margem direita, no dia da visita
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da Prefeitura
Municipal de Palmeira, operadora do serviço e responsável por sua manutenção.
Na margem direita estão disponíveis, como se observa na Figura 111, os seguintes
equipamentos: iluminação pública e placa de identificação e informativa, contendo horários de
funcionamento e telefones de contato, todos em bom estado de conservação.
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Figura 111 – Placa de identificação e iluminação pública, atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU

2.4.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Lapa, existe um ponto de atracação em
leito natural. De acordo com o funcionário da prefeitura, o atracadouro desta margem é
suficiente para atender à demanda existente e, antes da enchente, estava adequado para
embarque e desembarque de passageiros e era compatível com as características da
embarcação utilizada. O estado de conservação do atracadouro era bom (ver Figura 112).
A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da Prefeitura
Municipal de Lapa, que também é responsável por sua manutenção.

Figura 112 – Atracadouro da margem direita
Fonte: Foto cedida pela Prefeitura Municipal de Palmeira

Nesta margem o único equipamento disponível é uma placa de identificação, com
conteúdo similar àquela fixada na margem direita.
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2.4.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Palmeira, CNPJ número 76.179.829/0001-65, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 11
– Centro – Palmeira (PR).
A operação não está sendo regular, pois a embarcação foi interditada pela Marinha em
9 de junho de 2014. Não há embarcações sendo construídas ou em reforma.
Quando em operação, o transporte era realizado diariamente, conforme a demanda,
com horário de funcionamento das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 18:00. O número de
travessias realizadas mensalmente foi estimado em cerca de 150 travessias.
A travessia era gratuita nos horários de expediente da prefeitura. A prefeitura
autorizava o balseiro a cobrar tarifa no valor de R$ 3,00 fora dos horários estipulados nas
placas de identificação, fixadas próximo aos atracadouros, apesar de não haver indicação na
placa sobre esta informação (ver Figura 113). Interrupções da travessia em decorrência de
alterações no nível d’água ocorriam com frequência trimestral, em função do nível baixo.

Figura 113 – Placa de identificação na margem direita
Fonte: Foto cedida pela Prefeitura Municipal de Palmeira

O principal motivo de deslocamento na travessia apontado foi trabalho, realizado por
moradores, trabalhadores e pequenos e grandes produtores rurais. O transporte realizado era
de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e destino da carga e
dos passageiros transportados. Não foram informados os produtos transportados.

2.4.2.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Palmeira dispõe de uma embarcação tipo balsa, de
propulsão manual, denominada Balsa Lapeana I. Utilizada há 20 anos, a balsa possui casco de
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aço e as seguintes dimensões: 14 m de comprimento, 9 m de largura e 0,23 m de calado,
quando leve (ver Figura 114).

Figura 114 – Balsa Cantagalo
Fonte: FAPEU

A balsa, em estado de conservação ruim, apresenta o casco furado, razão pela qual
está interditada pela Marinha. A prefeitura enviou o Ofício n.o 327/2013, em 24 de outubro de
2013, à Capitania Fluvial do Rio Paraná solicitando o cancelamento de inscrição da embarcação
da travessia Balsa Cantagalo, de propriedade da mesma, por motivo de desmonte para sucata.
A balsa possui título de inscrição e TR. Quanto à segurança, a balsa estava equipada
com um extintor de incêndio e cinco coletes salva-vidas (ver Figura 115).

Figura 115 – Extintor de incêndio e coletes salva-vidas da embarcação
Fonte: Fotos cedidas pela Prefeitura Municipal de Palmeira

2.4.2.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 52 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Cantagalo, município de Palmeira.
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Tabela 52 – Características da travessia Cantagalo, Palmeira
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Palmeira
Interditada.
Distante aproximadamente 30 km da sede do município de
Palmeira, o acesso à travessia é realizado nos primeiros 18 km
pela rodovia estadual PR-151, pavimentada e, nos 12 km
complementares pela Estrada do Cantagalo, via municipal não
pavimentada. O estado de conservação de ambas as vias é
bom. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao
local.
Um ponto de atracação em leito natural por margem. Devido à
enchente não foi possível visualizá-las. Segundo informações e
fotos anteriores, os atracadouros apresentavam boas condições
de conservação e eram adequados à operação. No atracadouro
da margem direita foi construída uma estrutura de arrimo em
madeira para facilitar a operação. Rio Iguaçu neste ponto com
largura aproximada de 50 m e 3,0 m de profundidade.
O principal motivo de deslocamento apontado foi trabalho,
realizado por moradores, trabalhadores e pequenos e grandes
produtores rurais. O transporte realizado era de caráter local,
sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Lapeana I, com 20 anos de uso, possui casco de aço,
14,00 x 9,00 x 0,23*. Está em estado de conservação ruim,
apresentando casco furado. A prefeitura enviou ofício
solicitando à Capitania Fluvial do Rio Paraná o cancelamento da
inscrição da embarcação, por motivo de desmonte para sucata,
por envelhecimento.
A balsa possui título de inscrição e estava equipada com 1
extintor de incêndio e 5 coletes salva-vidas.
Média de 150 travessias mensais. Gratuita nos horários de
expediente da prefeitura. A prefeitura permite que o balseiro
cobre tarifa de R$ 3,00 nos demais horários.
Não souberam informar se há previsão de investimentos na
infraestrutura da travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.2.6.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Iguaçu entre os municípios de Palmeira e Lapa (porto
Cantagalo) aumenta o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais de 60,3 km para
92,09 km, dos quais atualmente 43,59 km ainda são em estrada de terra. A extensão da
travessia é de 50 metros. Entretanto, a travessia permitiria o acesso de propriedades agrícolas
e outros usuários, impactando positivamente as áreas rurais dos dois municípios. A localização
georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados pela travessia
encontram-se na Tabela 52.
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Tabela 53 – Travessia Palmeira – Lapa sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Oeste e Metropolitana de
Curitiba
Coordenadas: lat.25°38'01,2''S e long. 50°04'30,4''W

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

60,3

48,45

Terra

0

43,59

Travessia

-

0,05

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Palmeira e Lapa

a

Total
60,3
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

92,09

Fonte: Elaboração própria

De acordo com pesquisa de campo, são feitas de zero a dez passagens por dia na
travessia. A Figura 116 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de
um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a
travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 116 – Travessia Palmeira – Lapa sobre o Rio Iguaçu: mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 117 apresenta um mapa da região beneficiada pela travessia, destacando os
dois municípios (Palmeira e Lapa), sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Lapa apresenta PIB relativamente maior.
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Figura 117 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Palmeira – Lapa
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 53 contém dados da estrutura econômica dos dois municípios em questão. A
população desses dois municípios – Palmeira e Lapa – era de 77,1 mil habitantes em 2010, e a
taxa de crescimento populacional na década 2000-10 foi de 0,59% a.a, inferior à média
estadual do Paraná que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas
décadas (2013-2033) mostra-se negativa, (-0,09% a.a).
O PIB em 2010 foi da ordem de R$ 1,26 bilhão e, o PIB per capita desses municípios
alcançou R$ 16,37 mil, inferior à média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição
setorial do valor adicionado, registrou-se maior participação do setor de serviços, 52,0%;
seguido da agropecuária, 25,3%; e, em complemento da indústria, 22,6%. Tais percentuais são
diferentes dos registrados no Estado, como um todo: 64,1% provenientes dos serviços, 27,4%
da indústria e 8,5% da agropecuária. O volume de produtos da lavoura temporária em 2012
alcançou 601 mil t, dos quais 44,3% foram referentes à soja e 29,5% ao milho. O total de
pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 16,1 mil trabalhadores em 2012,
com taxa de crescimento de 5,6% a.a. no período 2000-2012.
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Tabela 54 – Travessia Palmeira – Lapa sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos dos municípios
de Lapa e Palmeira – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

2. População - 2010
População 2010 - mil hab.

77,06

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,59

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,09

3.PIB

16,12

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,53

Massa salarial: Região/PR (%)

0,38

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,65

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

1,26

Valor (R$milhão)

569,56

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

16,37

Volume Lavoura Temp. (mil t)

601,10

Valor Adic. - Agropecuária (%)

25,34

- Soja (mil t)

266,78

Valor Adicionado - Indústria (%)

22,64

- Milho (mil t)

177,40

Valor Adicionado - Serviços (%)

52,02

- Batata inglesa (mil t)

60,64

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se um total de 1.800 travessias/ano. Em 2034, projeta-se
movimentação de 2.278 travessias/ano, contando com taxa média anual de crescimento de
1,15%, como consta na Figura 118.
Há previsão de investimento para os próximos 12 meses de R$ 10.000 para pintura da
embarcação – PM de Mercedes.
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Figura 118 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Palmeira – Lapa – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.3.

TRAVESSIA 11 – SÃO JOÃO DO TRIUNFO (PR) – LAPA (PR)

A travessia Vila Palmira, que liga os municípios de São João do Triunfo e Lapa, está
localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 119). A operação na travessia é de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de São João do Triunfo.
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Figura 119 – Mapa de localização da Travessia Vila Palmira, município de São João do Triunfo
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 25 km da sede do município de São João do Triunfo, o
acesso à travessia é realizado em seus primeiros 15 km pela rodovia estadual PR-151, em
pavimento asfáltico, em bom estado de conservação e, em seus 10 km restantes, por via
municipal não pavimentada, também em bom estado de conservação. Não há linha de
transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio Iguaçu neste ponto possui largura de aproximadamente 70 m e cerca de 3 m de
profundidade com nível d’água normal, podendo chegar a 8 m em época de cheia e a 1,5 m em
época de baixio.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.4.3.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de São João do Triunfo, existe um ponto de
atracação em leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°34'59.2"S e
longitude 53°16'03.4"W, no distrito de Vila Palmira. O atracadouro é suficiente para atender à
demanda existente, está adequado para embarque e desembarque de passageiros e é
compatível com as características da embarcação utilizada. Seu estado de conservação é bom.
Como pode ser observado na Figura 120, foi colocado um estrado de madeira para facilitar o
embarque e desembarque de veículos e passageiros. A área ocupada pelo atracadouro é de
propriedade e uso exclusivo da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, operadora do
serviço e responsável por sua manutenção.

Figura 120 – Acesso à travessia e atracadouro da margem direita, São João do Triunfo
Fonte: FAPEU

Na margem direita estão disponíveis, como se pode observar na Figura 121, placas
informativas contendo a identificação da travessia, contato com o operador, horário de
funcionamento, limites máximos de carga e passageiros da balsa e orientações de segurança
para a realização da travessia. O estado de conservação destes equipamentos é bom.

Figura 121 – Placas de identificação e informativas na margem direita, São João do Triunfo
Fonte: FAPEU
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2.4.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Lapa, existe um ponto de atracação em
leito natural, em número suficiente para atender à demanda existente, adequado para
embarque e desembarque de passageiros e, compatível com as características da embarcação
utilizada. Foi colocado estrado em madeira no ponto de atracação para facilitar o embarque e
desembarque de veículos e passageiros. O estado de conservação do atracadouro é bom (ver
Figura 122). A propriedade da área ocupada pelo atracadouro é do Sr. Geraldo Breus e seu uso
é exclusivo para a atividade de travessia. A manutenção é realizada pela Prefeitura Municipal
de São João do Triunfo, operadora do serviço. Não existe equipamento disponível nesta
margem.

Figura 122 – Atracadouro da margem esquerda do rio, Lapa
Fonte: FAPEU

2.4.3.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São
João do Triunfo, CNPJ número 75.193.516/0001-07, localizada na R. Tenente Coronel Carlos
Souza, 312 – Centro – São João do Triunfo (PR). A prefeitura possui autorização formal da
Marinha para operar.
A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda, com horário de funcionamento das 08:00 às 17:00. Para a atividade de balseiro, a
prefeitura dispõe de um funcionário formal, habilitado na Marinha. Nos dias úteis o serviço é
oferecido também após o horário oficial, para travessia de alunos do período noturno que
frequentam escolas de São João do Triunfo.
Não há interrupção do serviço por restrição do nível d’água, uma vez que, neste ponto,
o Rio Iguaçu é represado. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
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Não existe registro de acidentes com a embarcação na travessia, assim como não há
embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
São realizadas mensalmente cerca de 900 travessias. A travessia é gratuita e não há
emissão de bilhete de passagem.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são trabalho, escola,
turismo/passeio, acesso à comunidade isolada, saúde e transporte de equipamentos agrícolas
(tratores), realizados por turistas, trabalhadores, moradores, estudantes e pequenos
produtores rurais. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e
municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados. Não foram
informados os produtos transportados.

2.4.3.4.

Embarcações

A prefeitura, que realiza o serviço de travessia, dispõe de uma balsa, de propulsão
manual, para a realização das travessias (ver Figura 123).

Figura 123 – Operação da balsa, de propulsão manual
Fonte: FAPEU

A balsa, denominada Vila Palmira, utilizada há 20 anos, tem casco de aço, 16 m de
comprimento, 5 m de largura e 0,2 m de calado, quando leve (ver Figura 124). Seu limite
máximo de carga é de 10 toneladas e o limite máximo de passageiros é de 12 pessoas. Possui
título de inscrição, CSN, seguro DPEM e está em bom estado de conservação.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 12 coletes
salva-vidas.
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Figura 124 – Balsa Vila Palmira
Fonte: FAPEU

A prefeitura disponibiliza também um bote motorizado para travessia de estudantes e
idosos, no período noturno (ver Figura 125).

Figura 125 – Embarcações utilizadas na travessia Vila Palmira
Fonte: FAPEU

O balseiro comentou que se houvesse a instalação de iluminação pública nos
atracadouros, a visibilidade seria facilitada e a segurança seria maior no momento da
atracação, tanto da balsa quanto do bote.

2.4.3.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 55 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Vila Palmira, município de São João do Triunfo.
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Tabela 55 – Características da travessia Vila Palmira, São João do Triunfo
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
Em operação.
Distante aproximadamente 25 km da sede do município de São
João do Triunfo, o acesso à travessia é realizado em seus
primeiros 15 km pela rodovia estadual PR-151, em pavimento
asfáltico, em bom estado de conservação e, em seus 10 km
restantes, por via municipal não pavimentada, também em
bom estado de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequado à operação e em bom estado de conservação. Foram
colocados estrados de madeira para facilitar o embarque e
desembarque de veículos e pedestres na balsa. O Rio Iguaçu
neste ponto possui largura de aproximadamente 70 m e cerca
de 3 m de profundidade com nível d’água normal.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
trabalho, escola, turismo/passeio, acesso à comunidade
isolada, saúde e transporte de equipamentos agrícolas
(tratores), realizados por turistas, trabalhadores, moradores,
estudantes e pequenos produtores rurais. O transporte
realizado é de caráter local, sendo o próprio município e
municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Balsa Vila Palmira, com 20 anos de uso, tem casco de aço,
16,00 x 5,00 x 0,20*. Seu limite máximo de carga é de 10 t e o
limite máximo de passageiros é de 12 pessoas. Está em bom
estado de conservação A prefeitura disponibiliza também um
bote motorizado para travessia de estudantes e idosos, no
período noturno.
Balsa possui título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Está
equipada com 1 extintor de incêndio e 12 coletes salva-vidas.
900 travessias mensais. Gratuita.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.3.6.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Iguaçu entre os municípios de São João do Triunfo e Lapa é o
objeto de análise da presente seção. A ligação rodoviária atualmente existente entre as duas
cidades dá-se pelas rodovias PR 427, BR 277 e PR 151, passando pelas cidades de Porto
Amazonas e Palmeira, numa extensão aproximada de 104 km pavimentados. A travessia
proposta tem aproximadamente 100 m de extensão e um trecho rodoviário de 81,6 km, dos
quais 42,5 em estrada de terra. Os ganhos da travessia, se realizado o asfaltamento do novo
trecho, alcançam usuários de quatro municípios – além de Lapa e São João do Triunfo, Campo
do Tenente e Contenda. Os dados encontram-se na Tabela 55.

202

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 56 – Travessia São João do Triunfo – Lapa sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Sudeste e Metropolitana de
Curitiba

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

104

39

Terra

0

42,5

Travessia

-

0,1

Coordenadas: lat. 25°40'46.8"S e long. 50°09'01.4"W

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Campo do Tenente,
Contenda, Lapa e São João do Triunfo.

a

Distância entre os dois municípios

Total
104
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

81,6

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 30 travessias por dia em
média (900 por mês). A Figura 126 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha
azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 126 – Travessia São João do Triunfo – Lapa sobre o Rio Iguaçu: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 127 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os quatro municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Lapa é aquele de maior PIB na região,
enquanto que São João do Triunfo, Contenda e Campo do Tenente têm menor expressão
econômica.
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Figura 127 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de São João do Triunfo – Lapa
Fonte: Elaboração própria

A redução da distância entre as cidades de Lapa e São João do Triunfo de pouco mais
de 20 km, a ser alcançada com a travessia, não atrairia usuários a menos que houvesse o
asfaltamento do novo trecho rodoviário que conduz à ela. Nessas condições, a redução de
percurso (em horas de viagem) seria de pelo menos 20% para as duas cidades (Lapa e São João
do Triunfo) e entre 10 e 20% para as outras duas cidades citadas, num total de quatro
municípios beneficiados. Os dados econômicos estão na Tabela 56.
Tomando por base a região formada pelos quatro municípios citados, verifica-se que
essa região possuía 81,6 mil hab. em 2010 e com crescimento anual de 1,01% na década 200010, superior à média estadual (que foi de 0,89%a.a. no período); a projeção de crescimento
para as próximas duas décadas é 0,35%a.a., um pouco inferior à média estadual (0,4% a.a.). Na
mesma região, o PIB somou R$ 1,17 bilhão em 2010, resultando num PIB per capita de R$14,3
mil, inferior à média estadual de R$20,8 mil. A agropecuária respondeu por quase 30% do PIB,
registrando um volume de produtos da lavoura permanente em 2012 da ordem de 565 mil t,
com predomínio do milho, soja e batata inglesa. Por outro lado, a indústria teve participação
próxima a 20% e o número de pessoas ocupadas em empregos formais na região foi 12,8 mil
em 2012.
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Tabela 57 – Travessia São João do Triunfo – Lapa sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

0

2

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

9,93

População 2010 - mil hab.

0,00

58,64

81,65

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,33

0,42

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,78

1,01

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,23

0,30

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,10

0,35

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

5,14

4,63

2. População - 2010

3.PIB

12,82

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,90

1,17

Valor (R$milhão)

0,00

339,00

459,63

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

15,39

14,30

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

367,16

565,39

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

27,28

29,25

- Milho (mil t)

0,00

131,80

224,70

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

20,21

18,52

- Soja (mil t)

0,00

119,88

143,52

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

52,51

52,23

- Batata inglesa (mil t)

0,00

55,76

101,61

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se 10,8 mil travessias/ano. Para o ano de 2034 projeta-se um total
de 22.726 travessias/ano, a uma taxa de crescimento médio anual de 3,66%. Os resultados
estão apresentados na Figura 128.
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Figura 128 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de São João do Triunfo – Lapa – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.4.

TRAVESSIA 12 – LAPA (PR) – SÃO JOÃO DO TRIUNFO

A travessia Mato Queimado, que liga os municípios de Lapa e de São João do Triunfo,
está localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 129).
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Figura 129 – Vista frontal e lateral da Balsa Rio São Pedro
Fonte: Elaboração própria

A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Lapa.
Distante aproximadamente 72 km da sede do município de Lapa, o acesso à travessia é
realizado em seus primeiros 50 km pela rodovia estadual pavimentada PR-476 e, nos 22 km
restantes, por via municipal rural não pavimentada. Ambas as vias encontram-se em bom
estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural e as áreas ocupadas
pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
O Rio Iguaçu no ponto de travessia possui largura aproximada de 75 m de largura e 2,5
m de profundidade em época de nível normal, podendo chegar a 6,5 m em época de cheia, e a
1,5 m em época de baixio.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

206

Dezembro, 2014

Relatório Final

2.4.4.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita do rio, no município de São João do Triunfo, em leito
natural, é suficiente para atender à demanda existente, está adequado para embarque e
desembarque de passageiros e é compatível com as características da embarcação utilizada.
Seu estado de conservação é bom (ver Figura 130). A área ocupada pelo atracadouro é de uso
exclusivo da travessia e a Prefeitura Municipal de São João do Triunfo é a responsável por sua
manutenção.

Figura 130 – Atracadouro na margem direita, município de São João do Triunfo
Fonte: FAPEU

2.4.4.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Lapa, existe um ponto de atracação em
leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°47'22.3"S e longitude
50°11'02.5"W, suficiente para atender à demanda existente, adequado para embarque e
desembarque de passageiros, e compatível com as características da embarcação utilizada (ver
Figura 131). O estado de conservação do atracadouro é bom, a área ocupada é de uso
exclusivo para a atividade de travessia e sua manutenção é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Lapa.
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Figura 131 – Atracadouro da margem esquerda do rio, município de Lapa
Fonte: FAPEU

2.4.4.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Lapa,
CNPJ número 76.020.452/0001-05, localizada na Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro – Lapa
(PR), que possui autorização formal da Marinha para operar.
A prefeitura disponibiliza um funcionário formal, habilitado na Marinha, para a
execução do serviço de balseiro.
A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda. São realizadas, em média, 28 travessias mensais. Não há interrupções da travessia
em decorrência de alterações no nível d’água e não há embarcações interditadas, em reforma
ou em construção. A travessia é gratuita e, portanto, não há emissão de bilhete de passagem.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho, turismo/passeio, saúde e transporte de gado e equipamentos agrícolas, realizados
por pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores, turistas de pesca e moradores. O
transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem
e destino da carga e dos passageiros transportados.

2.4.4.4.

Embarcações

A balsa utilizada na travessia, denominada João Azambuja, com 14 anos de uso e
propulsão manual, tem casco de aço, 16 m de comprimento, 5 m de largura e 0,2 m de calado,
quando leve (ver Figura 132). Seu limite máximo de carga é para caminhões toco de 8
toneladas. A embarcação possui título de inscrição, TR, seguro DPEM e está em estado de
conservação regular.

208

Dezembro, 2014

Relatório Final

Quanto à segurança, a balsa não possui extintor de incêndio e está equipada com
quatro coletes salva-vidas.

Figura 132 – Balsa João Azambuja
Fonte: FAPEU

2.4.4.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 58 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Mato Queimado, município de Lapa.
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Tabela 58 – Características da travessia Mato Queimado, Lapa
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Lapa
Em operação.
Distante aproximadamente 72 km da sede do município de
Lapa, o acesso à travessia é realizado em seus primeiros 50 km
pela Rodovia estadual pavimentada PR-476 e, nos 22 km
restantes, por via municipal rural não pavimentada. Ambas as
vias encontram-se em bom estado de conservação. Não há
linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação em leito natural por margem,
adequados à operação e em bom estado de conservação. O Rio
Iguaçu no ponto de travessia possui largura aproximada de 75
m de largura e 2,5 m de profundidade, em época de nível
normal.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso
à comunidade isolada, trabalho, turismo/passeio, saúde e
transporte de gado e equipamentos agrícolas, realizados por
pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores, turistas
de pesca e moradores. O transporte realizado é de caráter
local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa João Azambuja, com 14 anos de uso e propulsão manual,
tem casco de aço, 16,00 x 5,00 x 0,20*. Seu limite máximo de
carga é para caminhões toco de 8 t. Em regular estado de
conservação.
A embarcação possui título de inscrição, TR e seguro DPEM.
Quanto à segurança, a balsa não possui extintor de incêndio e
está equipada com 4 coletes salva-vidas.
Média de 28 travessias por mês. Gratuita.
Não há previsão de investimentos em infraestrutura na
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.4.6.

Análise econômica

A ligação rodoviária atualmente existente entre as cidades de Lapa e São João do
Triunfo dá-se pelas rodovias PR 427, BR 277 e PR 151, passando pelas cidades de Porto
Amazonas e Palmeira, numa extensão aproximada de 104 km pavimentados. A travessia
proposta, de aproximadamente 100 m de extensão, sobre o alto Rio Iguaçu, integra um longo
trecho rodoviário pelo interior dos municípios de Lapa e São João do Triunfo, num total de
92,1 km, dos quais 42 km em estrada de terra, conforme a Tabela 58. Ou seja, os ganhos da
travessia não seriam significativos (pouco superior a 10% com asfaltamento) para usuários das
sedes municipais; os ganhos maiores seriam para produtores e moradores do interior desses
municípios.
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Tabela 59 – Travessia Lapa – São João do Triunfo sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Sudoeste e Metropolitana de
Curitiba.

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

104

50

Terra

0

42

Travessia

-

0,1

104

92,1

Coordenadas: lat. 25°47'22.3"S e long. 50°11'02.5"W

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Lapa e São João do Triunfo

Total
a

Distância entre os dois municípios

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente entre seis e sete travessias
por semana em média (28 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores, deslocamento de
gado e tratores. A Figura 133 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha
azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 133 – Travessia Lapa – São João do Triunfo sobre o Rio Iguaçu: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 134 apresenta um mapa da região beneficiada pela travessia, formada pelos
municípios de São João do Triunfo e Lapa, sua localização em relação à travessia e a magnitude
de seu PIB. Assim, pode-se observar que o município de Lapa apresenta PIB relativamente
maior, enquanto que São João do Triunfo tem menor expressão econômica.
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Figura 134 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Lapa – São João do Triunfo
Fonte: Elaboração própria

Uma vez que somente com asfaltamento a ligação proposta entre os municípios de
Lapa e São João do Triunfo teria redução de percurso (em horas de viagem) de forma
significativa (acima de 10%), a análise abaixo considera apenas essa situação. Os dados
econômicos desses dois municípios beneficiados estão na Tabela 59. Verifica-se que a
população abrangida era de 58,6 mil habitantes em 2010, com taxa de crescimento
populacional na década 2000-10 de 0,78% a.a. – portanto, um pouco inferior à média estadual
que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) é
positiva (0,10%a.a.), mas também inferior à projeção para o estado (0,4% a.a.).
A Tabela 59 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da travessia,
formado pelos dois municípios citados: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 900 milhões e o PIB
per capita dessa região alcançou apenas R$ 15,4 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil);
quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior participação
da agropecuária (27,3%) em relação à indústria (20,2%) e os restantes 52,5% referentes a
serviços. Assim, verifica-se que a agropecuária da região tem um percentual de participação na
formação do produto três vezes maior do que a média estadual (que foi de 8,5%), mas inferior
na indústria e nos serviços. Em 2012, o volume de produtos da lavoura temporária somou 367
mil t, com destaque para milho, soja e batata inglesa; e o total de pessoal ocupado com
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relações formais de emprego alcançou 9,9 mil trabalhadores em 2012, com taxa de
crescimento de 5,1% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 60 – Travessia Lapa – São João do Triunfo sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

0

0

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,00

População 2010 - mil hab.

0,00

0,00

58,64

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,33

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,00

0,78

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,23

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,00

0,10

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,00

5,14

2. População - 2010

3.PIB

9,93

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,00

0,90

Valor (R$milhão)

0,00

0,00

339,00

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

0,00

15,39

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

0,00

367,16

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

0,00

27,28

- Milho (mil t)

0,00

0,00

131,80

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

0,00

20,21

- Soja (mil t)

0,00

0,00

119,88

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

0,00

52,51

- Batata inglesa (mil t)

0,00

0,00

55,76

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Segundo a projeção, esse número deve passar para 488 em 2034, com taxa de
crescimento médio anual de 1,82%, conforme a Figura 135.
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Figura 135 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Lapa – São João do Triunfo – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.5.

TRAVESSIA 13 – SÃO MATEUS DO SUL (RIO POTINGA)

A travessia Potinga, que liga duas localidades rurais do município de São Mateus do
Sul, está localizada no Rio Potinga (ver Figura 136). A operação da travessia é realizada pela
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul.
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Figura 136 – Mapa de localização da Travessia Potinga, município de São Mateus do Sul
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 18 km da sede do município de São Mateus do Sul, o
acesso à travessia é realizado em seus primeiros 15 km pela rodovia estadual PR-476, em
pavimento asfáltico, em estado de conservação regular e, em seus 3 km restantes, por via
municipal rural, não pavimentada, em bom estado de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio Potinga neste ponto possui largura aproximada de 50 m e cerca de 2,5 m de
profundidade, com nível d’água normal, podendo chegar a 7,5 m em época de cheia e a 2 m
em época de nível baixo.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.4.5.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de São Mateus do Sul, existe um ponto de
atracação em leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°59'39.6"S e
longitude 50°31'04.6"W. O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente, está
adequado para embarque e desembarque de passageiros e é compatível com as características
da embarcação utilizada. Seu estado de conservação é bom (ver Figura 137). A área ocupada
pelo atracadouro é de propriedade de Vilmar Ulbrich, seu uso é exclusivo para a travessia e
sua manutenção é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul,
operadora do serviço.

Figura 137 – Atracadouro e acesso na margem direita
Fonte: FAPEU

Na margem direita, como pode ser observado na Figura 138, existe uma placa de
identificação da travessia, em bom estado de conservação, contendo: o nome e contato
telefônico do operador, horários de funcionamento e limites máximos de carga e passageiros,
comportados pela balsa.

Figura 138 – Placa de identificação e informativa na margem direita
Fonte: FAPEU
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2.4.5.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, também no município de São Mateus do Sul, existe um
ponto de atracação em leito natural, em bom estado de conservação. O atracadouro é
suficiente para atender à demanda existente, adequado para embarque e desembarque de
passageiros e compatíveis com as características da embarcação utilizada (ver Figura 139). A
propriedade da área ocupada pelo atracadouro é de Vilmar Ulbrich, seu uso é exclusivo para a
atividade de travessia e a manutenção é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São
Mateus do Sul.

Figura 139 – Atracadouro da margem esquerda do Rio Potinga
Fonte: FAPEU

2.4.5.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São
Mateus do Sul, CNPJ número 76.021.450/0001-22, localizada na R. Barão do Rio Branco, 431 –
Centro – São Mateus do Sul (PR). A travessia possui autorização formal da Marinha para
operar.
A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda, com horário de funcionamento das 06:30 às 19:30.
Dois funcionários formais, habilitados na Marinha, são responsáveis pela execução da
atividade de travessia. Trabalham no sistema de rodízio, em dias alternados. A Diretora do
Departamento de Meio Ambiente da prefeitura, Taiana Trach Hertzog, que acompanhou a
visita em campo, informou que a prefeitura mantém contrato com empresa que faz o
pagamento dos balseiros. No entanto, não soube dar informações complementares sobre o
contrato.
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Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água podem ocorrer
com periodicidade semestral. Não há registro de acidentes envolvendo a embarcação e não
existe embarcação interditada, em reforma ou em construção.
A travessia é gratuita. O número de travessias realizadas varia de 20 a 30 por dia, o que
corresponde mensalmente a uma movimentação variando entre 600 e 900 travessias.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho, turismo/passeio (pesca), transporte de gado e caminhões vazios e, eventualmente
por veículos de saúde. As travessias são realizadas por moradores, trabalhadores, turistas e
pequenos e grandes produtores rurais. O transporte realizado é de caráter local, sendo o
próprio município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.

2.4.5.4.

Embarcações

A Prefeitura de São Mateus do Sul disponibiliza para o serviço de transporte uma balsa
de propulsão manual, denominada Porto Potinga, utilizada há 12 anos, com casco de aço, 20 m
de comprimento, 6 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve. Está em bom estado de
conservação (ver Figura 140). Seu limite máximo de carga é de 30 toneladas e o limite máximo
de passageiros é de 12 pessoas. Possui título de inscrição e CSN.

Figura 140 – Vistas frontal e lateral da Balsa Porto Potinga
Fonte: FAPEU

Quanto aos equipamentos de segurança, a balsa está equipada com dois extintores de
incêndio e 11 coletes salva-vidas. A embarcação possui placas de informações em seu convés
que indicam: nome, a capacidade de pessoas e avisos aos usuários (ver Figura 141).
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Figura 141 – Placas no convés da embarcação
Fonte: FAPEU

2.4.5.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 60 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Potinga, município de São Mateus do Sul.
Tabela 61 – Características da travessia Potinga, São Mateus do Sul
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
Em operação.
Distante aproximadamente 18 km da sede do município de São
Mateus do Sul, o acesso à travessia é realizado em seus
primeiros 15 km pela rodovia estadual PR-476, em pavimento
asfáltico, em estado de conservação regular e, em seus 3 km
restantes, por via municipal rural, não pavimentada, em bom
estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo que
dá acesso ao local.
Um ponto de atracação em leito natural por margem,
adequados à operação e em bom estado de conservação. O Rio
Potinga possui, no ponto de travessia, largura aproximada de
50 m e 2,5 m de profundidade.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso
à comunidade isolada, trabalho, turismo/passeio (pesca),
transporte de gado e caminhões vazios e, eventualmente por
veículos de saúde. As travessias são realizadas por moradores,
trabalhadores, turistas e pequenos e grandes produtores rurais.
O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
Balsa Porto Potinga, de propulsão manual, com 12 anos de uso,
casco de aço, 20,00 x 6,00 x 0,30*. Está em bom estado de
conservação. Seu limite máximo de carga é de 30 t e o limite
máximo de passageiros é de 12 pessoas.
Embarcação possui título de inscrição e CSN. Está equipada
com 2 extintores de incêndio e 11 coletes salva-vidas.
Varia de 600 a 900 travessias mensais. Gratuita.
Não estão previstos investimentos em infraestrutura na
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.4.5.6.

Análise econômica

A travessia São Mateus do Sul sobre o Rio Potinga, afluente do Rio Iguaçu, tem 100
metros de extensão e localiza-se no interior do município de São Mateus do Sul, na
Mesorregião Sudeste do estado. Dados e localização geográfica encontram-se na Tabela 61 e
nas Figuras 142 e 143. A travessia permitiria o acesso de propriedades agrícolas situadas na
margem esquerda do Rio Potinga à rodovia BR 476, (linha azul na Figura 142). A partir do
ponto de travessia, as rotas alternativas pelas margens esquerda e direita do rio até a sede
municipal de São Mateus do Sul têm aproximadamente a mesma extensão (pouco mais de 24
km).
Tabela 62 – Travessia São Mateus do Sul sobre o Rio Potinga –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudeste

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

20

14,4

Terra

4,5

9,9

Travessia

0,1

0,1

Coordenadas: lat. 25°59'39.6"S e long. 50°31'04.6"W

a

Municípios beneficiados : São Mateus do Sul

a

Total
24,6
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

24,4

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 20 travessias por dia em
média (600 por mês). A Figura 142 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha
azul) a travessia entre as duas sedes municipais.
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Figura 142 – Travessia São Mateus do Sul sobre o Rio Potinga: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 143 apresenta um mapa da região beneficiada pela travessia, formada
unicamente pelo município de São Mateus do Sul, uma vez que a travessia localiza-se no
interior desse município.

Figura 143 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de São Mateus do Sul
Fonte: Elaboração própria

Tomando-se apenas o município de São Mateus do Sul como região potencialmente
beneficiada pela construção da travessia, a Tabela 62 apresenta dados econômicos e
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demográficos da região: a população do município é de 41 mil hab., com elevada taxa de
crescimento na década passada de 1,21% a.a. em comparação com a taxa média do Estado
(que foi 0,89%a.a.), com previsão de crescimento nos próximos 20 anos à taxa anual de 0,49%;
por sua vez, o PIB apurado em 2010 alcançou R$ 590 milhões, com PIB per capita de R$ 14,4
mil, inferior à média estadual de R$ 20,8 mil; o setor industrial tem participação na formação
do PIB (27,3%) superior à do setor agropecuário (17,7%), restando 55% de participação para o
setor de serviços. O volume de produtos da lavoura temporária em 2012 foi da ordem de 2331
mil t, sendo os principais produtos, milho, soja e batata inglesa; por fim, o emprego formal no
município, conforme RAIS alcançou 7,1 mil trabalhadores em 2012, mas com baixa taxa de
crescimento do emprego de 4,7% no período 2000-2012.
Tabela 63 – Travessia São Mateus do Sul sobre o Rio Potinga – dados econômicos do
município de São Mateus do Sul – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis
1. Número de Municípios

1

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

7,14

População 2010 - mil hab.

41,26

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,24

Cresc. Anual 2000-2010(%)

1,21

Massa salarial: Região/PR (%)

0,25

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,49

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,73

PIB 2010 - R$ bilhões

0,59

Valor (R$milhão)

182,11

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

14,37

Volume Lavoura Temp. (mil t)

233,73

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

Valor Adic. - Agropecuária (%)

17,71

- Milho (mil t)

88,00

Valor Adicionado - Indústria (%)

27,29

- Soja (mil t)

72,68

Valor Adicionado - Serviços (%)

55,00

- Batata inglesa (mil t)

51,80

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente, o número de travessias realizado se encontra em torno de 7.200. Com
uma taxa média anual projetada em 0,93%, a projeção indica uma elevação para o ano de
2034, chegando ao total de 8.703 travessias, como demonstra a Figura 144.
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Figura 144 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de São Mateus do Sul – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.6.

TRAVESSIA 14 – PORTO VITÓRIA (PR) – UNIÃO DA VITÓRIA
(PR)

A travessia Balsa Porto Vitória, que liga os municípios de Porto Vitória e União da
Vitória, está localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 145). A operação na travessia é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Vitória, que possui autorização da marinha
para operar.
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Figura 145 – Mapa de localização da Travessia Porto Vitória, município de Porto Vitória
Fonte: Elaboração própria

Localizada no centro da cidade de Porto Vitória, o acesso à travessia é realizado pela
Rua Antonio Reginato, via pavimentada, em estado de conservação regular (ver Figura 146).
Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.

Figura 146 – Rua Antonio Reginato, que dá acesso ao atracadouro da margem esquerda,
Porto Vitória
Fonte: FAPEU

A travessia conta com seis pontos de atracação em leito natural, três em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
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O Rio Iguaçu neste ponto possui largura de aproximadamente 250 m e cerca de 7,5 m
de profundidade.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.6.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de União da Vitória, existem três pontos de
atracação em leito natural, sendo que o principal está localizado nas coordenadas geográficas
de latitude 26°09'26.1"S e longitude 51°13'46.1"W. Utilizados conforme o nível do rio e das
condições de manutenção, o número de atracadouros é suficiente para atender à demanda
existente, estão adequados para embarque e desembarque de passageiros e são compatíveis
com as características das embarcações utilizadas. Seu estado de conservação é bom (ver
Figura 147 e Figura 148).

Figura 147 – Vista geral dos atracadouros e atracadouro principal na margem direita,
União da Vitória
Fonte: FAPEU

Figura 148 – Atracadouros 2 e 3 na margem direita, União da Vitória
Fonte: FAPEU
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A área ocupada pelos atracadouros é de propriedade da Prefeitura Municipal de União
da Vitória, seu uso é exclusivo para a realização das travessias e sua manutenção é
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Vitória, operadora do serviço.
Na margem direita está disponível, como se pode observar na Figura 149, uma placa
de identificação da travessia, contendo quadro de horários de funcionamento, telefone para
contato e limites máximos de carga e passageiros que podem ser transportados pela balsa. O
estado de conservação destes equipamentos é regular.

Figura 149 – Placa de identificação e acesso à margem direita, União da Vitória
Fonte: FAPEU

2.4.6.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Porto Vitória, existem três pontos de
atracação. O ponto principal localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 26°09'33.4"S
e longitude 51°13'42.2"W. O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda
existente, são adequados para embarque e desembarque de passageiros e são compatíveis
com as características de embarcações utilizadas. O estado de conservação dos atracadouros é
bom (ver Figura 150). A área ocupada pelos atracadouros é propriedade da Prefeitura
Municipal de Porto Vitória, operadora exclusiva da atividade de travessia e responsável por
sua manutenção.
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Figura 150 – Atracadouros principal e 02 da margem esquerda do rio, Porto Vitória
Fonte: FAPEU

Nesta margem também existem placas informativas: uma com a identificação da
travessia, contato com a operadora, quadro de horários de funcionamento e limites máximos
de carga e passageiros; outra com telefone de contato da Capitania Fluvial do Rio Paraná; e,
por último, uma placa com informações sobre a operação. Seus estados de conservação são
bons (ver Figura 151).

Figura 151 – Terceiro atracadouro e placas informativas da margem esquerda do rio, Porto
Vitória
Fonte: FAPEU

2.4.6.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Porto
Vitória, CNPJ número 75.688.366/0001-02, localizada na Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 –
Centro – Porto Vitória (PR). A travessia possui autorização formal da Marinha para operar.
A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 e das
13:00 às 17:45, nos sábados das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:45 e nos domingos e feriados
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das 09:00 às 11:30 e das 14:30 às 17:45. A prefeitura dispõe de dois funcionários formais,
habilitados na Marinha para execução do serviço.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água podem ocorrer
com periodicidade semestral. Não há registro de acidente com embarcações nesta travessia e
não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
São realizadas, em média, 1.500 travessias mensais. A travessia é gratuita e, portanto,
não há emissão de bilhete de passagem.
Na alta temporada, o volume de veículos estimado pela prefeitura segue a seguinte
configuração diária: 50 automóveis, 15 caminhões e dez motos.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são trabalho, transporte de safra,
escola, acesso à comunidade isolada, turismo/passeio e saúde, realizados por pequenos e
grandes produtores rurais, trabalhadores, turistas, visitantes de negócios, estudantes e
moradores. Os principais produtos transportados, por ordem de importância, são: erva-mate,
milho, feijão e leite (um a dois caminhões por dia). O transporte realizado é de caráter
regional, sendo o próprio município, municípios vizinhos e outros estados (turismo e comércio
de erva-mate), origem e destino da carga e dos passageiros transportados.

2.4.6.4.

Embarcações

A Prefeitura de Porto Vitória, que realiza o serviço de travessia, dispõe de duas
embarcações: uma balsa e um rebocador.
A balsa, denominada Porto Vitória, utilizada há 28 anos, tem casco de aço, 19,42 m de
comprimento, 4,8 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de carga é
de 18,5 toneladas e o limite máximo de passageiros é de 12 pessoas. Possui título de inscrição
e seguro DPEM. Está em bom estado de conservação (ver Figura 152).
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Figura 152 – Balsa Porto Vitória
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 12 coletes
salva-vidas. A embarcação possui placas de informações aos usuários sob o casario e no gradil
do convés (ver Figura 153).

Figura 153 – Placa informativa e acessórios de segurança no casario da balsa
Fonte: FAPEU

O rebocador São Miguel II está equipado com motor de 130 hp de potência, possui
casco de aço, 5,5 m de comprimento e 2,75 m de largura. Possui título de inscrição de
embarcação e seguro DPEM. Está equipado com um extintor de incêndio e um colete salvavidas. Bom estado de conservação (ver Figura 154).
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Figura 154 – Rebocador São Miguel II
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.6.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 63 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Balsa Porto Vitória, município de Porto Vitória.
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Tabela 64 – Características da travessia Balsa Porto Vitória, Porto Vitória
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Porto Vitória
Em operação.
Localizada no centro da cidade de Porto Vitória, o acesso à
travessia é realizado pela Rua Antônio Reginato, via
pavimentada, em regular estado de conservação. Não há linha
de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Três pontos de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação. Rio
Iguaçu no ponto de travessia com largura aproximada de 250 m
e 7,5 m de profundidade.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
trabalho, transporte de safra, escola, acesso à comunidade
isolada, turismo/passeio e saúde, realizados por pequenos e
grandes produtores rurais, trabalhadores, turistas, visitantes de
negócios, estudantes e moradores. Os principais produtos
transportados, por ordem de importância, são: erva-mate,
milho, feijão e leite (1 a 2 caminhões por dia). O transporte
realizado é de caráter regional, sendo o próprio município,
municípios vizinhos e outros estados (turismo e comércio de
erva-mate), origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Balsa Porto Vitória, com 28 anos de uso, tem casco de aço,
19,42 x 4,80 m x 0,30*. Seu limite máximo de carga é de 18,5 t
e o limite máximo de passageiros é de 12 pessoas. Está em bom
estado de conservação.
Rebocador São Miguel II, equipado com motor de 130 hp de
potência, possui casco de aço, 5,50 m de comprimento e 2,75
m de largura. Bom estado de conservação.
Embarcações com título de inscrição e seguro DPEM. Balsa
equipada com 1 extintor de incêndio e 12 coletes salva-vidas.
Rebocador está equipado com 1 extintor de incêndio e 1 colete
salva-vidas.
Média de 1.500 travessias mensais. Gratuita.
Não há previsão de investimentos em infraestrutura na
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.6.6.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Iguaçu, na Mesorregião Sudeste do Estado, entre os municípios
Porto Vitória (margem esquerda) e União da Vitória (margem direita) pode vir a se constituir
como um trajeto alternativo para os usuários do interior desses dois municípios, não
reduzindo, entretanto, o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais, conforme dados
da Tabela 64. Mapas da região e do local da travessia encontram-se na Figura 155 e na Figura
156.
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Tabela 65 – Travessia Porto Vitória – União da Vitória sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 26°09'33.4"S e long. 51°13'42.2"W

a

Municípios beneficiados : Porto Vitória e União da
Vitória.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

23

10,7

Terra

0

12,3

Travessia

-

0,2

Total
23
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

23,2

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 50 travessias por dia em
média (1,5 mil por mês), atendendo a moradores, escola, acesso a comunidade isolada,
passeios. A Figura 155 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de
um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a
travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 155 – Travessia Porto Vitória – União da Vitória sobre o Rio Iguaçu
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 156 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos dois municípios (Porto Vitória e União da Vitória), sua localização em relação à
travessia e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que o município de União da
Vitória, por ser o município de maior expressão econômica da Mesorregião Sudeste do estado,
apresenta PIB relativamente maior.
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Figura 156 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Porto Vitória – União da Vitória
Fonte: Elaboração própria

Apesar de ser de igual extensão (23 km) em relação ao trecho rodoviário existente, e o
novo trecho ser todo em estrada de terra, o novo traçado rodoviário com a travessia deverá,
entretanto, ser útil para usuários do interior dos municípios de Porto Vitória e União da
Vitória. Por essa razão, mesmo fugindo ao critério metodológico utilizado no presente estudo
(onde a variável central é a redução do tempo de viagem entre as sedes municipais), a Tabela
65 reúne dados demográficos e econômicos para os dois municípios como um todo.
Verifica-se, então, que a população recenseada dos dois municípios em 2010 foi de
56,76 mil pessoas nos dois municípios, com taxa anual de crescimento na década 2000-10 de
0,77% (um pouco abaixo da média estadual de 0,89% a.a.), com projeção de crescimento
demográfico para as próximas duas décadas de 0,10% a.a., também inferior à média projetada
para o estado.
Por sua vez, o PIB dos dois municípios alcançou a cifra de R$ 700 milhões em 2010,
registrando PIB per capita de R$ 12,28 mil, muito inferior à média estadual (R$20,8 mil). O
setor de serviços tem elevada participação na composição do valor adicionado (70,78%),
seguindo-se a indústria com 20,78% e a agropecuária com 8,45%, refletindo, assim, o grande
domínio das atividades urbanas. Com isso, o volume dos produtos da lavoura temporária nos
dois municípios alcançou apenas 48,67 mil t em 2012, sendo milho, mandioca e soja os
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principais produtos. Nesse ano, o pessoal ocupado em relações formais de emprego foi pouco
superior a 13,83 mil empregados nos dois municípios.
Tabela 66 – Travessia Porto Vitória – União da Vitória sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos
dos municípios de Porto Vitória e União da Vitória – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

13,83

População 2010 - mil hab.

56,76

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,46

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,77

Massa salarial: Região/PR (%)

0,33

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,10

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,97

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,70

Valor (R$milhão)

37,04

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,28

Volume Lavoura Temp. (mil t)

48,67

Valor Adic. - Agropecuária (%)

8,45

- Milho (mil t)

21,80

Valor Adicionado - Indústria (%)

20,78

- Mandioca (mil t)

14,45

Valor Adicionado - Serviços (%)

70,78

- Soja (mil t)

8,70

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se 18.000 travessias realizadas e projeta-se, em um horizonte de
20 anos, montante de 22.178 travessias/ano, considerando-se o ano de 2034 e contando com
taxa média de crescimento anual de 1,02%, como é possível verificar na Figura 157.
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Figura 157 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Porto Vitória – União da Vitória – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.7.

TRAVESSIAS BITURUNA (PR)

O município de Bituruna está localizado no sudoeste do Paraná. No município existem
duas travessias, Jangada (Bituruna – Porto Vitória) e Saltinho (Bituruna – Cruz Machado),
conforme descrições a seguir.
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2.4.7.1.

TRAVESSIA 15 – BITURUNA (PR) – PORTO VITÓRIA (PR)/
RIO JANGADA

A travessia Jangada, localizada na foz do Rio Jangada, encontra-se desativada. Esta
travessia ligava os municípios de Bituruna e Porto Vitória. A Prefeitura Municipal de Bituruna é
a proprietária das embarcações que eram utilizadas na travessia e a responsável por sua
operação.
De acordo com o Diretor de Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Bituruna,
Sr. João Vitório Nhoatto, houve uma manifestação pública, através de denúncia no Ministério
Público, para reativação da balsa. Após esta manifestação, foi iniciado processo de licitação
para reforma das embarcações, no valor previsto de R$ 26 mil, mas a Prefeitura de Bituruna
precisa de auxílio da Prefeitura de Porto Vitória para a reforma, auxílio este ainda não
sinalizado.
Quando estava em operação, a travessia contava com dois pontos de atracação em
leito natural, um em cada margem do rio.
As embarcações que serviam esta travessia atualmente se encontram deslocadas para
uma área de lazer municipal de Bituruna, cuja localização corresponde às coordenadas
geográficas de latitude 26°03’46.3”S e de longitude 51°30’01.2”W.
O Diretor de Indústria e Comércio, que acompanhou a visita, desconhecia informações
relativas à operação e características físicas dos atracadouros, e o balseiro que trabalhava na
travessia, funcionário da prefeitura, foi deslocado para outras funções e não estava disponível
na ocasião.

2.4.7.1.1.

Embarcações

As embarcações, uma balsa e um rebocador, possuem título de inscrição e seguro
DPEM. A balsa está atracada na margem do Rio Jangada, próximo à área de lazer municipal, no
município de Bituruna. O rebocador também se encontra neste local, no entanto, está sendo
utilizado para empurrar um barco de recreação, utilizado para passeios turísticos no lago do
Rio Jangada.
A balsa denominada Vicente Zamboni (Figura 158) tem 12 anos de uso, casco de aço,
21,9 metros de comprimento, 6 metros de largura e 0,2 metro de calado, quando vazio. Seu
limite máximo é de 12 passageiros.
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Figura 158 – Balsa atracada da margem do Rio Iguaçu, em área de lazer municipal, Bituruna
Fonte: FAPEU

O rebocador José de Assis possui casco de aço, 8 metros de comprimento, 3 metros de
largura e 0,3 metro de calado (ver Figura 159). Seu tempo de uso é 12 anos e possui um motor
de 100 hp de potência.

Figura 159 – Rebocador acoplado à embarcação de recreação do Rio Iguaçu,
em área de lazer municipal, Bituruna
Fonte: FAPEU

2.4.7.1.2.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 66 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Jangada, município de Bituruna.
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Tabela 67 – Características da travessia Jangada, Bituruna
Administração
Situação
Acessos
Atracadouros
Utilização da travessia
Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Bituruna
Desativada.
Informação não disponível.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural.
Não informado.
Balsa Vicente Zamboni, com 21,9 x 6,0 x 0,20*, com 12 anos de
uso e em estado de conservação regular. Rebocador José de
Assis, com dimensões 8,0 x 3,0 x 0,30*, com 12 anos de uso,
equipado com um motor de 100 hp e em estado de
conservação regular.
Embarcações com título de inscrição e seguro DPEM. Balsa sem
equipamentos de segurança para evitar vandalismo e roubos.
Não foi informado o número de travessias que realizava.
Gratuito.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 26.000,00, sem
data prevista, para reformas nas embarcações. Execução do
serviço depende de acordo entre as prefeituras envolvidas com
a travessia.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.7.1.3.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Jangada (porto São Vicente), afluente do Rio Iguaçu, entre os
municípios de Bituruna e Porto Vitória reduziria o percurso rodoviário entre as duas sedes
municipais de 52,2 km para 42,2 km, dos quais atualmente 27,8 km ainda são em estrada de
terra. A extensão da travessia é de 0,4 km. A localização georreferenciada e a relação dos
municípios potencialmente beneficiados pela travessia encontram-se na Tabela 67.
Tabela 68 – Travessia Bituruna – Porto Vitória sobre o Rio Jangada –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 26,1475555 e long. 51,27597222

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Pavimentada
18,9
Terra
33,3
a
Municípios beneficiados : Bituruna e Porto Vitória
Travessia
Total
52,2
a
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
19
27,8
0,4
42,2

Fonte: Elaboração própria

A travessia que liga Bituruna a Porto Vitória encontra-se interditada e a balsa e os
rebocadores foram deslocados para área de lazer municipal de Bituruna, de acordo com as
informações coletadas em campo. Existem processos de licitações para reformas das
embarcações, mas a Prefeitura de Bituruna necessita de auxílio de Porto Vitória, que por
enquanto não sinalizou.
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Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 30 travessias por dia em
média (900 por mês). A Figura 160 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha
azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 160 – Travessia Bituruna – Porto Vitória sobre o Rio Jangada: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 161 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos dois municípios (Bituruna e Porto Vitória), sua localização em relação à
travessia e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que o município de Bituruna
apresenta PIB relativamente maior.
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Figura 161 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Bituruna – Porto Vitória
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 68 contém dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia
em questão. A população desses dois municípios – Bituruna e Porto Vitória – era de 19,90 mil
habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 foi de 0,06% a.a,
inferior à média estadual do Paraná que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as
próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se negativa, -0,56% a.a.
O PIB em 2010 foi da ordem de R$ 200 milhões, e o PIB per capita dessa região
alcançou R$ 10,09 mil, inferior à média paranaense (R$ 20,8 mil). No tocante a distribuição
setorial do valor adicionado, registrou-se maior participação do setor de serviços, 52,1%;
seguido da agropecuária, 33,3%; e, em complemento da indústria, 14,6%. Tais percentuais são
diferentes dos registrados no Estado, como um todo: 64,1% provenientes dos serviços, 27,4%
da indústria e 8,5% da agropecuária. O volume de produtos da lavoura temporária em 2012
alcançou 67 mil t, dos quais 48,8 foram referentes à soja e 30,4% ao milho. O total de pessoal
ocupado com relações formais de emprego alcançou 3,4 mil trabalhadores em 2012, com taxa
de crescimento de 2,8% a.a. no período 2000-2012.
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Tabela 69 – Travessia Bituruna – Porto Vitória sobre o Rio Jangada – dados econômicos dos
municípios de Bituruna e Porto Vitória – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,44

19,90

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,11

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,06

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,56

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

2,85

2. População - 2010
População 2010 - mil hab.

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,20

Valor (R$milhão)

53,78

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

10,09

Volume Lavoura Temp. (mil t)

67,19

Valor Adic. - Agropecuária (%)

33,31

- Milho (mil t)

32,80

Valor Adicionado - Indústria (%)

14,57

- Mandioca (mil t)

20,40

Valor Adicionado - Serviços (%)

52,12

- Cana de Açúcar (mil t)

6,06

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Essas informações ajudam a justificar a baixa taxa de crescimento médio projetado
para esta travessia, que é de 0,5%. Antes da interdição, a média anual de travessias era de
10.080. Estima-se que em 2034 serão demandadas 11.191 travessias por ano, conforme

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

11.400
11.200
11.000
10.800
10.600
10.400
10.200
10.000
9.800
9.600
9.400

2013

Número de Travessias

ilustrado na Figura 162.

Projetado

Figura 162 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Bituruna – Porto Vitória – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.7.2.

TRAVESSIA 16 – BITURUNA (PR) – CRUZ MACHADO (PR)/
RIO IGUAÇU

A travessia Saltinho, que liga os municípios de Bituruna e Cruz Machado, está
localizada no Rio da Areia. A Prefeitura Municipal de Bituruna é a responsável pela operação
da travessia (ver Figura 163).
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Figura 163 – Mapa de localização da Travessia Saltinho, município de Bituruna
Fonte: Elaboração própria

A distância da sede do município de Bituruna à travessia é de 40 km, sendo os
primeiros 18 km realizados por rodovia estadual pavimentada e os 32 km restantes por via
municipal não pavimentada. O estado de conservação de ambas as vias é bom. Não existe
linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, sendo um em cada
margem do rio. Em época de baixo nível do rio é utilizado um segundo ponto na margem
direita, que apresenta melhores condições de calado e atracação. Este ponto de atracação é
utilizado somente em casos especiais e a distância percorrida pelas embarcações é o dobro do
atracadouro normalmente utilizado. As travessias são realizadas por duas embarcações: uma
balsa e um rebocador. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de
armazenagem, de apoio ou de administração.
O rio, no local da travessia, apesar de ser represado para abastecimento de usina, tem
grande variação no nível da água, variando a largura em torno de 1.500 m em época de baixio
a 2.000 m em época de cheia (atracadouro alternativo). A profundidade com nível normal é de
110 m, podendo chegar a 130 m na cheia e 107 m em outras épocas.
O tempo de travessia varia de 12 a 20 minutos, dependendo do nível do rio.
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Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses, no
entanto, o Diretor de Indústria e Comércio, Sr. João Vitório Nhoatto, informou que são
realizadas, ao longo do ano, manutenções no atracadouro pertencente ao município de
Bituruna.

2.4.7.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro localizado na margem direita, município de Cruz Machado, se constitui
num ponto de atracação em leito natural que atende à demanda existente e é adequado às
embarcações utilizadas e ao embarque e desembarque de passageiros, como pode ser
observado na Figura 164. A Prefeitura Municipal de Cruz Machado é responsável pela
manutenção do atracadouro.

Figura 164 – Atracadouro principal e atracadouro alternativo (foto direita),
utilizado com nível baixo
Fonte: FAPEU

2.4.7.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Bituruna encontra-se na margem esquerda do Rio da
Areia e localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 26°05’0.04”S e longitude
51°21’04.4”W, coordenadas no dia da visita, quando o nível da água estava muito baixo. O
atracadouro desta margem apresenta boas condições de manutenção, está adequado ao
embarque e desembarque de passageiros, compatível com as dimensões das embarcações e
em número suficiente para absorver a demanda existente (ver Figura 165).
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Figura 165 – Atracadouro margem esquerda, com nível baixo, Bituruna
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade do Sr. Eupídio Olegário, sendo a
manutenção de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bituruna, operadora da travessia.
Existe uma placa de identificação e de informações sobre os dias e horários de
funcionamento do serviço oferecido (ver Figura 166).

Figura 166 – Placa de identificação e informativa, margem esquerda, Bituruna
Fonte: FAPEU

2.4.7.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada pela Prefeitura Municipal de Bituruna, CNPJ
81.648.859/0001-3 e sede localizada na Avenida Dr. Oscar Geyer, n.o 489. A prefeitura dispõe
de dois funcionários formais para os serviços na travessia, habilitados na Marinha para a
atividade.
A operação é regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a demanda, nos
horários especificados na Figura 166, anteriormente apresentada. Os serviços de travessias
sofrem interrupção em decorrência de alterações no nível da água com periodicidade
semestral.
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Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso à
comunidade isolada e trabalho. Os principais produtos movimentados, em ordem de
importância, são: erva mate, milho e feijão. Não há meios de controle da quantidade dos
produtos. Os usuários do serviço são em geral produtores rurais, trabalhadores e moradores.
O transporte de carga/passageiros realizado tem origem e destino no próprio município e em
municípios vizinhos.
A Prefeitura possui documentação formal para operar, emitidas pela Marinha do
Brasil.

2.4.7.2.4.

Embarcações

A Prefeitura possui duas embarcações: uma balsa e um rebocador. A Balsa Saltinho
está sendo utilizada há cinco anos, tem casco de aço, 14,4 metros de comprimento, 5,28
metros de largura e 0,3 metro de calado, quando leve (ver Figura 167).

Figura 167 – Balsa Saltinho, atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU

A embarcação possui título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Seu limite de carga é de
20 toneladas e dez passageiros. Com relação aos acessórios de segurança está equipada com
um extintor de incêndio e dez coletes salva-vidas para adulto e dois infantis (ver Figura 168).
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Figura 168 – Equipamentos de segurança da balsa: coletes sob casario e extintor no convés
Fonte: FAPEU

O rebocador Saltinho I tem casco de aço, 7,7 metros de comprimento, 3 metros de
largura e 0,4 metro de calado leve (ver Figura 169). Tem 17 anos de uso e está equipado com
motor de 56 hp de potência. A embarcação dispõe de um extintor de incêndio e dois coletes
salva-vidas.

Figura 169 – Equipamentos de segurança da balsa: coletes sob casario e extintor no convés
Fonte: FAPEU

As embarcações se encontram em boas condições de conservação e não possuem
banheiro e nem espaço reservado para PNE.

2.4.7.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 70 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Saltinho, município de Bituruna.
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Tabela 70 – Características da travessia Saltinho, Bituruna
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Bituruna
Em operação.
A distância da sede do município de Bituruna à travessia é de
40 km, sendo os primeiros 18 km realizados por rodovia
estadual pavimentada e os 32 km restantes por via municipal
não pavimentada. O estado de conservação de ambas as vias é
bom. Não existe linha de transporte coletivo que dá acesso ao
local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural, em boas
condições de conservação e adequados às operações. Largura
do rio em torno de 1.500 metros e profundidade do canal de
110 metros (época normal).
Produtores rurais, trabalhadores e moradores, que utilizam a
travessia para transporte de safra, acesso à comunidade isolada
e trabalho. Os principais produtos movimentados, em ordem
de importância, são: erva mate, milho e feijão. O transporte de
carga/passageiros realizado tem origem e destino no próprio
município e em municípios vizinhos.
Balsa Saltinho, 5 anos de uso, tem casco de aço, 14,4 x 5,28 x
0,3*. Seu limite de carga é de 20 t e 10 passageiros. Bom estado
de conservação.
Rebocador Saltinho I, 17 anos de uso, tem casco de aço, 7,7 x
3,0 x 0,4*. Está equipado com motor de 56 hp de potência.
Bom estado de conservação.
Embarcações com título de inscrição, CSN e seguro DPEM.
Balsa com 12 coletes salva-vidas e 1 extintor de incêndio.
Rebocador com 2 coletes salva-vidas e 1 extintor.
Número de travessias não informado. Gratuita.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses, no entanto, a prefeitura
informou que faz manutenção no atracadouro ao longo do ano.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.7.2.6.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Iguaçu entre os municípios de Cruz Machado (margem direita)
e Bituruna (margem esquerda), com extensão aproximada de 600 metros, reduziria o trecho
rodoviário sem balsa entre esses dois municípios dos atuais 115 km (cruzando o Rio Iguaçu
pela BR 153 próximo à cidade de União da Vitória) para menos da metade desse percurso,
conforme a Tabela 70. Apenas os dois municípios diretamente envolvidos – Cruz Machado e
Bituruna – seriam beneficiados com a travessia, com a redução mínima de 10% do tempo de
viagem em relação ao percurso atualmente existente sem o uso de balsas (a redução estimada
é superior a 40%). As Figuras 170 e 171 contêm mapas da região e do local da travessia.
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Tabela 71 – Travessia Bituruna – Cruz Machado sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudeste
Coordenadas: lat. 26°05'00.4"S e long. 51°21'04.4"W

a

Municípios beneficiados : Bituruna e Cruz Machado

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

82,5

18

Terra

32,5

31,5

Travessia
Total

a

Distância entre os dois municípios

-

0,6

115

50,5

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 170 apresenta uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de
um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a
travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 170 – Travessia Bituruna – Cruz Machado sobre o Rio Iguaçu: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 171 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos municípios de Bituruna e Cruz Machado, sua localização em relação à travessia
e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que Bituruna é o município de maior
expressão econômica.
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Figura 171 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Bituruna – Cruz Machado
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 71 apresenta dados sobre a estrutura econômica e demográfica dos dois
municípios, nas condições atuais das rodovias. A população recenseada no ano de 2010 no
conjunto dos dois municípios foi de 33,9 mil habitantes, com taxa anual de crescimento na
década 2000-10 de 0,15% (contra a taxa média estadual de 0,89% a.a.). Por outro lado, a
projeção para as próximas duas décadas é de taxa negativa (-0,53% a.a.).
Quanto à estrutura econômica, o PIB dos dois municípios somou R$ 300 milhões no
ano de 2010, resultando num PIB per capita muito baixo, R$ 8,9 mil (contra a média estadual
de R$ 20,8 mil). A composição setorial do produto em 2010 foi a seguinte: agropecuária com
37,37%, a indústria com 12,12% e os serviços com 50,50%. Os produtos da lavoura temporária,
com destaque para milho, mandioca e feijão, totalizaram 158 mil toneladas em 2012. Nesse
ano, o contingente de pessoal ocupado com relações formais de emprego foi de 4.760
pessoas.

247

Relatório Final

Dezembro, 2014

Tabela 72 – Travessia Bituruna – Cruz Machado sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

2

2

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

4,76

4,76

População 2010 - mil hab.

33,92

33,92

33,92

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,16

0,16

0,16

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,15

0,15

0,15

Massa salarial: Região/PR (%)

0,10

0,10

0,10

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,53

-0,53

-0,53

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,81

3,81

3,81

2. População - 2010

3.PIB

4,76

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,30

0,30

0,30

Valor (R$milhão)

126,11

126,11

126,11

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

8,92

8,92

8,92

Volume Lavoura Temp. (mil t)

158,55

158,55

158,55

Valor Adic. - Agropecuária (%)

37,37

37,37

37,37

- Milho (mil t)

75,05

75,05

75,05

Valor Adicionado - Indústria (%)

12,12

12,12

12,12

- Mandioca (mil t)

49,60

49,60

49,60

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,50

50,50

50,50

- Feijão (mil t)

14,35

14,35

14,35

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Espera-se que para o ano de 2034, o número de travessias seja de 4.309, o que
representa um crescimento médio anual de 1,30% ao ano da demanda projetada. A Figura 172

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026
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2014

5.000
4.500
4.000
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3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

2013

Número de Travessias

ilustra o comportamento das quantidades de travessias no período projetado (2013 a 2034).

Projetado

Figura 172 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano –
na Travessia de Bituruna – Cruz Machado (Rio Iguaçu) – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.8.

TRAVESSIAS CRUZ MACHADO (PR)

O município de Cruz Machado está localizado no sudeste do Paraná. No município
existem três travessias, descritas a seguir: Foz do Areia, Palmeirinha e Rio da Areia.
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2.4.8.1.

TRAVESSIA 17 – CRUZ MACHADO (PR) – PINHÃO (PR)/
FOZ DA AREIA

A travessia Foz do Areia, que liga os municípios de Cruz Machado e Pinhão, está
localizada no Rio da Areia (ver Figura 173). A operação na travessia é de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Cruz Machado.

Figura 173 – Mapa de localização da Travessia Foz do Areia, município de Cruz Machado
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 28 km da sede do município de Cruz Machado, o acesso à
travessia é realizado por via municipal não pavimentada, em bom estado de conservação. Não
há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, uma em cada
margem do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio da Areia no ponto de travessia possui largura de aproximadamente 1200 m e
cerca de 130 m de profundidade em época de nível de água normal. O reservatório do lago da
Usina de Foz do Areia é contribuinte para outros alagos da represa, ou seja, é o que está em
cota mais alta em relação à barragem. Desta forma, o nível da água represada varia muito para
baixo. Quando há aumento na geração, o nível baixa; quando a geração é normal, o nível
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permanece na cota máxima. Na ocasião da visita a campo, o nível estava 9 m abaixo do
normal, ou seja, com 110 m.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.8.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro no município de Pinhão, em leito natural, apresenta número de
atracadouros suficiente para atender à demanda existente, está adequado para embarque e
desembarque de passageiros e é compatível com as características das embarcações utilizadas.
Seu estado de conservação é bom. A área ocupada pelo atracadouro é de uso exclusivo para a
atividade de travessia e a Prefeitura de Cruz Machado é a responsável por sua manutenção
(ver Figura 174).

Figura 174 – Atracadouros da margem direita, Pinhão
Fonte: FAPEU

2.4.8.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Cruz Machado, existe um ponto de
atracação em leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 26°00'02.4"S e
longitude 51°35'15.8"W. O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente,
adequado para embarque e desembarque de passageiros e, compatível com as características
das embarcações utilizadas. O estado de conservação do atracadouro é bom (ver Figura 175).
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Figura 175 – Atracadouro da margem esquerda do rio, Cruz Machado
Fonte: FAPEU

A propriedade da área ocupada pelos atracadouros não foi informada, mas seu uso é
exclusivo para a atividade de travessia e sua manutenção é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Cruz Machado, operadora do serviço. A Figura 176 mostra que próximo ao
atracadouro, existem placas de identificação e informativas sobre a capacidade das
embarcações e os horários de atendimento.

Figura 176 – Placas fixadas próximo ao atracadouro da margem esquerda
Fonte: FAPEU

2.4.8.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cruz
Machado, de CNPJ número 76.339.688/001-09, localizada na Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz
Machado (PR).
A operação está sendo regular e o transporte é oferecido de segunda a sábado,
conforme a demanda, com horário de funcionamento das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.
A prefeitura disponibiliza um funcionário formal para a atividade de balseiro, habilitado na
Marinha. Como o balseiro é funcionário público municipal e tem regime de trabalho das 07:00
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às 17:00, eventuais travessias fora deste horário ou aos domingos são tarifadas e o valor
arrecadado é retido totalmente para o funcionário. Travessias realizadas dentro do horário
normal de funcionamento são gratuitas e não há emissão de bilhete de passagem. Os valores
cobrados pelo balseiro são apresentados na Tabela 73.
Tabela 73 – Tabela de preços – Travessia Foz do Areia, Cruz Machado
Tipo

Valor

Carro

R$ 5,00

Motocicletas

R$ 3,00

Caminhão-toco ou trator
R$ 11,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

São realizadas, em média, 600 travessias mensais. Interrupções da travessia em
decorrência de alterações no nível da água podem ocorrer semestralmente.
Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são trabalho, acesso à
comunidade isolada e transporte de safra. Os produtos mais relevantes são, em ordem de
grandeza, erva-mate, milho, feijão e arroz. Os usuários são trabalhadores, pequenos
produtores rurais e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.

2.4.8.1.4.

Embarcações

Para a operação na travessia são utilizadas duas embarcações: uma balsa e um
rebocador. As embarcações são de propriedade da Prefeitura Municipal de Cruz Machado e
são certificadas pela Marinha.
A balsa, denominada Rio Foz do Areia, utilizada há 26 anos, tem casco de aço, 19,46 m
de comprimento, 5,2 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de carga
é de 18 toneladas e o limite máximo de passageiros é de oito pessoas. Possui título de
inscrição, CSN, TR, seguro DPEM e estado de conservação regular (ver Figura 177).
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Figura 177 – Balsa Rio Foz do Areia
Fonte: FAPEU

Na Figura 177 observa-se que a balsa está equipada com dois extintores de incêndio e
12 coletes salva-vidas.

Figura 178 – Acessórios de segurança no casario da Balsa Rio Foz do Areia
Fonte: FAPEU

O rebocador, nomeado Rio Foz do Areia I, está equipado com motor de 6 hp de
potência, possui casco de aço, 6,8 m de comprimento, 1,7 m de largura e 0,1 m de calado,
quando leve. Possui título de inscrição de embarcação, TR, seguro DPEM e estado de
conservação ruim. Não tem equipamentos de segurança, como colete salva-vidas e extintor de
incêndio (ver Figura 179).
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Figura 179 – Rebocador Rio Foz do Areia I
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.8.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 74 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Foz do Areia, município de Cruz Machado.
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Tabela 74 – Características da travessia Foz do Areia, Cruz Machado
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Em operação.
Distante aproximadamente 28 km da sede do município de
Cruz Machado, o acesso à travessia é realizado por via
municipal não pavimentada, em bom estado de conservação.
Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um atracadouro em leito natural por margem, adequados à
operação e em bom estado de conservação. O Rio da Areia no
ponto de travessia possui largura de aproximadamente 1200 m
e cerca de 130 m de profundidade em época de nível d’água
normal.
Os usuários são trabalhadores, pequenos produtores rurais e
moradores, que utilizam a travessia para trabalho, acesso à
comunidade isolada e transporte de safra. Os produtos mais
relevantes são, em ordem de grandeza, erva-mate, milho, feijão
e arroz. O transporte realizado é de caráter local, sendo o
próprio município e municípios vizinhos origem e destino da
carga e dos passageiros transportados.
Balsa Rio Foz do Areia, com 26 anos de uso, casco de aço, 19,46
x 5,2 x 0,3*. Limite máximo de carga de 18 t e limite máximo de
passageiros de 8 pessoas. Em estado regular de conservação.
Rebocador Rio Foz do Areia I, com 26 anos de uso, equipado
com motor de 6 hp de potência, casco de aço, 6,8 x 1,7 x 0,10*.
Estado de conservação ruim.
Embarcações com título de inscrição, CSN, TR, seguro DPEM.
Balsa com 2 extintores de incêndio e 12 coletes salva-vidas.
Rebocador sem equipamentos de segurança.
600 travessias mensais. Gratuita de segunda-feira a sábado,
das 07:00 às 17:00. A prefeitura, operadora do serviço, autoriza
cobrança de tarifa pelo balseiro nos domingos e feriados.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.8.1.6.

Análise Econômica

A travessia, com extensão aproximada de 800 metros, sobre o Rio da Areia nas
imediações em que desemboca no lago formado pela represa de Foz de Areia no médio vale
do Rio Iguaçu reduziria a ligação rodoviária entre os municípios de Cruz Machado e Pinhão, dos
atuais 195 km sem balsa – cruzando o Rio Iguaçu pela ponte da BR 153 e passando por
Bituruna – para apenas 68 km, dos quais 32,7 km em estrada de terra. Usuários do município
de Reserva do Iguaçu também seriam potencialmente beneficiados com a travessia com
redução do tempo de viagem em quase 40%. Dados geográficos e mapas da região e do local
da travessia estão na Tabela 74 e nas Figuras 180 e 181.
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Tabela 75 – Travessia Cruz Machado – Pinhão sobre o Rio da Areia –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Sul e Sudeste
Coordenadas: lat. 26°00'02.4"S e long. 51°35'15.8"W

Condições
das Rodovias
Pavimentada

a

Municípios beneficiados : Cruz Machado, Pinhão e
Reserva do Iguaçu
a

Terra

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)
162,5

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
34,5

32,5

32,7

-

0,8

Travessia

Total
195
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

68

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 20 travessias por dia em
média (600 por mês), atendendo a produtores rurais, trabalhadores e moradores. A Figura 180
oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com
identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas
sedes municipais.

Figura 180 – Travessia Cruz Machado – Pinhão sobre o Rio da Areia: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 181 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os três municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Pinhão é o de maior expressão econômica na
região.
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Figura 181 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cruz Machado – Pinhão
Fonte: Elaboração própria

Nas condições atuais das rodovias, os três municípios (Cruz Machado, Pinhão e
Reserva do Iguaçu) seriam diretamente beneficiados com a travessia, com redução acima de
40% do tempo de percurso no caso de Cruz Machado e Pinhão e próxima a 40% no caso de
Reserva do Iguaçu. O asfaltamento não iria interferir significativamente nessa redução do
tempo de viagem (nesse caso, Reserva do Iguaçu também teria redução superior a 40%).
Analisando os dados demográficos e econômicos da região formada pelos três
municípios citados, conforme Tabela 75, verifica-se que o contingente populacional alcançou
55,56 mil pessoas no Censo de 2010, com taxa média anual de crescimento demográfico na
década 2000-10 de 0,52% (contra a taxa média estadual 0,89% a.a.). A projeção de
crescimento para as próximas duas décadas são de uma taxa negativa (-0,20% a.a.). No lado
econômico, o PIB regional somou R$ 760 milhões em 2010, com um PIB per capita de apenas
R$ 13,6 mil, bastante abaixo da média estadual de R$ 20,8 mil. Na composição setorial do
produto destaca-se a indústria, com participação de 46,6% (em vista da existência de usina
hidrelétrica na região), seguindo-se os serviços, com 31,6% e a agropecuária, com 21,8%. No
ano de 2012, o volume dos produtos da lavoura temporária alcançou 509 mil t, com destaque
para milho, soja e mandioca. Nesse ano, 6,1 mil trabalhadores encontravam-se empregados na
região com relações formais de emprego, conforme RAIS.
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Tabela 76 – Travessia Cruz Machado – Pinhão sobre o Rio da Areia – dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

2

3

3

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,28

6,12

População 2010 - mil hab.

48,25

55,56

55,56

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,17

0,20

0,20

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,46

0,52

0,52

Massa salarial: Região/PR (%)

0,11

0,13

0,13

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,26

-0,20

-0,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,28

4,76

4,76

2. População - 2010

3.PIB

6,12

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,69

0,76

0,76

Valor (R$milhão)

251,68

323,61

323,61

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

14,25

13,60

13,60

Volume Lavoura Temp. (mil t)

387,52

509,08

509,08

Valor Adic. - Agropecuária (%)

19,59

21,76

21,76

- Milho (mil t)

171,62

223,39

223,39

Valor Adicionado - Indústria (%)

50,18

46,63

46,63

- Soja (mil t)

88,91

127,66

127,66

Valor Adicionado - Serviços (%)

30,23

31,61

31,61

- Mandioca (mil t)

38,20

39,36

39,36

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente a média de travessias é de 7,2 mil ao ano. Espera-se que em 2034 o
número de travessias seja de 16.152 ao ano, o que representa um crescimento projetado
médio de 3,96% ao ano. A Figura 182 ilustra o crescimento do número de travessias ao ano no

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022
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2020
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2016

2015

2014

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

2013

Número de Travessias

período projetado.

Projetado

Figura 182 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano –
na Travessia de Cruz Machado – Pinhão (Foz do Areia) – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.8.2.

TRAVESSIA 18 – CRUZ MACHADO (PR) / PALMEIRINHA

A travessia Palmeirinha, liga as margens do Rio Iguaçu, no município de Cruz Machado.
A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cruz Machado (ver
Figura 183).
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Figura 183 – Mapa de localização da Travessia Palmeirinha, município de Cruz Machado
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 8 km da sede do município de Cruz Machado, o acesso à
travessia é realizado por via rural municipal, não pavimentada, em bom estado de
conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem.
As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem, administrativa e
de apoio.
O Rio Iguaçu, neste ponto, em época de nível de água normal, possui largura
aproximada de 1.200 m e cerca de 130 m de profundidade. De acordo com o Sr. Valmir Vilmer,
Secretário de Manutenção da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, com nível alto a
profundidade pode chegar a 140 m e, em época de baixio, a 94 metros.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.8.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, em leito natural e em bom estado de conservação,
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 26°03'21.9"S e longitude
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51°24'20.6"W. O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente, está adequado
para embarque e desembarque de passageiros e é compatível com as características das
embarcações utilizadas (ver Figura 184). A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade do
Sr. Valdir Graboski e de uso exclusivo da Prefeitura de Cruz Machado, responsável por sua
manutenção.

Figura 184 – Atracadouro da margem direita, Cruz Machado
Fonte: FAPEU

Na margem direita estão disponíveis, como se observa na Figura 185, placa de
identificação e de informações acerca da travessia e quadro de horário de funcionamento da
balsa. O estado de conservação destes equipamentos é regular.

Figura 185 – Placas de identificação e informativas na margem direita, Cruz Machado
Fonte: FAPEU

2.4.8.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, também pertencente ao município de Cruz Machado,
existe um ponto de atracação, em leito natural e em bom estado de manutenção. O
atracadouro é suficiente para atender à demanda existente, está adequado para embarque e
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desembarque de passageiros e é compatível com as características de embarcações utilizadas
(ver Figura 186). A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade do Sr. Pedro da Rosa e o
uso é exclusivo da Prefeitura de Cruz Machado, operadora do serviço. Não existe nenhum tipo
de equipamento disponível nesta margem.

Figura 186 – Atracadouro da margem esquerda do rio, Cruz Machado
Fonte: FAPEU

2.4.8.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cruz
Machado, de CNPJ número 76.339.688/001-09, localizada na Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz
Machado (PR).
A operação está sendo regular e o transporte é oferecido de segunda a sexta, no
horário de funcionamento das 07:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30. A prefeitura disponibiliza
um funcionário formal para a atividade de balseiro, habilitado na Marinha. Como o balseiro é
funcionário público municipal e tem regime de trabalho das 07:00 às 17:00, eventuais
travessias fora deste horário ou nos finais de semana são tarifadas e o valor arrecadado é
retido totalmente pelo funcionário. Travessias realizadas dentro do horário normal de
funcionamento são gratuitas e não há emissão de bilhete de passagem. Os valores cobrados,
apresentados na Tabela 77, são determinados pela Prefeitura.
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Tabela 77 – Tabela de preços – Travessia Palmeirinha, Cruz Machado
Tipo

Valor

Carro

R$ 5,00

Motocicletas

R$ 5,00

Caminhão-toco

R$ 11,00

Trator
R$ 5,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

São realizadas, em média, 1.200 travessias mensais. O transporte médio diário, por
tipo de veículo, segue a seguinte configuração: 36 automóveis, cinco caminhões e 12
motocicletas. Nesta travessia, não há interrupções em decorrência de alterações no nível da
água. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso a
comunidades isoladas e trabalho, realizados por pequenos produtores, moradores e
trabalhadores. Os principais produtos transportados, por ordem de importância, são: erva
mate, milho, feijão, arroz e madeira (pinus e eucalipto de reflorestamento). O transporte
realizado é de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e destino
da carga e dos passageiros transportados.

2.4.8.2.4.

Embarcações

Para a operação na travessia são utilizadas duas embarcações: uma balsa e um
rebocador. As embarcações são de propriedade da Prefeitura Municipal de Cruz Machado e
são certificadas pela Marinha.
A balsa, denominada Palmeirinha, utilizada há 24 anos, tem casco de aço, 19,46 m de
comprimento, 5,2 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de carga é
de 18 toneladas e o limite máximo de passageiros é de oito pessoas. Possui título de inscrição,
CSN, TR, seguro DPEM e está em bom estado de conservação. Quanto à segurança, a balsa
está equipada com dois extintores de incêndio e 12 coletes salva-vidas (ver Figura 187).
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Figura 187 – Vista geral da Balsa Palmeirinha e vista parcial do casario da balsa, com
acessórios de segurança
Fonte: FAPEU

O rebocador Palmeirinha I está equipado com motor de 6 hp de potência, possui casco
de aço, 6,8 m de comprimento, 1,7 m de largura e 0,1 m de calado, quando leve (ver Figura
188). Possui título de inscrição, TR, seguro DPEM e está em regular estado de conservação.
Possui um extintor de incêndio.

Figura 188 – Vista geral do Rebocador Palmeirinha I e vista do motor da balsa, com
acessórios de segurança
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.8.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 77 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Palmeirinha, município de Cruz Machado.
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Tabela 78 – Características da travessia Palmeirinha, Cruz Machado
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Em operação.
Distante aproximadamente 8 km da sede do município de Cruz
Machado, o acesso à travessia é realizado por via rural
municipal, não pavimentada, em bom estado de conservação.
Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um atracadouro por margem, em bom estado de conservação
e adequados à operação. O Rio Iguaçu neste ponto, em época
normal de nível d’água, possui largura aproximada de 1.200 m e
cerca de 130 m de profundidade.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, acesso a comunidades isoladas e trabalho,
realizados por pequenos produtores, moradores e
trabalhadores. Os principais produtos transportados, por
ordem de importância, são: erva mate, milho, feijão, arroz e
madeira (pinus e eucalipto de reflorestamento). O transporte
realizado é de caráter local, sendo o próprio município e
municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Balsa Palmeirinha, com 24 anos de uso, tem casco de aço,
19,46 x 5,20 x 0,30*. Seu limite máximo de carga é de 18 t e o
limite máximo de passageiros é de 8 pessoas. Bom estado de
conservação.
Rebocador Palmeirinha I, equipado com motor de 6 hp de
potência, possui casco de aço, 6,80 x 1,70 m x 0,10*. Regular
estado de conservação.
Embarcações com título de inscrição, CSN, TR e seguro DPEM.
A balsa está equipada com 2 extintores de incêndio e 12 coletes
salva-vidas e o rebocador possui 1 extintor de incêndio.
1200 travessias mensais. Gratuita nos dias úteis. Nos finais de
semana e feriados o balseiro está autorizado pela Prefeitura a
cobrar tarifa.
Não há previsão de investimento na infraestrutura da travessia
para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.8.2.6.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Iguaçu entre os municípios de Cruz Machado (margem direita)
e Bituruna (margem esquerda), com extensão aproximada de 700 metros, reduziria o trecho
rodoviário sem balsa entre esses dois municípios dos atuais 115 km (cruzando o Rio Iguaçu
pela BR 153 próximo à cidade de União da Vitória) para apenas 37,7 km, conforme a Tabela 78.
Apenas os dois municípios diretamente envolvidos – Cruz Machado e Bituruna – seriam
beneficiados com a travessia com a redução mínima de 10% do tempo de viagem em relação
ao percurso atualmente existente sem o uso de balsas (a redução estimada é próxima a 40%).
A Figura 189 e a Figura 190 contêm mapas da região e do local da travessia.
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Tabela 79 – Travessia Cruz Machado – Bituruna sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 26°03'21.9"S e long. 51°24'20.6"W

a

Municípios beneficiados : Bituruna e Cruz Machado

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

82,5

15,6

Terra

32,5

21,4

-

0,7

Travessia

Total
115
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

37,7

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 40 travessias por dia em
média (1.200 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores, produtores e transporte de
safra. A Figura 189 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia
entre as duas sedes municipais.

Figura 189 – Travessia Cruz Machado – Bituruna sobre o Rio Iguaçu: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 190 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos dois municípios (Cruz Machado e Bituruna), sua localização em relação à
travessia e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que o município de Bituruna é o
de maior expressão econômica.
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Figura 190 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cruz Machado – Bituruna
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 79 apresenta dados sobre a estrutura econômica e demográfica dos dois
municípios, nas condições atuais das rodovias. A população recenseada no ano de 2010 no
conjunto dos dois municípios foi de 33,9 mil habitantes, com taxa anual de crescimento na
década 2000-10 de 0,15% (contra a taxa média estadual de 0,89% a.a.). Por outro lado, a
projeção para as próximas duas décadas é de taxa negativa (-0,53% a.a.).
Quanto à estrutura econômica, o PIB dos dois municípios somou R$ 300 milhões no
ano de 2010, resultando num PIB per capita muito baixo, R$ 8,9 mil (contra a média estadual
de R$ 20,8 mil). A composição setorial do produto em 2010 foi a seguinte: agropecuária com
37,37%, a indústria com 12,12% e os serviços com 50,50%. Os produtos da lavoura temporária,
com destaque para milho, mandioca e feijão, totalizaram 158 mil toneladas em 2012. Nesse
ano, o contingente de pessoal ocupado com relações formais de emprego foi de 4.760
pessoas.
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Tabela 80 – Travessia Cruz Machado – Bituruna sobre o Rio Iguaçu – dados econômicos dos
municípios de Cruz Machado e Bituruna – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

2

2. População - 2010

Pessoal ocupado total - mil trab.

4,76

População 2010 - mil hab.

33,92

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,16

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,15

Massa salarial: Região/PR (%)

0,10

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,53

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,81

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,30

Valor (R$milhão)

126,11

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

8,92

Volume Lavoura Temp. (mil t)

158,55

Valor Adic. - Agropecuária (%)

37,37

- Milho (mil t)

75,05

Valor Adicionado - Indústria (%)

12,12

- Mandioca (mil t)

49,60

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,50

- Feijão (mil t)

14,35

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente, são realizadas em média 14,4 mil travessias. De acordo com os resultados
da projeção, estima-se um crescimento médio de 0,51% ao ano. Com isso, em 2034 espera-se
que o número de travessias médias ao ano seja de 15.991. A Figura 191 ilustra esse
crescimento.
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15.000
14.500
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Figura 191 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano –
na Travessia de Cruz Machado – Bituruna – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.8.3.

TRAVESSIA 19 – CRUZ MACHADO (PR) – PINHÃO (PR)/
RIO DA AREIA

A travessia Rio da Areia, que liga os municípios de Cruz Machado e Pinhão, está
localizada no Rio da Areia. A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Cruz Machado (ver Figura 192).
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Figura 192 – Mapa de localização da Travessia Rio da Areia, município de Cruz Machado
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 18 km da sede do município de Cruz Machado, o acesso à
travessia é realizado por via municipal denominada Estrada Rio da Areia. Esta via não é
pavimentada e seu estado de conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que dá
acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio da Areia neste ponto é represado e, devido à sua posição geográfica em relação
à usina, possui grande variação na altura do nível d’água durante o ano. O rio apresenta, em
época de nível alto, largura aproximada de 230 m e 18 m de profundidade; em época de
baixio, como na ocasião da visita em campo, o mesmo estava com largura de cerca de 60 m e 2
m de profundidade. Para vencer os 60 m entre as margens são gastos 53 segundos, o que
equivale a uma velocidade média de 2,22 nós.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.4.8.3.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de Pinhão, existe um ponto de atracação em
leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°56'16.9"S e longitude
51°24'22.7"W. O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente, está adequado
para embarque e desembarque de passageiros e é compatível com as características das
embarcações utilizadas. Seu estado de conservação é bom (ver Figura 193). A área ocupada
pelo atracadouro é de propriedade do Sr. Ireneu Yatsko e é de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal de Cruz Machado, operadora do serviço e responsável por sua manutenção.

Figura 193 – Atracadouro da margem direita, Pinhão
Fonte: FAPEU

2.4.8.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, no município de Cruz Machado, em leito
natural, localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 25°56'16.7"S e longitude
53°24'20.5"W. Como pode ser observado na Figura 194, o atracadouro é compatível com as
características das embarcações utilizadas, é suficiente para atender à demanda existente e
está adequado para embarque e desembarque de passageiros. O estado de conservação do
atracadouro é bom.
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Figura 194 – Atracadouro da margem esquerda do rio, Cruz Machado
Fonte: FAPEU

A propriedade da área ocupada pelo atracadouro desta margem também é do Sr.
Ireneu Yatsko, seu uso é exclusivo para a atividade de travessia e sua manutenção é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, operadora do serviço.
Nesta margem estão disponíveis placas de identificação e informação sobre as
capacidades das embarcações e horário de atendimento (ver Figura 195).

Figura 195 – Placas de identificação e informações a cerca da travessia, margem esquerda
Fonte: FAPEU

2.4.8.3.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cruz
Machado, CNPJ número 76.339.688/001-09, localizada na Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz
Machado (PR).
A operação está sendo regular e o transporte é oferecido de segunda a sexta-feira, no
horário das 07:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30. A prefeitura disponibiliza um funcionário
formal para a atividade de balseiro, habilitado na Marinha. Como o balseiro é funcionário
público municipal e tem regime de trabalho das 07:00 às 17:00, eventuais travessias fora deste
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horário ou nos finais de semana são tarifadas e o valor arrecadado é retido totalmente pelo
funcionário. Travessias realizadas dentro do horário normal de funcionamento são gratuitas e
não há emissão de bilhete de passagem. Os valores cobrados, apresentados na Tabela 81, são
determinados pela Prefeitura (ver Figura 196).
Tabela 81 – Tabela de preços – Travessia Rio da Areia, Cruz Machado
Tipo
Carro e motocicletas

Valor
R$ 5,00

Caminhonetes e veículos maiores
R$ 10,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Figura 196 – Horário de funcionamento e tarifas cobradas, fixados na balsa
Fonte: FAPEU

São realizadas, em média, 600 travessias mensais. Na alta temporada, o transporte
médio diário, por tipo de veículo, segue a seguinte configuração: 12 automóveis, oito
caminhões e 20 motocicletas.
Nesta travessia há interrupções semestrais em decorrência de alterações no nível da
água. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso a
comunidades isoladas e trabalho, realizados por pequenos e grandes produtores, moradores e
trabalhadores. Os principais produtos transportados, por ordem de importância, são: erva
mate, milho, feijão, arroz e madeira (lenha). O transporte realizado é de caráter local, sendo o
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próprio município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.

2.4.8.3.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado, que realiza o serviço de travessia, possui
duas embarcações certificadas na Marinha: uma balsa e um rebocador.
A balsa, denominada Rio da Areia, utilizada há 26 anos, tem casco de aço, 19,46 m de
comprimento, 5,2 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de carga é
de 18 toneladas e o limite máximo de passageiros é de oito pessoas. Possui título de inscrição,
CSN, TR, seguro DPEM e está em estado de conservação regular (ver Figura 197).
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e oito coletes
salva-vidas.

Figura 197 – Vista geral da Balsa Rio da Areia e vista parcial do convés, casario
Fonte: FAPEU

O rebocador Rio da Areia I está equipado com motor de 2 hp de potência, possui casco
de aço, 6,8 m de comprimento, 1,7 m de largura e 0,1 m de calado, quando leve. Possui título
de inscrição, TR, seguro DPEM e está em estado de conservação ruim. Não possui acessórios
de segurança, tais como, extintor e colete salva vida (ver Figura 198).
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Figura 198 – Rebocador Rio da Areia I
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.8.3.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 81 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Rio da Areia, município de Cruz Machado.
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Tabela 82 – Características da travessia Rio da Areia, Cruz Machado
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Em operação.
Distante aproximadamente 18 km da sede do município de
Cruz Machado, o acesso à travessia é realizado por via
municipal denominada Estrada Rio da Areia. Esta via não é
pavimentada e seu estado de conservação é bom. Não há linha
de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um atracadouro por margem, em leito natural, adequado à
operação e em bom estado de conservação. O Rio da Areia no
ponto de travessia apresenta, em época normal, largura
aproximada de 230 m e 18 m de profundidade.
Transporte de safra, acesso a comunidades isoladas e trabalho,
realizados por pequenos e grandes produtores, moradores e
trabalhadores. Os principais produtos transportados, por
ordem de importância, são: erva mate, milho, feijão, arroz e
madeira (lenha). O transporte realizado é de caráter local,
sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Rio da Areia, com 26 anos de uso, tem casco de aço,
19,46 x 5,20 x 0,30*. Limite máximo de carga de 18 t e limite
máximo de passageiros de 8 pessoas. Estado de conservação
regular.
Rebocador Rio da Areia I, equipado com motor de 2 hp de
potência, possui casco de aço, 6,8 x 1,7 x 0,10*. Estado de
conservação ruim.
Embarcações com título de inscrição, CSN, TR e seguro DPEM.
Balsa equipada com 1 extintor de incêndio e 8 coletes salva
vidas. Rebocador sem equipamentos de segurança.
600 travessias mensais. Gratuita nos dias úteis. Balseiro está
autorizado a cobrar tarifa nos finais de semana, feriados e fora
do horário estabelecido pela Prefeitura.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os
próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.8.3.6.

Análise Econômica

A travessia sobre o Rio d’Areia, afluente do Rio Iguaçu, entre os municípios de Cruz
Machado (margem esquerda) e Pinhão (margem direita), com extensão aproximada de 100
metros, reduziria o trecho rodoviário sem balsa entre esses dois municípios dos atuais 195 km
(cruzando duas vezes o Rio Iguaçu – em União da Vitória e na Usina Hidrelétrica de Bento
Munhoz) para apenas 68,3 km (dos quais 54,3 em estrada de terra), conforme a Tabela 82.
Além desses dois municípios, essa redução do percurso rodoviário com a travessia por ponte
beneficiaria também o município vizinho de Reserva do Iguaçu, com redução mínima de 20%
do tempo de viagem. A Figura 199 e a Figura 200 contêm mapas da região e do local da
travessia.
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Tabela 83 – Travessia Cruz Machado – Pinhão sobre o Rio Areia –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Sul e Sudeste
Coordenadas: lat. 25°56'16.7"S e long. 51°24'20.5"W

Condições
das Rodovias
Pavimentada

a

Municípios beneficiados : Cruz Machado, Pinhão e
Reserva do Iguaçu.
a

Terra

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)
162,5

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
13,9

32,5

54,3

-

0,1

Travessia

Total
195
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia

68,3

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 20 travessias por dia em
média (600 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores e transporte de safra. A Figura
199 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com
identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas
sedes municipais.

Figura 199 – Travessia Cruz Machado – Pinhão sobre o Rio Areia: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 200 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os três municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Pinhão é o de maior expressão econômica.
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Figura 200 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cruz Machado – Pinhão
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 83 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia em
questão. Deve-se registrar, de início, que, nas condições atuais das rodovias, dois municípios
(Cruz Machado e Pinhão) teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 40%, enquanto
que Reserva do Iguaçu teria redução entre 20 e 40%; se feito o asfaltamento, a travessia traria
redução superior a 40% também a usuários do município de Reserva do Iguaçu (para chegar à
Cruz Machado). Portanto, no caso desta travessia, o asfaltamento dos trechos rodoviários não
amplia substancialmente os benefícios da construção da ponte. Por isso, a análise é feita
apenas para as condições atuais dos trechos rodoviários envolvidos.
A Tabela 83 reúne também um conjunto de dados segundo dois níveis de impacto
territorial da travessia em estudo: um total de três municípios, com impacto de pelo menos
20%, dos quais para dois deles o impacto seria superior a 40%. Tomando por base os três
municípios, a população abrangida era de 55,5 mil habitantes em 2010, com taxa de
crescimento populacional na década 2000-10 de 0,52% a.a. – portanto, inferior à média
estadual que foi 0,89% a.a. Por outro lado, a projeção de crescimento para as próximas duas
décadas (2013-2033) indica taxa de crescimento negativa para a região (-0,20% a.a.). Ou seja,
como outros pequenos municípios do interior do estado, esta região tende a perder população
nos próximos 20 anos.
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A Tabela 83 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da travessia,
formado pelos três municípios citados: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 760 milhões e o PIB
per capita dessa região alcançou apenas R$ 13,6 mil, bastante inferior à média estadual (R$
20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação forte
participação da indústria (46,6%) contra apenas 21,7% da agropecuária e os restantes 31,6%
de serviços. Assim, verifica-se que a indústria da região tem um percentual de participação na
formação do produto 1,7 vezes maior do que a média estadual (que foi de 27,4%). Em 2012, o
volume de produtos da lavoura temporária somou 509 mil t, com destaque para milho, soja e
batata inglesa; e o total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 6,1
mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 4,7% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 84 – Travessia Cruz Machado – Pinhão sobre o Rio Areia – dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

3

3

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,28

6,12

População 2010 - mil hab.

48,25

55,56

55,56

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,17

0,20

0,20

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,46

0,52

0,52

Massa salarial: Região/PR (%)

0,11

0,13

0,13

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,26

-0,20

-0,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,28

4,76

4,76

2. População - 2010

3.PIB

6,12

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,69

0,76

0,76

Valor (R$milhão)

251,68

323,61

323,61

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

14,25

13,60

13,60

Volume Lavoura Temp. (mil t)

387,52

509,08

509,08

Valor Adic. - Agropecuária (%)

19,59

21,76

21,76

- Milho (mil t)

171,62

223,39

223,39

Valor Adicionado - Indústria (%)

50,18

46,63

46,63

- Soja (mil t)

88,91

127,66

127,66

Valor Adicionado - Serviços (%)

30,23

31,61

31,61

- Batata Inglesa (mil t)

21,91

30,43

30,43

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Hoje são realizadas em média 7,2 mil travessias por ano. Espera-se que em 2034, o
número de travessias seja de 10.848, o que representa uma taxa média de crescimento 1,99%
ao ano. A Figura 201 ilustra o crescimento do número de travessias projetado para este
trajeto.
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Figura 201 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano –
na Travessia de Cruz Machado – Pinhão (Rio Areia) – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.9.

TRAVESSIA 20 – PINHÃO (PR) – BITURUNA (PR)/ RIO
FLORESTA

A travessia Floresta, que liga os municípios de Pinhão e Bituruna, está localizada parte
no Rio Iguaçu e parte no Rio Floresta, afluente do Rio Iguaçu (ver Figura 202). A operação na
travessia é de responsabilidade da empresa concessionária Balsa Rio Floresta Ltda.

Figura 202 – Mapa de localização da Travessia Floresta, município de Pinhão
Fonte: Elaboração própria
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Com distância aproximada de 65 km da sede do município de Pinhão, o acesso à
travessia é realizado em seus primeiros 44 km pela rodovia estadual pavimentada PR-170 e em
seus 21 km restantes pela via municipal não pavimentada, denominada Estrada Arroio Bonito.
O estado de conservação de ambas as vias é regular. Não há linha de transporte coletivo que
dá acesso ao local.
A travessia conta com três pontos de atracação em leito natural, um na margem
direita e dois na margem esquerda. O atracadouro da margem direita está localizado no
município de Pinhão, no Rio Floresta. Quanto aos atracadouros da margem esquerda, um
deles está localizado também no município de Pinhão, no Rio Floresta, e o outro, localizado no
município de Bituruna, no Rio Iguaçu. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem
áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
O Rio Floresta neste ponto possui largura aproximada de 290 m e em torno de 17 m de
profundidade, podendo chegar a 20 m em época de cheia e 13 m em época de baixio. O Rio
Iguaçu possui largura de cerca de 600 m.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.9.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do Rio Floresta, no município de Pinhão, existe um ponto de
atracação em leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°55'01.4"S e
longitude 51°42'41.3"W. O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente e
compatível com as características das embarcações utilizadas, no entanto, está inadequado
para embarque e desembarque de passageiros, uma vez que a travessia não está em operação
e as embarcações foram retiradas da água e estacionadas nesta margem. Seu estado de
conservação é ruim, apresentando valas formadas por erosão e vegetação alta, próximo às
embarcações (ver Figura 203). A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da COPEL,
seu uso é exclusivo para a travessia e o responsável por sua manutenção é a Prefeitura
Municipal de Pinhão.
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Figura 203 – Acesso e atracadouro na margem direita, Pinhão
Fonte: FAPEU

2.4.9.2.

Estrutura física na margem esquerda

Esta travessia possui uma particularidade em relação às demais do estado do Paraná: é
realizada em dois rios distintos, Rio Iguaçu e Rio Floresta, afluente do primeiro.
Localizado na foz do Rio Floresta, existe um atracadouro na margem esquerda do Rio
Iguaçu, no município de Bituruna. Em função do serviço de travessia estar interrompido e a
existência de uma ilha entre as duas margens, não foi possível visualizar e descrever este
atracadouro.
Na margem esquerda do Rio Floresta existe um atracadouro que faz a ligação entre
locais pertencentes ao município de Pinhão. Em leito natural, o atracadouro é suficiente para
atender à demanda existente e compatível com as características de embarcações utilizadas,
mas inadequado para embarque e desembarque de passageiros, por falta de manutenção (ver
Figura 204).

Figura 204 – Atracadouro da margem esquerda do Rio Floresta, Pinhão
Fonte: FAPEU
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A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da COPEL, seu uso é exclusivo para
a atividade de travessia e sua manutenção é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Pinhão. Não existe nenhum tipo de equipamento disponível nesta margem.

2.4.9.3.

Características da operação

A Prefeitura Municipal de Pinhão, proprietária das embarcações, licitou o serviço de
operação da travessia. O contrato n.o 126/2009 estabelece que a empresa Balsa Rio Floresta
Ltda., de CNPJ número 04.464.397/0001-23, ganhadora do certame, realizaria o serviço de
transporte por navegação nas travessias pertencentes ao município de Pinhão, mediante
pagamento mensal pela prestação do serviço. O município de Pinhão recebeu as embarcações
da empresa de energia COPEL como compensação pela área alagada em seu território, assim
como recebe atualmente compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica (royalties) da mesma empresa. A receita
obtida é utilizada para pagamento da empresa concessionária que opera as travessias. A
empresa Balsa Rio Floresta disponibiliza dois balseiros para execução da atividade, habilitados
na Marinha, sendo um de Bituruna e outro de Pinhão, que trabalham em regime alternado.
A operação não está sendo regular, mas as embarcações não estão interditadas pela
Marinha. A prefeitura optou pela interrupção do serviço de travessia há aproximadamente um
ano, porque avaliou que as condições físicas das embarcações comprometem a segurança dos
usuários e dos balseiros. Tanto a balsa quanto o rebocador apresentam muitos pontos de
ferrugem no casco e, em alguns pontos, iminência de perfuração.
Quando em operação, o transporte é realizado diariamente, conforme a demanda.
Eram realizadas mensalmente de 180 a 360 travessias, dependendo da época do ano.
Não há interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água em
nenhum dos rios utilizados para a travessia. Não há registro de acidentes com as embarcações
nesta travessia e não existem embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
A travessia é gratuita para os usuários e, portanto, não há emissão de bilhete de
passagem. O contrato firmado entre a prefeitura e a empresa concessionária garante a não
cobrança de tarifa.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra e gado,
acesso à comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais,
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moradores e trabalhadores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Não são elaborados para a prefeitura relatórios mensais contendo informações sobre
o número de passageiros e veículos transportados. A travessia possui autorização formal da
Marinha para operar.

2.4.9.4.

Embarcações

A balsa, denominada Rio Floresta (ver Figura 205), utilizada há 21 anos, tem casco de
aço, 7,8 m de comprimento, 3 m de largura e 0,2 m de calado, quando leve.

Figura 205 – Balsa Rio Floresta, retirada d’água por questões de segurança dos usuários
Fonte: FAPEU

Possui título de inscrição, TR, seguro DPEM e encontra-se em estado de conservação
ruim, apresentando pontos de ferrugem e alguns pontos de iminência de perfuração no casco
(ver Figura 206). Quanto à segurança, a balsa está equipada com dois extintores de incêndio e
18 coletes salva-vidas.

Figura 206 – Casco da balsa Rio Floresta com pontos de ferrugem e iminência de perfuração
Fonte: FAPEU
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O rebocador Rio Floresta, com 21 anos de uso, está equipado com motor retificado há
um ano e possui casco de aço (ver Figura 207).

Figura 207 – Rebocador Rio Floresta e seu motor – embarcação fora d’água
por questões de segurança
Fonte: FAPEU

Possui título de inscrição de embarcação, mas o mesmo não foi apresentado pela
Prefeitura, proprietária da embarcação. Possui seguro DPEM e encontra-se em estado de
conservação ruim, apresentando pontos de ferrugem com iminência de perfuração no casco.
Está equipado com um extintor de incêndio e dois coletes salva-vidas (ver Figura 208).

Figura 208 – Coletes salva-vidas na cabine e condições do casco do rebocador
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.
De acordo com os senhores Ademir Kramer de Lima e Lucio Syoka, da Secretaria de
Transportes da Prefeitura Municipal de Pinhão, não há previsão de investimentos em
infraestrutura da travessia por parte da prefeitura, no entanto, a COPEL está fazendo
levantamento de custos para substituição ou recuperação das embarcações utilizadas nas
travessias do município.
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2.4.9.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 84 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Floresta, município de Pinhão.
Tabela 85 – Características da travessia Floresta, Pinhão
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Empresa concessionária Balsa Rio Floresta Ltda.
Travessia interrompida pela Prefeitura de Pinhão, proprietária das
embarcações. Não está interditada. Embarcações fora d’água por
questão de segurança e estacionadas na margem direita do Rio
Floresta.
Com distância aproximada de 65 km da sede do município de
Pinhão, o acesso à travessia é realizado em seus primeiros 44 km
pela Rodovia estadual pavimentada PR-170 e em seus 21 km
restantes pela via municipal não pavimentada, denominada
Estrada Arroio Bonito. O estado de conservação de ambas as vias é
regular. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação em leito natural na margem direita do Rio
Floresta, município de Pinhão, inadequado à operação, mas
compatível com as embarcações e em número suficiente para
atender à demanda. Estado de conservação ruim.
Um ponto de atracação em leito natural na margem esquerda do
Rio Floresta, município de pinhão, inadequado à operação por falta
de manutenção, compatível com as embarcações e em número
suficiente para atender à demanda.
Um ponto de atracação em leito natural na margem esquerda do
Rio Iguaçu, município de Bituruna, não visível da margem direita.
O Rio Floresta possui neste ponto largura aproximada de 290 m e
em torno de 17 m de profundidade. O Rio Iguaçu possui largura de
cerca de 600 m.
Transporte de safra e gado, acesso à comunidade isolada e
trabalho, realizados por pequenos produtores rurais, moradores e
trabalhadores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o
próprio município e municípios vizinhos origem e destino da carga
e dos passageiros transportados.
Balsa Rio Floresta, com 21 anos de uso, com casco de aço, 7,80 x
3,00 x 0,2*. Estado de conservação ruim, apresentando pontos de
ferrugem e alguns pontos de iminência de perfuração no casco.
Rebocador Rio Floresta, com 21 anos de uso, equipado com motor
retificado há um ano e possui casco de aço. Estado de conservação
ruim, apresentando pontos de ferrugem com iminência de
perfuração no casco.
Balsa com título de inscrição, TR, seguro DPEM e equipada com 2
extintores de incêndio e 18 coletes salva-vidas. Rebocador possui
título de inscrição de embarcação, mas o mesmo não foi
apresentado pela Prefeitura, proprietária da embarcação. Possui
seguro DPEM e está equipado com 1 extintor de incêndio e 2
coletes salva-vidas.
180 a 360 travessias por mês. Gratuita para usuário. Prefeitura
utiliza royalties oriundos da COPEL para pagamento do serviço
concessionado.
De acordo com os Srs. Ademir Kramer de Lima e Lucio Syoka, da
Secretaria de Transportes da Prefeitura Municipal de Pinhão, não
há previsão de investimentos em infraestrutura da travessia por
parte da prefeitura, no entanto, a COPEL está fazendo
levantamento de custos para substituição ou recuperação das
embarcações utilizadas nas travessias do município.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.4.9.6.

Análise econômica

A travessia sobre o Rio Iguaçu, a jusante da represa de Foz de Areia, no médio vale do
Rio Iguaçu, Mesorregião Centro-Sul do estado, entre os municípios Pinhão (margem direita) e
Bituruna (margem esquerda) pode vir a se constituir em trajeto alternativo a usuários do
interior desses dois municípios, não reduzindo, entretanto, o percurso rodoviário entre as duas
sedes municipais, conforme dados da Tabela 85. Mapas da região e do local da travessia
encontram-se na Figura 209 e na Figura 210.
Tabela 86 – Travessia Pinhão – Bituruna sobre o Rio Iguaçu (afluente Rio Floresta) –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Sul e Sudeste
Coordenadas: lat. 25°55'01.4"S e long. 51°42'41.3"W

a

Municípios beneficiados : Bituruna e Pinhão

a

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

80,5

71

Terra

0

27,8

Travessia

-

0,5

Total
80,5
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

99,3

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, a travessia encontra-se atualmente desativada. A Figura
209 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com
identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas
sedes municipais.

Figura 209 – Travessia Pinhão – Bituruna sobre o Rio Iguaçu (afluente Rio Floresta):
mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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A Figura 210 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos dois municípios (Pinhão e Bituruna), sua localização em relação à travessia e a
magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que o município de Pinhão possui maior
expressão econômica na região.

Figura 210 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Pinhão – Bituruna
Fonte: Elaboração própria

Apesar de apresentar uma maior extensão (99,3 km) em relação ao trecho rodoviário
existente (80,5 km), o novo traçado rodoviário com a travessia deverá, entretanto, ser útil para
usuários do interior dos municípios de Pinhão e Bituruna. Por essa razão, mesmo fugindo ao
critério metodológico utilizado no presente estudo (onde a variável central é a redução do
tempo de viagem entre as sedes municipais), a Tabela 86 reúne dados demográficos e
econômicos para os dois municípios como um todo.
Verifica-se na Tabela 86, então, que a população recenseada em 2010 foi de 46,1 mil
pessoas nos dois municípios, com taxa anual de crescimento na década 2000-10 (0,43%), mas
com projeção de taxa negativa de crescimento demográfico para as próximas duas décadas (0,27%a.a.).
Por sua vez, o PIB dos dois municípios alcançou a cifra de R$ 700 milhões em 2010,
registrando PIB per capita de R$ 15,16 mil, inferior, portanto, à média estadual (R$20,8 mil). A
participação da indústria na formação do valor adicionado bruto é muito elevada (51,5%),
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contra 16,2% da agropecuária e 32,3% dos serviços. O volume dos produtos da lavoura
temporária nos dois municípios alcançou 324 mil t em 2012, sendo milho e soja os dois
principais produtos. Nesse ano, o pessoal ocupado em relações formais de emprego foi pouco
superior a 6,3 mil empregados nos dois municípios.
Tabela 87 – Travessia Pinhão – Bituruna sobre o Rio Iguaçu (afluente Rio Floresta) –
dados econômicos dos municípios de Pinhão e Bituruna – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis
2

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

6,32

População 2010 - mil hab.

46,09

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,21

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,43

Massa salarial: Região/PR (%)

0,13

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,27

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,52

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,70

Valor (R$milhão)

199,64

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

15,16

Volume Lavoura Temp. (mil t)

323,93

Valor Adic. - Agropecuária (%)

16,20

- Milho (mil t)

140,57

Valor Adicionado - Indústria (%)

51,54

- Soja (mil t)

89,48

Valor Adicionado - Serviços (%)

32,26

- Batata Inglesa (mil t)

21,91

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.4.10.

TRAVESSIA 21 – CORONEL DOMINGOS SOARES (PR) –
PINHÃO (PR) – RESERVA DO IGUAÇU (PR)/ SÃO PEDRO

A travessia São Pedro liga os municípios de Pinhão, Reserva do Iguaçu e Coronel
Domingos Soares, está localizada parte no Rio Iguaçu, parte em seu afluente Rio São Pedro

(ver Figura 211). A operação na travessia é de responsabilidade da empresa concessionária
Balsa Rio Floresta Ltda.
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Figura 211 – Mapa de localização da Travessia Rio São Pedro, município de Pinhão
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 52 km da sede do município de Pinhão, o acesso à
travessia é realizado por via municipal não pavimentada, denominada Estrada do Faxinal dos
Coutos, em regular estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso
ao local.
A travessia conta com três pontos de atracação em leito natural: um na margem
direita, no município de Pinhão, e dois na margem esquerda, um localizado na margem
esquerda do Rio São Pedro, afluente do Rio Iguaçu, no município de Reserva do Iguaçu, e outro
na margem esquerda do Rio Iguaçu, no município de Cel. Domingos Soares. As áreas ocupadas
pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
O Rio Iguaçu neste ponto possui largura aproximada de 670 m lineares entre as
margens e cerca de 80 m de profundidade em época normal do nível d’água. Em época de
cheia, o nível do rio pode chegar a 82 m, e em época de baixio, a 65 metros.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.4.10.1. Estrutura física na margem direita

Na margem direita do Rio Iguaçu, na foz do Rio São Pedro, afluente do primeiro, no
município de Pinhão, existe um ponto de atracação em leito natural, localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 25°59'46.8"S e longitude 53°47'56.7"W. O atracadouro é
suficiente para atender à demanda existente, está adequado para embarque e desembarque
de passageiros e é compatível com as características das embarcações utilizadas. Seu estado
de conservação é bom (ver Figura 212). A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade de
Cornélio Pires Ribeiro e de uso exclusivo para o serviço de travessia. A manutenção é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pinhão.

Figura 212 – Acesso e atracadouro da margem direita, Rio Iguaçu, município de Pinhão
Fonte: FAPEU

2.4.10.2. Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda da foz do Rio São Pedro, afluente do Rio Iguaçu, no município de
Reserva do Iguaçu, existe um ponto de atracação em leito natural, em número suficiente para
atender à demanda existente, adequado para embarque e desembarque de passageiros, e
compatível com as características das embarcações utilizadas. O estado de conservação do
atracadouro é bom (ver Figura 213). A propriedade da área ocupada pelo atracadouro não foi
informada, mas seu uso é exclusivo para a atividade de travessia e sua manutenção é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pinhão. Não existe nenhum tipo de equipamento
disponível nesta margem.
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Figura 213 – Atracadouro da margem esquerda do Rio São Pedro, afluente do Rio Iguaçu,
município de Reserva do Iguaçu
Fonte: FAPEU

Ainda nesta travessia, existe na margem esquerda do Rio Iguaçu um ponto de
atracação em leito natural, que liga o município de Pinhão ao município de Coronel Domingos
Soares. Este atracadouro é suficiente para a demanda existente, adequado ao embarque e
desembarque de passageiros, e compatível com as características das embarcações utilizadas.
A Figura 214 mostra que o atracadouro apresenta bom estado de conservação. A propriedade
da área ocupada não foi informada, mas é de uso exclusivo para as atividades da travessia e a
manutenção é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pinhão.

Figura 214 – Atracadouro da margem esquerda do rio Iguaçu, município de Cel. Domingos
Soares
Fonte: FAPEU

2.4.10.3. Características da operação

A Prefeitura Municipal de Pinhão, proprietária das embarcações, licitou o serviço de
operação da travessia. O contrato n.o 126/2009 estabelece que a empresa Balsa Rio Floresta
Ltda., de CNPJ número 04.464.397/0001-23, ganhadora do certame, realizaria o serviço de
transporte por navegação nas travessias pertencentes ao município de Pinhão, mediante
pagamento mensal pela prestação do serviço. O município de Pinhão recebeu as embarcações
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da empresa de energia COPEL como compensação pela área alagada em seu território, assim
como recebe atualmente compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica (royalties) da mesma empresa. A receita
obtida é utilizada para pagamento da empresa concessionária que opera as travessias. A
empresa Balsa Rio Floresta disponibiliza um balseiro para execução da atividade, habilitado na
Marinha.
A operação está sendo regular, porém no dia da visita a balsa estava atracada na
margem direita e o serviço estava interrompido para reparos no casco.
O transporte é realizado diariamente, conforme a demanda. Em média, são realizadas
180 travessias mensais.
Não há interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água. Não
existem embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
A travessia é gratuita para os usuários e, portanto, não há emissão de bilhete de
passagem. O contrato firmado entre a prefeitura e a empresa concessionária garante a não
cobrança de tarifa.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra e gado,
acesso à comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos e grandes produtores rurais,
moradores e trabalhadores. Os principais produtos transportados, por ordem de importância,
são erva-mate e milho. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e
municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Não é elaborado relatório mensal para a Prefeitura, contendo informações sobre o
número de passageiros e veículos transportados. A travessia possui autorização formal da
Marinha para operar.

2.4.10.4. Embarcações

A balsa Rio São Pedro, utilizada há 21 anos, tem casco de aço, 14,3 m de comprimento,
5,2 m de largura e 0,2 m de calado, quando leve. Está em estado de conservação ruim e
apresenta furo no casco. Possui título de inscrição, TR e seguro DPEM (ver Figura 215). Quanto
à segurança, a balsa está equipada com dois extintores de incêndio e 12 coletes salva-vidas.
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Figura 215 – Balsa Rio São Pedro, vista frontal e lateral
Fonte: FAPEU

O rebocador Rio São Pedro está equipado com motor, possui casco de aço, 7,8 m de
comprimento e 3 m de largura (ver Figura 216). Possui título de inscrição de embarcação, mas
a prefeitura não apresentou o documento do seguro DPEM.

Figura 216 – Vista frontal e lateral da Balsa Rio São Pedro
Fonte: FAPEU

A embarcação está em estado de conservação regular e é equipada com dois
extintores de incêndio e dois coletes salva-vidas. Quanto à estrutura, nenhuma das
embarcações possui banheiro ou espaço reservado para PNE.
De acordo com os senhores Ademir Kramer de Lima e Lucio Syoka, da Secretaria de
Transportes da Prefeitura Municipal de Pinhão, não há previsão de investimentos em
infraestrutura da travessia por parte da prefeitura, no entanto, a COPEL está fazendo
levantamento de custos para substituição ou recuperação das embarcações utilizadas nas
travessias do município.
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2.4.10.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 88 um resumo das informações
que caracterizam a travessia São Pedro, município de Pinhão.
Tabela 88 – Características da travessia São Pedro, Pinhão
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Empresa concessionária Balsa Rio Floresta Ltda.
Em operação. No entanto, na ocasião da visita, a travessia
estava temporariamente interrompida para reparos no casco
da balsa.
Distante aproximadamente 52 km da sede do município de
Pinhão, o acesso é realizado por via municipal não
pavimentada, denominada Estrada do Faxinal dos Coutos, em
regular estado de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que dá acesso ao local.
Um atracadouro em leito natural na margem direita, foz do Rio
São Pedro, afluente do Rio Iguaçu, no município de Pinhão. O
atracadouro é adequado à operação e em bom estado de
conservação.
Um atracadouro em leito natural na margem esquerda, foz do
Rio São Pedro, no município de Reserva do Iguaçu, adequado à
operação e em bom estado de conservação.
Um atracadouro em leito natural na margem esquerda do Rio
Iguaçu, município de Cel. Domingos Soares, adequado à
operação e em bom estado de conservação.
O Rio Iguaçu possui neste ponto largura aproximada de 670 m
entre as margens e 80 m de profundidade.
Transporte de safra e gado, acesso à comunidade isolada e
trabalho, realizados por pequenos e grandes produtores rurais,
moradores e trabalhadores. Os principais produtos
transportados são erva-mate e milho. O transporte realizado é
de caráter local, sendo o próprio município e municípios
vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Balsa Rio São Pedro, com 21 anos de uso, tem casco de aço,
14,30 x 5,20 x 0,20*. Encontra-se em estado de conservação
ruim e apresenta furo no casco.
O rebocador Rio São Pedro está equipado com motor, possui
casco de aço, 7,80 m de comprimento e 3,0 m de largura,
estado de conservação regular.
Balsa possui título de inscrição, TR, seguro DPEM e está
equipada com 2 extintores de incêndio e 12 coletes salva vidas.
Rebocador possui seguro DPEM e título de inscrição de
embarcação (prefeitura não apresentou documento). Está
equipado com 2 extintores de incêndio e 2 coletes salva vidas.
180 travessias por mês. Gratuita para os usuários. Prefeitura
utiliza royalties oriundos da COPEL para pagamento do serviço
concessionado.
De acordo com a Secretaria de Transportes da Prefeitura de
Pinhão, não há previsão de investimentos em infraestrutura da
travessia por parte da prefeitura, no entanto, a COPEL está
fazendo levantamento de custos para substituição ou
recuperação das embarcações.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.4.10.6. Análise econômica

A travessia, com extensão aproximada de 600 metros, sobre o lago formado no Rio
Iguaçu pela represa de Segredo, nas imediações da foz do Rio São Pedro, reduziria a ligação
rodoviária entre os municípios de Pinhão e Coronel Domingos Soares, dos atuais 146 km sem
balsa – cruzando o Rio Iguaçu pela ponte da BR 373 – para 112 km, todo o trecho em estrada
de terra. Usuários do município de Palmas também seriam potencialmente beneficiados com a
travessia com redução do tempo de viagem em pouco mais de 10%. Dados geográficos e
mapas da região e do local da travessia estão na Tabela 88, na Figura 217 e na Figura 218.
Tabela 89 – Travessia Pinhão – Coronel Domingos Soares sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul
Coordenadas: lat. 25°59'46.8"S e long. 51°47'56.7"W

a

Municípios beneficiados : Coronel Domingos Soares,
Palmas e Pinhão.

Condições
das Rodovias
Pavimentada

92,5

0

Terra

53,5

112,2

-

0,6

146

112,8

Travessia
Total

a

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
Com a travessia
(Linha Azul)
(Linha Vermelha)
(km)
(km)

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente seis travessias por dia em
média (180 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores, produtores, transporte de safra
e de gado. A Figura 217 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de
um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a
travessia entre as duas sedes municipais.
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Figura 217 – Travessia Pinhão – Coronel Domingos Soares sobre o Rio Iguaçu,
afluente do Rio São Pedro: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 218 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos municípios de Pinhão, Coronel Domingos Soares e Palmas, sua localização em
relação à travessia e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que os municípios de
Pinhão e Palmas são os de maior expressão econômica na região.

Figura 218 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Pinhão – Coronel Domingos Soares
Fonte: Elaboração própria
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Nas condições atuais das rodovias, não haveria redução de tempo de viagem entre
sedes municipais para nenhum usuário, em vista de todo o trecho apresentar estrada de terra.
Apenas usuários do interior dos municípios seriam potencialmente beneficiados. Se asfaltado
o trecho rodoviário que conduz à travessia, dois municípios (Pinhão e Cel. Domingos Soares)
teriam redução um pouco acima de 20% no tempo de viagem e um município (Palmas) teria
redução entre 10 e 20%. Dados econômicos e demográficos para esses três municípios
encontram-se na Tabela 89.
Analisando os dados, os resultados variam fortemente dependendo da inclusão do
município de Palmas na região beneficiada: incluindo-se Palmas, o contingente populacional
dos três municípios alcançou 80,3 mil pessoas no Censo de 2010, com taxa média anual de
crescimento demográfico na década 2000-10 de 1,35%, superior à taxa média estadual 0,89%
a.a., e previsão de crescimento positivo nas próximas décadas (0,74%); excluindo-se Palmas, a
população da região beneficiada seria de apenas 37,5 mil habitantes e a previsão de
crescimento seria negativa.
No lado econômico, o PIB dos três municípios somou R$ 1,09 bilhão em 2010, com um
PIB per capita de apenas R$ 13,6 mil, bastante abaixo da média estadual de R$ 20,8 mil. Na
composição setorial do produto destaca-se a indústria, com participação de 40,4% (em vista da
existência de usina hidrelétrica na região), seguindo-se os serviços, com 42,4% e a
agropecuária, com 17,2%. No ano de 2012, o volume dos produtos da lavoura temporária
alcançou 470 mil t, com destaque para milho, soja e batata inglesa. Nesse ano, 14,4 mil
trabalhadores encontravam-se empregados na região com relações formais de emprego,
conforme RAIS.
Tabela 90 – Travessia Pinhão – Coronel Domingos Soares sobre o Rio Iguaçu (São Pedro) –
dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

2

3

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

4,52

População 2010 - mil hab.

0,00

37,45

80,33

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,15

0,47

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,56

1,35

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,09

0,31

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,15

0,74

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

4,95

6,34

2. População - 2010

3.PIB

14,38

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,63

1,09

Valor (R$milhão)

0,00

220,70

323,81

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

16,92

13,55

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

345,86

469,96

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

17,90

17,19

- Milho (mil t)

0,00

143,03

170,33

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

54,36

40,39

- Soja (mil t)

0,00

126,81

190,06

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

27,74

42,42

- Batata inglesa (mil t)

0,00

26,36

56,97

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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Atualmente realizam-se em torno de 2.160 travessias anuais, devendo atingir 3.241
travessias em 2034, apresentando taxa anual média de crescimento de 1,97%, conforme a
Figura 219.

Número de Travessias
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2014
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-

Projetado

Figura 219 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Pinhão – Coronel Domingos Soares – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.11.

TRAVESSIA 22 – CORONEL DOMINGOS SOARES (PR) –
BITURUNA (PR)/ RIO IRATIM

A travessia Iratim, que liga os municípios Coronel Domingos Soares, Pinhão e Bituruna,

está localizada no Rio Iratim (ver Figura 220). O município de Cel. Domingos Soares é
responsável pelo serviço de transporte.
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Figura 220 – Mapa de localização da Travessia Iratim, município de Cel. Domingos Soares
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 47 km da sede do município de Coronel Domingos Soares,
o acesso à travessia é realizado pela via municipal Estrada da Nova Iguaçu, não pavimentada e
em regular estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com quatro pontos de atracação em leito natural: dois na margem
direita – um no município de Pinhão e outro no município de Bituruna; e dois na margem
esquerda – no município de Cel. Domingos Soares. As áreas ocupadas pelos atracadouros não
possuem áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
O Rio Iratim neste ponto possui aproximadamente 45 m de profundidade e largura em
torno de 650 m na divisa com o município de Bituruna, e de 850 m na divisa com o município
de Pinhão, nos locais onde é realizada a travessia.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.11.1. Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio existem dois pontos de atracação, um no município de
Pinhão e outro no município de Bituruna. Segundo o Sr. Jayme Lazzaretti, Diretor do Setor de
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Engenharia do município de Cel. Domingos Soares, o número de atracadouros é suficiente para
atender à demanda existente, estão adequados para embarque e desembarque de passageiros
e são compatíveis com as características das embarcações utilizadas. Seu estado de
conservação é bom (ver Figura 221). As áreas ocupadas pelos atracadouros são de uso
exclusivo para o meio de transporte e a Prefeitura de Cel. Domingos Soares é responsável por
suas manutenções.

Figura 221 – Atracadouros da margem direita: municípios de Pinhão e Bituruna,
respectivamente
Fonte: FAPEU

2.4.11.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Cel. Domingos Soares, existem dois
pontos de atracação, o principal localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude
26°01'39.1"S e longitude 51°52'40.9"W. O número de atracadouros é suficiente para atender à
demanda existente, são adequados para embarque e desembarque de passageiros e são
compatíveis com as características de embarcações utilizadas (ver Figura 222). O estado de
conservação do atracadouro é bom. A área ocupada pelos atracadouros é de propriedade do
Sr. Nelson Gaio, mas seu uso é exclusivo para a atividade de travessia e sua manutenção é de
responsabilidade da prefeitura de Cel. Domingos Soares, operadora do serviço. Não existe
nenhum tipo de equipamento disponível nesta margem.
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Figura 222 – Atracadouros e acesso à travessia na margem esquerda do rio,
Cel. Domingos Soares
Fonte: FAPEU

2.4.11.3. Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cel.
Domingos Soares, de CNPJ número 01.614.415/0001-18, localizada na Av. Araucária, 3120 –
Centro – Cel. Domingos Soares (PR). A travessia possui autorização formal da Marinha para
operar, no entanto, após a interdição a mesma emitiu Certificado de Embarcação Fora de
Serviço a pedido da Prefeitura.
A operação não está sendo regular e as embarcações que servem a travessia estão
interditadas e fora da água, na margem esquerda do rio, no município de Cel. Domingos
Soares.
Quando em operação, o transporte era realizado diariamente, conforme a demanda,
nos horários apresentados na Tabela 91. Para a execução da atividade, a prefeitura dispunha
de dois funcionários formais, habilitados na Marinha.
Tabela 91 – Horário de funcionamento da travessia Iratim, Cel. Domingos Soares

05:00

Sábados, Domingos
e Feriados
09:00

10:00

11:00

11:30

14:00

15:00

18:00

Dias Úteis

17:00
19:00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Não ocorriam interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível da água,
uma vez que neste ponto o Rio Iratim é represado.
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A travessia era gratuita, portanto não havia emissão de bilhete de passagem. O
número de travessias realizadas mensalmente variava entre 240 e 360 travessias.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram transporte de safra,
transporte escolar, acesso a comunidades isoladas e trabalho, realizados por pequenos
produtores rurais, moradores, estudantes e trabalhadores. As principais cargas transportadas
eram feijão e milho. Não havia controle das quantidades transportadas. O transporte realizado
era de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e destino da carga
e dos passageiros transportados.
A título de informação, atualmente existe uma embarcação doada pelo Governo
Federal, não vinculada à travessia, que realiza transporte exclusivo de escolares entre as
margens (ver Figura 223). Um dos balseiros da travessia é responsável pela operação desta
embarcação.

Figura 223 – Embarcação escolar, Cel. Domingos Soares
Fonte: FAPEU

2.4.11.4. Embarcações

As embarcações disponíveis para a travessia, uma balsa e um rebocador, foram doadas
pela COPEL como compensação pela área alagada para uso de geração de energia. A prefeitura
possui Termo de Entrega e Recebimento das embarcações, celebrado entre a COPEL e o
município de Palmas. Na ocasião da doação, Cel. Domingos Soares era distrito do município
citado.
A balsa, denominada Rio Iratim, utilizada há 15 anos, tem casco de aço, 14,3 m de
comprimento, 5,2 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve. Possui título de inscrição e TR.
Não possui seguro DPEM e acessórios de segurança, tais como coletes salva-vidas e extintor
(ver Figura 224).
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Figura 224 – Balsa Rio Iratim, interditada e fora da água no atracadouro da margem
esquerda
Fonte: FAPEU

A balsa encontra-se em estado de conservação regular. A Figura 225 mostra que a
balsa está com as escotilhas do convés abertas e, por isso, o interior do casco está cheio de
água da chuva.

Figura 225 – Escotilhas do convés da balsa abertas
Fonte: FAPEU

O rebocador, também nomeado Rio Iratim, com 21 anos de uso, está equipado com
motor de 56 hp de potência, possui casco de aço, 7,8 m de comprimento, 3 m de largura e 0,2
m de calado, quando leve (ver Figura 226). Possui título de inscrição e está em estado de
conservação regular. Não possui acessórios de segurança e nem seguro DPEM.
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Figura 226 – Rebocador Rio Iratim, interditado e fora d’água no atracadouro da margem
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.11.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 91 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Iratim, município de Cel. Domingos Soares.
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Tabela 92 – Características da travessia Iratim, Cel. Domingos Soares
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares
Interditada.
Distante aproximadamente 47 km da sede do município de
Coronel Domingos Soares, o acesso à travessia é realizado pela
via municipal Estrada da Nova Iguaçu, não pavimentada e em
regular estado de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com quatro pontos de atracação em leito
natural, dois na margem direita: um no município de Pinhão e
outro no município de Bituruna; e dois na margem esquerda,
no município de Cel. Domingos Soares. Atracadouros em boas
condições e adequados à operação. O Rio Iratim, no ponto de
travessia, possui profundidade de cerca de 45 m e largura
aproximada de 650 m com o município de Bituruna e largura
aproximada de 850 m com o município de Pinhão.
Transporte de safra, transporte escolar, acesso a comunidades
isoladas e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais,
moradores, estudantes e trabalhadores. As principais cargas
transportadas eram feijão e milho. O transporte realizado era
de caráter local, sendo o próprio município e municípios
vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Balsa Rio Iratim, com 15 anos de uso, casco de aço, 14,3 x 5,2 x
0,3*. Estado de conservação é regular.
Rebocador Rio Iratim, 21 anos de uso, possui casco de aço, 7,8
x 3,0 x 0,20* e está equipado com motor de 56 hp de potência.
Estado regular de conservação.
Embarcações com título de inscrição, TR. Não possuem seguro
DPEM e acessórios de segurança, tais como coletes salva-vidas
e extintor.
240 a 360 travessias por mês. Gratuita.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.11.6. Análise Econômica

A travessia, com extensão aproximada de 800 metros, sobre o lago formado no Rio
Iguaçu pela represa de Segredo, nas imediações da foz do Rio Iratim, reduziria a ligação
rodoviária entre os municípios de Coronel Domingos Soares e Pinhão, dos atuais 146 km sem
balsa – cruzando o Rio Iguaçu pela ponte da BR 373 – para 90,8 km, todo o trecho em estrada
de terra. Usuários do município de Palmas também seriam potencialmente beneficiados pela
travessia com redução do tempo de viagem em pouco mais de 10%. Dados geográficos e
mapas da região e do local da travessia estão na Tabela 92 e Figuras 227 e 228. Esta travessia
junto à foz do Rio Iratim tem traçado e base econômica semelhante àquela junto à foz do Rio
São Pedro, ligando os mesmos municípios de Coronel Domingos Soares e Pinhão (ver travessia
21).
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Tabela 93 – Travessia Coronel Domingos Soares – Pinhão sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul
Coordenadas: lat. 26°01'39.1"S e long. 51°52'40.9"W

Condições
das Rodovias
Pavimentada

a

Municípios beneficiados : Coronel Domingos Soares,
Palmas e Pinhão.
a

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)
92,5

Terra
Travessia

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
0

53,5

90

-

0,8

Total
146
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

90,8

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente quatro a seis travessias por
dia em média (120 a 180 por mês), atendendo a produtores, moradores e trabalhadores rurais.
A Figura 227 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa
local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre
as duas sedes municipais.

Figura 227 – Travessia Coronel Domingos Soares – Pinhão sobre o Rio Iratim: mapas regional
e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 228 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada pelos municípios de Pinhão, Coronel Domingos Soares e Palmas, sua localização em
relação à travessia e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que os municípios de
Pinhão e Palmas são os de maior expressão econômica na região.
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Figura 228 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Coronel Domingos Soares – Pinhão
Fonte: Elaboração própria

Nas condições atuais das rodovias, não haveria redução de tempo de viagem entre as
sedes municipais, em vista de todo o trecho apresentar estrada de terra. Apenas usuários do
interior dos municípios seriam potencialmente beneficiados. Se asfaltado o trecho rodoviário
que conduz à travessia, três municípios (Pinhão, Cel. Domingos Soares e Palmas) teriam
redução acima de 20% no tempo de viagem e um município (Palmas). Dados econômicos e
demográficos para esses três municípios encontram-se na Tabela 93.
Analisando os dados da região formada pelos três municípios citados, verifica-se que o
contingente populacional alcançou 80,3 mil pessoas no Censo de 2010, com taxa média anual
de crescimento demográfico na década 2000-10 de 1,35%, superior à taxa média estadual
0,89% a.a., e previsão de crescimento positivo nas próximas décadas (0,74%).
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Tabela 94 – Travessia Coronel Domingos Soares – Pinhão sobre o Rio Iguaçu (foz do Iratim) –
dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

3

3

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

14,38

População 2010 - mil hab.

0,00

80,33

80,33

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,15

0,15

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

1,35

1,35

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,09

0,09

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,74

0,74

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

4,95

4,95

2. População - 2010

3.PIB

14,52

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

1,09

1,09

Valor (R$milhão)

0,00

323,81

323,81

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

13,55

13,55

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

469,96

469,96

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

17,19

17,19

- Milho (mil t)

0,00

170,33

170,33

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

40,39

40,39

- Mandioca (mil t)

0,00

190,06

190,06

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

42,42

42,42

- Feijão (mil t)

0,00

56,97

56,97

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No lado econômico, o PIB dos três municípios somou R$ 1,09 bilhão em 2010, com um
PIB per capita de apenas R$ 13,6 mil, bastante abaixo da média estadual de R$ 20,8 mil. Na
composição setorial do produto destaca-se a indústria, com participação de 40,4% (em vista da
existência de usina hidrelétrica na região), seguindo-se os serviços, com 42,4% e a
agropecuária, com 17,2%. No ano de 2012, o volume dos produtos da lavoura temporária
alcançou 470 mil t, com destaque para milho, soja e batata inglesa. Nesse ano, 14,5 mil
trabalhadores encontravam-se empregados na região com relações formais de emprego,
conforme RAIS.
Em 2013 realizaram-se 3.720 travessias/ano, projeta-se para o horizonte temporal de
20 anos um aumento que poderá chegar a 5.605 travessias/ano no ano de 2034. Este
crescimento se dará a uma taxa média anual de 1,99%. Dessa forma, em 20 anos espera-se
que o número de travessias realizadas no trecho Coronel Domingos Soares – Pinhão cresça
1.885 travessias/ano. A Figura 229 ilustra o projetado para este trecho.

307

Relatório Final

Dezembro, 2014
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Figura 229 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Coronel Domingos Soares – Pinhão – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.12.

TRAVESSIAS MANGUEIRINHA (PR)

O município de Mangueirinha está localizado no sudoeste do Paraná. No município
existem três travessias, a do Butiá, a do Covó e a de Reserva do Iguaçu, conforme descrições a
seguir.

2.4.12.1. TRAVESSIA 23 – CORONEL DOMINGOS SOARES (PR) –
MANGUEIRINHA (PR)/ RIO BUTIÁ

A travessia Butiá que liga os municípios Coronel Domingos Soares a Mangueirinha está

localizada no Rio Butiá. A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Mangueirinha (ver Figura 230).
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Figura 230 – Mapa de localização da Travessia Butiá, município de Mangueirinha
Fonte: Elaboração própria

O acesso à travessia, distante 12 km da sede do município de Mangueirinha, é
realizado por via municipal, pavimentada com calçamento poliédrico nos primeiros 7 km e não
pavimentada, mas cascalhada e em boas condições de trafegabilidade, nos 5 km restantes.
Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com cinco pontos de atracação em leito natural, três na margem
direita e dois na margem esquerda do rio. As travessias são realizadas por uma balsa e um
rebocador. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
O Rio Butiá, no ponto da travessia, possui largura normal em torno de mil metros e seu
canal possui cerca de 90 metros de profundidade. Seu nível não sobe, uma vez que ele é
controlado pela barragem, e em época de seca, pode chegar a desnível máximo de 5 m. O
tempo de travessia é de 10 minutos, o que corresponde a uma velocidade média das
embarcações de 3,24 nós.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.4.12.1.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, município de Mangueirinha, existem três pontos de
atracação, sendo que o principal situa-se nas coordenadas geográficas de latitude 25°56'29.4"S
e longitude 52°05'59.1"W. Como mostra a Figura 231, os atracadouros em leito natural e em
bom estado de conservação, são em número suficiente para atender à demanda existente,
adequados para embarque e desembarque de passageiros e compatíveis com as
características das embarcações utilizadas. Seu estado de conservação é bom.
A área ocupada pelos atracadouros é de propriedade da COPEL (Companhia
Paranaense de Energia) e de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Mangueirinha,
responsável por sua manutenção. Não há nenhum tipo de equipamento disponível nesta
margem.

Figura 231 – Atracadouros margem direita, Mangueirinha
Fonte: FAPEU

2.4.12.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda do rio, município de Coronel Domingos Soares, possui dois pontos
de atracação em leito natural, em estado de conservação ruim. O número de atracadouros é
suficiente para atender à demanda existente, mas a falta de manutenção destes torna-os
inadequados para o embarque e desembarque e incompatíveis com as embarcações utilizadas.
De acordo com o balseiro, em algumas ocasiões, ele tem que empurrar carros para acessar a
balsa (ver Figura 232).
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Figura 232 – Atracadouros margem esquerda, Coronel Domingos Soares
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelos atracadouros é de propriedade da COPEL, cedida para a
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares para uso exclusivo para travessia. Pelo
direito de uso, a Prefeitura deveria se responsabilizar pela manutenção do acesso e dos
atracadouros. Não há nenhum tipo de equipamento disponível nesta margem.

2.4.12.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Mangueirinha, de CNPJ número 77.774.867/0001-29, localizada na Praça Francisco Assis Reis,
1060 – Centro – Mangueirinha (PR).
A Prefeitura disponibiliza dois funcionários formais, habilitados na Marinha, para
realizar a atividade de transporte. A operação é regular, realizada diariamente, conforme a
demanda, no período das 07:30 às 18:00h. Não há Interrupções da travessia em decorrência
de alterações no nível d’água. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em
construção.
A travessia é gratuita e, portanto, não há emissão de bilhete de passagem.
Mensalmente são realizadas de 90 a 150 travessias.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são trabalho, acesso à
comunidade isolada e transporte de gado, realizados por pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Não é elaborado relatório com informações sobre o número de veículos transportados.
A travessia possui autorização da Marinha para operar.
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2.4.12.1.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Mangueirinha possui duas embarcações, uma balsa e um
rebocador, fornecidos pela COPEL para a Prefeitura de Mangueirinha, como compensação pelo
alago da barragem. Não há registro de acidente com embarcações nesta travessia.
A balsa, denominada Rio Butiá, com 21 anos de uso e em bom estado de conservação,
tem casco de aço, 14,30 m de comprimento, 5,2 m de largura e 0,4 m de calado, quando leve.
O número máximo de passageiros admitido na embarcação é de dez pessoas (ver Figura 233).

Figura 233 – Vista geral da Balsa Rio Butiá e vista parcial do convés da balsa
Fonte: FAPEU

A embarcação possui Título de Inscrição, TR e seguro DPEM. Quanto à segurança, a
balsa está equipada com dois extintores de incêndio e colete salva-vidas.
A Figura 234 mostra o rebocador, denominado Rio Butiá. Com 21 anos de uso e em
bom estado de conservação, o rebocador possui casco de aço, 7,8 m de comprimento, 3 m de
largura e 0,2m de calado, quando leve. O rebocador está equipado com motor de 230 hp, três
extintores de incêndio e quatro coletes salva-vidas.

Figura 234 – Vista geral do Rebocador Rio Butiá
Fonte: FAPEU
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Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.12.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Na Tabela 95 a seguir apresenta-se um resumo das informações que caracterizam a
travessia Butiá, município de Mangueirinha.
Tabela 95 – Características da travessia Butiá, Mangueirinha
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Mangueirinha.
Em operação.
O acesso à travessia, distante 12 km da sede do município de
Mangueirinha, é realizado por via municipal, pavimentada com
calçamento poliédrico nos primeiros 7 km e não pavimentada,
mas cascalhada e em boas condições de trafegabilidade, nos 5
km restantes. Não há linha de transporte coletivo que dá
acesso ao local.
Três pontos de atracação na margem direita, em leito natural,
adequados às operações e em boas condições; e dois pontos de
atracação na margem esquerda, em leito natural e em estado
de conservação ruim, sendo suficientes para a demanda, mas
inadequados ao embarque e desembarque de passageiros e
incompatíveis às embarcações, devido à falta de manutenção.
Largura do rio em torno de 1.000 metros e profundidade do
canal de 90 metros.
Pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores, que
utilizam a travessia por motivos de trabalho, acesso à
comunidade isolada e transporte de gado. O transporte é de
caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos
origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Rio Butiá, 21 anos de uso, bom estado de conservação,
casco de aço, 14,30 x 5,20 x 0,40*. Número máximo de
passageiros de 10 pessoas.
Rebocador Rio Butiá, 21 anos de uso, bom estado de
conservação, possui casco de aço, 7,80 x 3,0 e 0,20 m* e
equipado com motor de 230 hp.
Embarcações com título de inscrição, TR e seguro DPEM. A
balsa está equipada com 2 extintores de incêndio e colete
salva-vidas.
Rebocador com 3 extintores de incêndio e 4 coletes salvavidas.
90 a 150 travessias por mês. Gratuita.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.12.1.6.

Análise Econômica

A travessia sobre a barra do Rio Butiá, no médio vale do Rio Iguaçu, Mesorregião
Centro-Sul do estado, entre os municípios Mangueirinha – Coronel Domingos Soares pode vir a
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se constituir em trajeto alternativo a usuários do interior desses dois municípios, não
reduzindo, entretanto, o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais, conforme dados
da Tabela 95. Mapas da região e do local da travessia encontram-se na Figura 235 e na Figura
236.
Tabela 96 – Travessia Mangueirinha – Coronel Domingos Soares sobre o Rio Butiá –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 25°56'29.4"S e long. 52°05'59.1"W

a

Municípios beneficiados : Coronel Domingos Soares e
Mangueirinha
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

26,3

7

Terra

26,6

58,2

-

0,9

Travessia

Total
52,9
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

66,1

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente de três a cinco travessias por
dia em média (90 a 150 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores, transporte de safra
e de gado. A Figura 235 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de
um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a
travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 235 – Travessia Mangueirinha – Coronel Domingos Soares sobre o Rio Butiá: mapa
local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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A Figura 236 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que
o município de Mangueirinha é o de maior expressão econômica na região.

Figura 236 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Mangueirinha – Coronel Domingos
Soares
Fonte: Elaboração própria

Apesar de ser de maior extensão (66,1 km) em relação ao trecho rodoviário existente
(52,9 km), o novo traçado rodoviário com a travessia deverá ser útil para usuários do interior
dos municípios de Mangueirinha e Cel. Domingos Soares. Por essa razão, mesmo fugindo ao
critério metodológico utilizado no presente estudo (onde a variável central é a redução do
tempo de viagem entre as sedes municipais), a Tabela 96 reúne dados demográficos e
econômicos para os dois municípios como um todo. Verifica-se, então, que a população
recenseada em 2010 foi de 24,29 mil pessoas nos dois municípios, com taxa anual de
crescimento na década 2000-10 negativa (-0,19%), com projeção de continuidade de taxa
negativa de crescimento demográfico para as próximas duas décadas (-0,77%a.a.).
Por sua vez, o PIB dos dois municípios alcançou a cifra de R$ 650 milhões em 2010,
registrando PIB per capita de R$ 26,68 mil, superior, portanto, à média estadual (R$20,8 mil), o
que deve ser associado à existência de usina hidrelétrica no município de Mangueirinha
(hidrelétrica de Salto Segredo no Rio Iguaçu). Provavelmente, por essa razão a participação da
indústria na formação do valor adicionado bruto é muito elevada (53,4%), contra 16,9% da
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agropecuária e 29,7% dos serviços. O volume dos produtos da lavoura temporária nos dois
municípios alcançou 282 mil t em 2012, sendo soja e milho os dois principais produtos. Nesse
ano, o pessoal ocupado em relações formais de emprego foi pouco superior a 4 mil
trabalhadores nos dois municípios.
Tabela 97 – Travessia Mangueirinha – Coronel Domingos Soares sobre o Rio Butiá – dados
econômicos dos municípios de Mangueirinha e Coronel Domingos Soares – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

4,04

População 2010 - mil hab.

24,29

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,13

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,19

Massa salarial: Região/PR (%)

0,08

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,77

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,56

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,65

Valor (R$milhão)

233,82

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

26,68

Volume Lavoura Temp. (mil t)

282,02

Valor Adic. - Agropecuária (%)

16,90

- Soja (mil t)

133,25

Valor Adicionado - Indústria (%)

53,42

- Milho (mil t)

109,46

Valor Adicionado - Serviços (%)

29,69

- Feijão (mil t)

12,07

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A movimentação média observada foi equivalente a 1.440 travessias ao ano. De
acordo com as projeções, para 2034, espera-se que esse volume atinja 1.572 travessias anuais,
representando uma taxa de crescimento médio de 0,44% ao ano, conforme lustra a Figura 237.
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Figura 237 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Mangueirinha – Coronel Domingos Soares – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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2.4.12.2. TRAVESSIA 24 – MANGUEIRINHA (PR) – BARRA DO COVÓ
(PR)/ RIO COVÓ

A travessia Covó liga a localidade de Barra do Covó a Mangueirinha e está localizada no
Rio Covó (ver Figura 238).

Figura 238 – Mapa de localização da Travessia Covó, município de Mangueirinha
Fonte: Elaboração própria

A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Mangueirinha.
Distante 7 km da sede do município de Mangueirinha, o acesso à travessia é realizado
por via municipal, pavimentada com calçamento poliédrico. Seu estado de conservação é bom.
Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com seis pontos de atracação em leito natural, quatro na margem
direita e dois na margem esquerda do rio. A necessidade de múltiplos atracadouros
corresponde às várias alturas de atracação nas margens, conforme o nível do rio, e das
condições meteorológicas apresentadas durante a travessia. As travessias são realizadas por
uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de
armazenagem, administrativa e de apoio.
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O Rio Covó possui cerca de 800 m de largura no ponto de travessia e seu canal
aproximadamente 108 m de profundidade. Este é seu nível de cheia máximo, uma vez que ele
é controlado por barragem e, em épocas de seca, pode variar em 5 m abaixo deste nível. A
travessia é realizada no tempo de 10 minutos e 30 segundos, o que equivale a uma velocidade
média de 1,27 nós.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura da travessia para os próximos 12
meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.12.2.1.

Estrutura física na margem direita

A margem direita possui quatro pontos de atracação em leito natural, em bom estado
de conservação, como pode ser observado nas Figura 239 e na Figura 240. O atracadouro
principal, na localidade Barra do Covó, município de Mangueirinha, está localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 25°55'26.1"S e longitude 52°07'18.6"W.

Figura 239 – Atracadouros da margem direita, localidade de Barra do Covó
Fonte: FAPEU

Figura 240 – Quarto atracadouro da margem direita e acesso aos atracadouros,
localidade de Barra do Covó
Fonte: FAPEU
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O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente e os
atracadouros são adequados para embarque e desembarque de passageiros e compatíveis
com as características das embarcações utilizadas na travessia. A área ocupada pelos
atracadouros é de propriedade da COPEL e é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de
Mangueirinha, responsável por sua manutenção. Não há equipamentos disponíveis nesta
margem.

2.4.12.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro principal da margem esquerda do Rio Covó, município de
Mangueirinha, está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°55'43.2"S e
longitude 52°06'59.6"W. A margem esquerda do rio possui dois pontos de atracação em leito
natural, em boas condições de conservação, em número suficiente para atender à demanda,
adequados ao embarque e desembarque de passageiros e compatíveis com as embarcações
existentes (ver Figura 241).

Figura 241 – Acesso e atracadouros da margem esquerda, Mangueirinha
Fonte: FAPEU

2.4.12.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Mangueirinha, de CNPJ número 77.774.867/0001-29, localizada na Praça Francisco Assis Reis,
64 – Centro – Mangueirinha (PR). Não há interrupções da travessia em decorrência de
alterações no nível da água. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
A Prefeitura disponibiliza quatro funcionários formais, habilitados na Marinha, que são
revezados em turnos para a realização do serviço. A operação está sendo regular e é realizada
diariamente, conforme a demanda, no período das 07:30 às 18:00. A balsa é intensamente
utilizada, e de acordo com informações do balseiro Adair Passos são realizadas, no mínimo, 30
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travessias por dia, chegando a 50 travessias diárias em algumas épocas do ano, o que equivale
a um movimento mensal variável entre 900 e 1500 travessias.
A travessia é gratuita e não há emissão de bilhete de passagem. Os principais motivos
de deslocamento na travessia são transporte de safra, trabalho, acesso à comunidade isolada,
saúde e transporte de gado. Eventualmente, são transportados ônibus ou veículos escolares
quando a acesso viário na margem direita (Barra do Covó) não apresenta condições de
trafegabilidade. Os principais produtos transportados são milho, soja e feijão.
Os usuários do serviço são pequenos e grandes produtores rurais, estudantes,
trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Não é elaborado relatório com informações sobre o número de veículos transportados.
A travessia possui autorização da Marinha para operar.

2.4.12.2.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Mangueirinha possui duas embarcações, uma balsa e um
rebocador.
A balsa denominada Rio Covó, Figura 242, tem casco de aço, 21 anos de uso, 14,3 m de
comprimento, 5,2 m de largura e 0,4 m de calado, quando leve. O número máximo de
passageiros admitido na embarcação é de dez pessoas.

Figura 242 – Vista geral da balsa Rio Covó e vista parcial do casario, com acessórios de
segurança
Fonte: FAPEU

A embarcação possui título de inscrição, TR e seguro DPEM. Quanto à segurança, a
balsa está equipada com dois extintores de incêndio e nove coletes salva-vidas.
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A Figura 243 mostra o rebocador Rio Covó, que está há 21 anos em uso e possui casco
de aço, 7,8 m de comprimento, 3 m de largura e 0,2 m de calado, quando leve. Está equipado
com motor de 230 hp e dois extintores de incêndio.

Figura 243 – Rebocador Rio Covó
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.12.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 98 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Covó, município de Mangueirinha.
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Tabela 98 – Características da travessia Covó, Mangueirinha
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita
bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Mangueirinha
Em operação.
Distante 7 km da sede do município de Mangueirinha, o acesso
à travessia é realizado por via municipal pavimentada com
calçamento poliédrico. Seu estado de conservação é bom. Não
há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Quatro atracadouros em leito natural na margem direita,
utilizados conforme o nível do rio e das condições de
manutenção da margem, em número suficiente para atender à
demanda, adequado às operações e em boas condições de uso.
Dois atracadouros em leito natural na margem esquerda do rio,
em bom estado de conservação e adequados às operações.
Largura do rio em torno de 800 metros e profundidade do canal
de 108 metros.
Pequenos e grandes produtores rurais, estudantes,
trabalhadores e moradores, que utilizam a travessia para
transporte de safra e gado, acesso à comunidade isolada,
trabalho e saúde. Eventualmente, são transportados ônibus ou
veículos escolares quando a acesso viário na margem direita
(Barra do Covó) não apresenta condições de trafegabilidade. Os
principais produtos transportados são milho, soja e feijão.
Balsa Rio Covó, 21 anos de uso, casco de aço, 14,30 x 5,20 x
0,40*, equipado com motor de 230 hp. Capacidade máxima de
até 10 passageiros. Bom estado de conservação.
Rebocador Rio Covó, 21 anos de uso, casco de aço, 7,80 x 3,0 x
0,20*. Bom estado de conservação.
Embarcações com título de inscrição, TR e seguro DPEM. Balsa
equipada com 2 extintores de incêndio e 9 coletes salva-vidas.
Rebocador equipado com 2 extintores de incêndio.
900 a 1500 travessias por mês. Gratuita.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros)

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.12.2.6.

Análise Econômica

A travessia Mangueirinha sobre a barra do Rio Covó, que deságua no lago formado
pela represa de Segredo no Rio Iguaçu, localiza-se no interior do município de Mangueirinha,
na Mesorregião Centro-Sul do estado. Dados e localização geográfica encontram-se na Tabela
98, na Figura 244 e na Figura 245. A travessia permitiria o acesso de propriedades agrícolas e
outros usuários, situados na margem direita do rio, distantes aproximadamente 16 km da sede
municipal (linha vermelha no mapa da Figura 244), a uma rota alternativa (linha azul no mapa)
de menos de 8 km cruzando a barra do rio, de extensão aproximada de 800 metros.
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Tabela 99 – Travessia Mangueirinha (Barra do Covó) sobre o Rio Covó –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 25°55'43.2"S e long. 52°06'59.6"W

a

Municípios beneficiados : Mangueirinha

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

7

0

Terra

0

15,8

0,8

0,8

Travessia

Total
7,8
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

16,6

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente de 30 a 50 travessias por dia
em média (900 a 1500 por mês), atendendo a moradores, trabalhadores, transporte de safra e
de gado. A Figura 244 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia
entre as duas sedes municipais.

Figura 244 – Travessia Mangueirinha (Barra do Covó) sobre o Rio Covó:
mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 245 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
formada somente pelo município de Mangueirinha.
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Figura 245 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Mangueirinha
Fonte: Elaboração própria

Tomando-se apenas o município de Mangueirinha como região potencialmente
beneficiada pela construção da travessia, a Tabela 99 apresenta dados econômicos e
demográficos da região: a população do município é de 17 mil hab., com taxa de crescimento
negativa na década passada de -0,41%, enquanto que a média do estado foi 0,89%, e com
previsão de crescimento negativo nos próximos 20 anos (-0,99%a.a.); por sua vez, o PIB
apurado em 2010 alcançou R$ 560 milhões, com o elevado PIB per capita de R$ 32,6 mil,
bastante superior à média estadual (R$ 20,8 mil), provavelmente devido à existência de usina
hidrelétrica no município; o setor industrial tem elevada participação na formação do valor
adicionado bruto (60%); os produtos da lavoura temporária, sendo os principais produtos soja,
milho e feijão, alcançaram, em 2012, o volume da ordem de 212 mil t; por fim, o emprego
formal no município, conforme RAIS, alcançou quase 2,9 mil trabalhadores em 2012, mas com
baixa taxa de crescimento do emprego de 5,7% no período 2000-2012.
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Tabela 100 – Travessia Mangueirinha (Barra do Covó) sobre o Rio Covó – dados econômicos
da região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

1

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

2,94

População 2010 - mil hab.

17,05

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,41

Massa salarial: Região/PR (%)

0,06

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,99

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,68

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,56

Valor (R$milhão)

175,72

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

32,62

Volume Lavoura Temp. (mil t)

212,61

Valor Adic. - Agropecuária (%)

11,50

- Soja (mil t)

94,10

Valor Adicionado - Indústria (%)

60,20

- Milho (mil t)

85,00

Valor Adicionado - Serviços (%)

28,30

- Feijão (mil t)

11,60

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

As embarcações utilizadas foram fornecidas pela Copel para a Prefeitura de
Mangueirinha como forma de compensação pelo alagamento da barragem. Assim, a Prefeitura
possui o Termo de Responsabilidade pelo uso das embarcações.
Quanto ao acesso viário, os primeiro 7 km até a travessia do Rio Covó é apresentada
em pavimento poliédrico. Após a travessia, encontram-se 5 km sem pavimentação, porém com
estrada cascalhada e em boas condições de trafegabilidade.
A movimentação média observada foi equivalente a 15.600 travessias ao ano. De
acordo com as projeções, para 2034, espera-se que esse volume atinja 17.031 travessias
anuais, representando uma taxa de crescimento médio de 0,44% ao ano, conforme indica a
Figura 246.

Número de Travessias
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Figura 246 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Mangueirinha (Rio Covó) – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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2.4.12.3. TRAVESSIA 25 – MANGUEIRINHA (PR) – RESERVA DO
IGUAÇU (PR)/ RIO IGUAÇU

A travessia Reserva do Iguaçu liga os municípios de Mangueirinha e Reserva do Iguaçu

e está localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 247). A operação na travessia está desativada desde
2007. Quando ativa era de responsabilidade compartilhada das Prefeituras Municipais de
Mangueirinha e de Reserva do Iguaçu.

Figura 247 – Mapa de localização da Travessia Reserva do Iguaçu, município de
Mangueirinha
Fonte: Elaboração própria

O acesso à travessia é realizado por via municipal, distante 9 km da sede do município
de Mangueirinha. Esta via é pavimentada com calçamento poliédrico e seu estado de
conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
As travessias eram realizadas por uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas pelos
atracadouros não possuíam áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
O Rio Iguaçu, represado, possui aproximadamente 950 m de largura no ponto de
travessia. Não souberam informar a profundidade do canal. Seu nível não sobe
excessivamente, uma vez que ele é controlado pela barragem, e em época de seca pode
chegar a 5 m abaixo do nível normal.
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Funcionários do setor de engenharia declararam que a Prefeitura Municipal de
Mangueirinha tem intenção de reativar a travessia, mas não foi especificado quando e nem
como.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.12.3.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro existente na margem direita, município de Mangueirinha, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°53'17.5"S e longitude 52°08'55.6"W. Em
leito natural, o atracadouro está sem manutenção há sete anos e, como pode ser observado
na Figura 248, encontra-se inadequado para embarque e desembarque de passageiros e,
incompatível com as características das embarcações que ali operavam. Seu estado de
conservação é ruim. A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da COPEL e de uso
exclusivo da Prefeitura Municipal de Mangueirinha, responsável por sua manutenção.

Figura 248 – Acesso e atracadouro da margem direita, Mangueirinha
Fonte: FAPEU

2.4.12.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda do rio, no município de Reserva do Iguaçu, possui as mesmas
características de infraestrutura da margem direita. A área ocupada pelo atracadouro é de
propriedade da COPEL e de uso da Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu, também
responsável por sua manutenção.

2.4.12.3.3.

Características da operação

A operação na travessia era realizada exclusivamente pelas Prefeituras Municipais de
Mangueirinha e Reserva do Iguaçu.
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Não há operação atualmente e não souberam informar se os operadores possuíam
habilitação da Marinha. O transporte era realizado nos dias úteis, conforme a demanda. O
número de travessias realizadas mensalmente não foi informado.
Não há Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível da água. Há
embarcações interditadas, mas nenhuma em reforma ou em construção. A travessia era
gratuita e, portanto, não havia emissão de bilhete de passagem.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram transporte de safra, trabalho
e acesso à comunidade isolada. Os usuários do serviço eram pequenos e grandes produtores
rurais, trabalhadores e moradores. O transporte realizado era de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Não era elaborado relatório com informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. A travessia possui autorização da Marinha para operar.

2.4.12.3.4.

Embarcações

A COPEL doou as embarcações para os municípios de Reserva do Iguaçu (balsa) e
Mangueirinha (rebocador), que deveriam fazer a manutenção e a utilização das embarcações
conjuntamente.
O município de Reserva do Iguaçu não mais se interessou pela travessia, retirando a
balsa da água e colocando-a ao lado do atracadouro de sua margem (ver Figura 249). O
município de Mangueirinha, por sua vez, repassou o rebocador para uma colônia de
pescadores. Essa transferência por parte da Prefeitura de Mangueirinha deu-se
aparentemente sem custo e sem formalização.

Figura 249 – Balsa fora d’água no atracadouro da margem esquerda, Reserva do Iguaçu
Fonte: FAPEU
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2.4.12.3.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 101 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Reserva do Iguaçu, no município de Mangueirinha.
Tabela 101 – Características da travessia Reserva do Iguaçu, Mangueirinha
Administração
Situação

Prefeitura Municipal de Mangueirinha
Desativada.
O acesso à travessia é realizado por via municipal, distante 9
km da sede do município de Mangueirinha. Esta via é
Acessos
pavimentada com calçamento poliédrico e seu estado de
conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que dá
acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
Atracadouros
inadequado às operações. Largura do rio em torno de 950
metros.
Pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores e
moradores, que realizavam a travessia para transporte de safra,
trabalho e acesso à comunidade isolada. O transporte realizado
Utilização da travessia
era de caráter local, sendo o próprio município e municípios
vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Uma balsa e um rebocador doados pela COPEL como
compensação pelas áreas municipais alagadas. A balsa foi
doada para o município de Reserva do Iguaçu e o rebocador
(Segredo I) doado para o município de Mangueirinha, que em
contrapartida deveriam fazer a manutenção e a utilização das
embarcações conjuntamente. O município de Reserva do
Embarcações
Iguaçu não mais se interessou pela travessia, retirando a balsa
da água e colocando-a ao lado do atracadouro de sua margem.
O município de Mangueirinha, por sua vez, repassou o
rebocador para uma colônia de pescadores. Essa transferência
por parte da Prefeitura de Mangueirinha deu-se
aparentemente sem custo e sem formalização.
Rebocador Segredo I com seguro DPEM. Outros documentos e
Condições legais e de segurança
informações adicionais não foram fornecidos.
Número de travessias e receita bruta Número de travessias não informado. Gratuita.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses. Funcionários do setor de engenharia
Investimentos
declararam que a Prefeitura Municipal de Mangueirinha tem
intenção de reativar a travessia, mas não foi especificado
quando e nem como.
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.12.3.6.

Análise econômica

A travessia sobre o lago formado no médio vale do Rio Iguaçu pela represa da Usina
hidrelétrica de Segredo entre os municípios de Mangueirinha (margem esquerda) e Reserva do
Iguaçu (margem direita), com extensão aproximada de 1.000 metros, reduziria o trecho
rodoviário entre esses dois municípios dos atuais 48,4 km (passando por cima da represa de
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Segredo) em apenas 26,2 km (dos quais 16,2 em estrada de terra), conforme a Tabela 101.
Além de Mangueirinha e Reserva do Iguaçu, essa redução do percurso rodoviário com a
travessia beneficiaria também os municípios vizinhos de Coronel Vivida, Honório Serpa e
Pinhão, com redução mínima de 10% do tempo de viagem se asfaltado o novo trecho através
da travessia. A Figura 250 e a Figura 251 contêm mapas da região e do local da travessia.
Tabela 102 – Travessia Mangueirinha – Reserva do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro-Sul.
Coordenadas: lat. 25°53'17.5"S e long. 52°08'55.6"W.

a

Municípios beneficiados : Coronel Vivida, Honório
Serpa, Mangueirinha, Pinhão e Reserva do Iguaçu.

a

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

48,4

9

Terra

0

16,2

Travessia

-

1

Total
48,4
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

26,2

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, a travessia encontra-se desativada desde 2007. A Figura
250 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com
identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas
sedes municipais.

Figura 250 – Travessia Mangueirinha – Reserva do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu: mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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A Figura 251 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os cinco municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que os municípios de Mangueirinha e Pinhão são os de maior
expressão econômica na região.

Figura 251 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Mangueirinha – Reserva do Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 102 e a Tabela 103 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades: construção da travessia sem e
com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, apenas dois municípios teriam redução do
tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse
de usuários de mais três municípios, num total de cinco municípios beneficiados.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 102 reúne um conjunto de dados segundo apenas um nível de impacto
territorial da travessia em estudo: dois municípios (Mangueirinha e Reserva do Iguaçu) seriam
diretamente afetados com redução de pelo menos 10% do tempo de viagem. A população
desses dois municípios era de 24,4 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento
populacional na década 2000-10 mostrou-se negativa, muito inferior à média estadual que foi
0,89% a.a. Da mesma forma, a projeção de crescimento para as próximas duas décadas (20132033) mostra-se ainda mais negativa -0,59% a.a.
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A Tabela 102 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da
travessia, formado pelos dois municípios citados: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 620
milhões e o PIB per capita dessa região alcançou R$ 25,6 mil, bastante superior à média
estadual (R$ 20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se
participação forte participação da indústria (54,8%) contra apenas 15% da agropecuária e os
restantes 30,2% de serviços. Assim, verifica-se que a indústria da região tem um percentual de
participação na formação do produto duas vezes maior do que a média estadual (que foi de
27,4%). Em 2012, o volume de produtos da lavoura temporária somou 334,2 mil t, com
destaque para o milho e a soja; e o total de pessoal ocupado com relações formais de emprego
alcançou 3,8 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 6,27% a.a. no período
2000-2012.
Tabela 103 – Travessia Mangueirinha – Reserva do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu – dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

0

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,00

3,78

População 2010 - mil hab.

0,00

0,00

24,36

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,12

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,00

-0,03

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,08

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,00

-0,59

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,00

6,27

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,00

0,62

Valor (R$milhão)

0,00

0,00

247,65

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

0,00

25,62

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

0,00

334,17

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

0,00

15,03

- Milho (mil t)

0,00

0,00

136,77

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

0,00

54,79

- Soja (mil t)

0,00

0,00

132,85

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

0,00

30,18

- Trigo (mil t)

0,00

0,00

16,61

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se realizado o asfaltamento do trecho rodoviária que conduz à travessia, além dos dois
citados, outros três municípios poderiam beneficiar-se com redução do tempo de viagem em
pelo menos 20%. A população desses cinco municípios alcançou 82,27 mil hab. em 2010, mas
também com taxas de crescimento negativas. O PIB de 2010 somou R$ 1,55 bilhão, dos quais
47,2% foram gerados pela indústria, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura
temporária próxima a 800 mil t, com destaque para milho e soja. O contingente de pessoas
ocupadas com relações formais de emprego foi de 11,6 mil trabalhadores em 2012.
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Tabela 104 – Travessia Mangueirinha – Reserva do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu – dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

5

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,78

11,63

11,63

População 2010 - mil hab.

24,36

82,27

82,27

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,12

0,38

0,38

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,03

-0,09

-0,09

Massa salarial: Região/PR (%)

0,08

0,26

0,26

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,59

-0,64

-0,64

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,27

5,20

5,20

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,62

1,55

1,55

Valor (R$milhão)

247,65

584,47

584,47

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

25,62

18,88

18,88

Volume Lavoura Temp. (mil t)

334,17

795,07

795,07

Valor Adic. - Agropecuária (%)

15,03

17,54

17,54

- Milho (mil t)

136,77

318,13

318,13

Valor Adicionado - Indústria (%)

54,79

47,23

47,23

- Soja (mil t)

132,85

302,00

302,00

Valor Adicionado - Serviços (%)

30,18

35,23

35,23

- Trigo (mil t)

16,61

57,95

57,95

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.4.13.

TRAVESSIA 26 – CANTAGALO (PR) – CANDÓI (PR)/ RIO
CAVERNOSO

A travessia que liga os municípios de Candói a Cantagalo, denominada Janjão, está
localizada no Rio Cavernoso. A Prefeitura Municipal de Cantagalo é a responsável pela
operação da travessia (ver Figura 252).

Figura 252 – Mapa de localização da Travessia Janjão, município de Cantagalo
Fonte: Elaboração própria
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O acesso à travessia, que dista 11 km da sede do município de Cantagalo, é realizado
por uma via municipal, pavimentada com pavimento asfáltico. Seu estado de conservação é
regular e não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio.
A largura do Rio Cavernoso no local da travessia tem aproximadamente 40 metros e a
profundidade do canal é de 4 a 6 metros.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.13.1. Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Cantagalo, na margem direita, está localizado nas
coordenadas geográficas latitude 25°27'29.0"S e longitude 52°09'14.4"W. Possui um ponto de
atracação em leito natural, que é compatível com o tamanho da embarcação, adequado para o
desembarque de veículos e passageiros e suficiente para atender à demanda existente. A área
ocupada pelo atracadouro é propriedade do Sr. Mileski e de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal de Cantagalo, operadora da travessia e responsável por sua manutenção.
Esta margem é equipada com uma placa informativa sobre a travessia e iluminação
pública (ver Figura 253).

Figura 253 – Atracadouro e placa informativa na margem direita, Cantagalo
Fonte: FAPEU

Apesar de a placa informar que a operação é de responsabilidade da Associação Vale
do Cavernoso, a mesma atualmente é realizada pela prefeitura Municipal de Cantagalo. De
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acordo com o respondente, a prefeitura havia transferido a operação para a associação por
tempo determinado, mas, passado esse período, não houve substituição da placa.

2.4.13.2. Estrutura física na margem esquerda

As coordenadas geográficas do atracadouro da margem esquerda, pertencente ao
município de Candói, não foram medidas porque o balseiro não estava no local no momento
da visita e não foi possível realizar a travessia.
Como pode ser observado na Figura 254, a margem esquerda do rio apresenta um
ponto de atracação em leito natural com as mesmas características de infraestrutura da
margem direita.

Figura 254 – Atracadouro da margem esquerda, Candói
Fonte: FAPEU

O proprietário da área do atracadouro é Tiago Konjunski. O atracadouro é de uso
exclusivo e a manutenção do atracadouro nesta margem também é de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Cantagalo, apesar de pertencer ao município de Candói.

2.4.13.3. Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Cantagalo, localizada na Rua Cinderela, 379 – Centro – Cantagalo (PR), cadastrada no CNPJ
78.279.981/0001-45. O serviço é gratuito e, portanto, não há emissão de bilhete de passagem.
A prefeitura mantém um funcionário formal, dedicado ao serviço de travessia e com
habilitação na Marinha.
O horário de funcionamento da travessia é definido pela Lei Municipal n.o 814/2011. A
lei determina que as travessias realizadas pelo balseiro sejam realizadas no período das 08:00
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 nos dias úteis, o que corresponde ao horário de expediente da
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prefeitura. Fora desses horários e nos sábados, domingos e feriados, a travessia será de
responsabilidade da Associação dos Pequenos Proprietários Rurais do Vale do Cavernoso.
O número de travessias realizadas varia entre 300 a 450 por mês. O tempo de travessia
é de 1 minuto 30 segundos, o que corresponde a uma velocidade média de 0,86 nós.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água ocorrem
semestralmente.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso à
comunidade isolada, trabalho, escola e transporte de equipamentos agrícolas. Os principais
produtos transportados são a soja e o milho. Os usuários do serviço são pequenos produtores
rurais, trabalhadores, moradores e estudantes. O transporte realizado é de caráter local, tendo
o próprio município e os municípios vizinhos como origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
Como não há cobrança de tarifa, não são elaborados relatórios contendo informações
sobre o número de passageiros e carga transportada.
A travessia possui autorização formal da Marinha para operar, comprovada pelo título
de inscrição e Termo de Responsabilidade (TR) da balsa. O título de inscrição foi emitido no
ano de 1995 e é válido até 10 de novembro de 2014.

2.4.13.4. Embarcações

A travessia é realizada pela balsa denominada Cavernoso, de propulsão manual, com
casco de aço e dimensões de 14 m de comprimento, 5 m de largura e 0,20 m de calado,
quando leve. O tempo de uso da embarcação é de 19 anos. O limite máximo de carga é de 13
toneladas e o limite de passageiros é de 14 pessoas.
Há na embarcação um quadro de horários de atendimento do balseiro e instruções aos
usuários da balsa. A embarcação não conta com sanitários nem espaços reservados para PNE e
está equipada com oito coletes salva-vidas, boia e um extintor de incêndio (ver Figura 255).
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Figura 255 – Balsa Cavernoso e seu casario
Fonte: FAPEU

2.4.13.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 105 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Janjão, no município de Cantagalo.
Tabela 105 – Características da travessia de Cantagalo
Administração

Prefeitura Municipal de Cantagalo

Situação

Em operação.
O acesso à travessia, que dista 11 km da sede do município de
Cantagalo, é realizado por uma via municipal, com pavimento
asfáltico. Seu estado de conservação é regular.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 40 metros
e profundidade do canal de 4 a 6 metros.
Pequenos produtores rurais, trabalhadores, moradores e
estudantes, que realizam a travessia para transporte de safra e
equipamentos agrícolas, acesso à comunidade isolada, trabalho
e escola. Os principais produtos transportados são soja e milho.
O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio
município e municípios vizinhos são origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
Balsa Cavernoso, dimensões de 14,0 x 5,0 x 0,20*, 19 anos de
uso e em razoável estado de conservação. De propulsão
manual, possui limite máximo de carga é de 13 t e limite de
passageiros de 14 pessoas.
Embarcação com título de inscrição, TR e seguro DPEM. Balsa
com 8 coletes salva-vidas, 1 boia e 1 extintor de incêndio.
300 a 450 travessias por mês. Gratuita.
Não estão previstos investimentos com infraestrutura para os
próximos 12 meses.

Acessos
Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.13.6. Análise econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Cavernoso entre os municípios de Cantagalo e Candói encontram-se
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na Tabela 105. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais
de 42 km em cerca de 36 km, dos quais atualmente 24 km ainda apresentam estrada de terra.
Outro município, Goioxim, também poderá vir a ser beneficiados com a travessia com pelo
menos 20% de redução do percurso, caso haja asfaltamento. A Figura 256 e a Figura 257
oferecem uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa regional com
os municípios e de um mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre
as duas sedes municipais. A travessia tem a extensão de aproximadamente 100 m.
Tabela 106 – Travessia Cantagalo – Candói sobre o Rio Cavernoso –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)
42

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
11

Terra

0

24

Travessia

-

0,1

Coordenadas: lat. 25°27'29.0"S e long. 52°09'14.4"W

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Candói, Cantagalo e Goioxim.

a

Distância entre os dois municípios

Total
42
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

36

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 300 a 450 travessias por mês,
atendendo a transporte de safra (soja e milho), moradores e turistas, o acesso à comunidade
isolada e escola. A Figura 256 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha
azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 256 – Travessia Cantagalo – Candói sobre o Rio Cavernoso: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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A Figura 257 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os três municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Cantagalo é o de maior expressão econômica
na região.

Figura 257 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cantagalo – Candói
Fonte: Elaboração própria

De acordo com a coleta de dados realizada, não existem municípios beneficiados com
as reduções de percursos estabelecidas, considerando a condição da rodovia sem
asfaltamento. Mas, a Tabela 106 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da
travessia em questão, considerando a sua construção com asfaltamento da rodovia.
Com o asfaltamento da travessia, os três municípios (Candói, Cantagalo e Goioxim)
podem se beneficiar com a redução do tempo de viagem em pelo menos 10%. A população
desses três municípios alcançou 35,4 mil hab. em 2010, e taxa de crescimento anual da ordem
de 0,10%, diferente da registrada para o Paraná que foi de 0,89% a.a. O PIB de 2010 somou R$
430 milhões, sendo o PIB per capita de R$ 12,24 mil, portanto, inferior ao registrado no
estado, R$ 20,8 mil. Do valor econômico adicionado (55,77%) gerados nos serviços, 36,33%
vieram da agropecuária, e apenas 7,90% foram procedentes da indústria. Registra-se ainda a
movimentação de cargas da lavoura temporária, pouco acima de 500 mil t, com destaque para
o milho e a soja. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de
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3,7 mil trabalhadores em 2012 e o crescimento do pessoal ocupado entre 2000-2012 foi de
5,17% a.a.
Tabela 107 – Travessia Cantagalo – Candói sobre o Rio Cavernoso – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

0

1

3

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,50

3,67

População 2010 - mil hab.

0,00

7,50

35,44

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,02

0,12

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,75

0,10

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,01

0,08

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,37

-0,52

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

2,32

5,17

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,06

0,43

Valor (R$milhão)

0,00

65,63

320,54

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

8,48

12,24

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

94,06

503,47

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

55,30

36,33

- Milho (mil t)

0,00

41,18

200,98

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

6,77

7,90

- Soja (mil t)

0,00

36,40

179,06

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

37,93

55,77

- Trigo (mil t)

0,00

7,91

39,13

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Os resultados da projeção de demanda para este trecho indicam crescimento médio
de 0,94% ao ano para o período de 2013 a 2034. Com isso, espera-se que o número de
travessias no último ano da projeção seja de 5.960. A Figura 258 ilustra o crescimento da
demanda projetada.

Número de Travessias

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Observado

2034

2033

2032
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2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 258 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Cantagalo – Candói – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 27 – PORTO BARREIRO (PR) – CHOPINZINHO
(PR)/ RIO IGUAÇU

A travessia Santana, que liga os municípios de Chopinzinho e Porto Barreiro, está
localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 259).

Figura 259 – Mapa de localização da Travessia Santana, município de Porto Barreiro
Fonte: Elaboração própria

A operação na travessia é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto
Barreiro.
O acesso é realizado pela via estadual PR-565, no município de Porto Barreiro, com
percurso de aproximadamente 18 km, da sede do município até a travessia. Essa via não é
pavimentada e seu estado de conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que dê
acesso ao local.
A travessia conta com cinco pontos de atracação em leito natural, três na margem
direita e dois na margem esquerda. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem
espaço para armazenagem, administração e apoio.
O Rio Iguaçu, nesse ponto, é represado, o que resulta numa largura de
aproximadamente 1,1 mil metros e cerca de 100 m de profundidade. O nível do canal sobe até
25 m, conforme a produção de energia.
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Não há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.14.1. Estrutura física na margem direita

O atracadouro principal da margem direita, pertencente ao município de Porto
Barreiro, está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°40'05.1"S e longitude
52°28'35.6"W (ver Figura 260).

Figura 260 – Atracadouro principal da margem direita
Fonte: FAPEU

Essa margem possui três pontos de atracação em leito natural, que são usados
alternadamente, conforme a variação do nível d’água do rio. O número de atracadouros é
suficiente para atender à demanda existente, adequados para embarque e desembarque de
passageiros e compatíveis com as características das embarcações utilizadas. Todos os
atracadouros se encontram em bom estado de conservação e estão aptos para uso. A área
utilizada para os atracadouros é de uso exclusivo, e a Prefeitura Municipal de Porto Barreiro é
a responsável por sua manutenção.
A Figura 261 mostra que nessa margem existe um quadro de horários de chegada e
saída das embarcações, em bom estado de conservação.

342

Dezembro, 2014

Relatório Final

Figura 261 – Placa de identificação e informativa próximo aos atracadouros da margem
direita
Fonte: FAPEU

2.4.14.2. Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda do rio pertence ao município de Chopinzinho. As coordenadas do
atracadouro principal não foram coletadas porque no momento da visita não estava sendo
oferecido o serviço devido a fortes chuvas e à ausência do balseiro, que havia ido ao médico.
Essa margem possui dois pontos de atracação em leito natural, em bom estado de
conservação. O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente, são
adequados para embarque e desembarque de passageiros e são compatíveis com as
características das embarcações. A área utilizada pelos atracadouros é de uso exclusivo, e a
Prefeitura Municipal de Porto Barreiro é a responsável por sua manutenção (ver Figura 262).

Figura 262 – Atracadouros da margem esquerda
Fonte: FAPEU

Tal como ocorre na margem direita, nessa margem também há um quadro de horários
de chegada e saída das embarcações, em bom estado de conservação.
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2.4.14.3. Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Porto
Barreiro, de CNPJ número 01.591.618/0001-36, localizada na Rua das Camélias, 900 – Centro –
Porto Barreiro (PR) – CEP 85345-000.
A prefeitura disponibiliza dois funcionários formais para serviços de travessia, ambos
habilitados na Marinha. A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente,
conforme a demanda. O horário de funcionamento da travessia é das 08:00 às 11:30 e das
13:00 às 17:30 de segunda a sexta; das 08:00 às 12:00 e das 16:30 às 17:30 no sábado, e das
08:00 às 09:00 e das 16:30 às 17:30 no domingo. Não souberam informar o número de
travessias realizadas mensalmente, no entanto, em uma planilha encontrada na cabine do
rebocador, estava registrada no dia 19 de novembro de 2013 a travessia de cinco caminhões
e/ou caminhonetes.
Não há interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água, porém
interrupções podem acontecer caso haja ocorrência de ventos fortes que dificultem a
manobrabilidade das embarcações. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em
construção.
São cobradas tarifas para a realização da travessia, mediante emissão de bilhete de
passagem. Os valores cobrados são definidos pela operadora, baseando-se nos custos de
manutenção e operação. A renda bruta anual é de cerca de R$ 32,4 mil.
A Tabela 108 apresenta os valores cobrados atualmente:
Tabela 108 – Tabela de preços – Porto Barreiro
Tipo

Valor

Passageiro

R$ 7,00

Moto

R$ 10,00

Carro passeio

R$ 15,00

Perua e caminhonete

R$ 20,00

Caminhão

R$ 30,00

Ônibus

R$ 30,00

Carreta
R$ 50,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são: transporte de safra, acesso à
comunidade isolada, trabalho, turismo/passeio e transporte de maquinário agrícola. Os
principais produtos transportados são milho e soja. A quantidade transportada não é
controlada.
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Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais, grandes produtores,
trabalhadores, turistas, visitantes de negócios e moradores. O transporte realizado tem o
próprio município, os municípios vizinhos e outros estados como origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. A travessia possui autorizações formais da Marinha para
operar, emitidas em 1996 e 1999, válidas até 2017.

2.4.14.4. Embarcações

A Prefeitura Municipal de Porto Barreiro, que realiza o serviço de travessia, possui
duas embarcações: uma balsa e um rebocador, ambas certificadas pela Marinha (ver Figura
263).

Figura 263 – Embarcações utilizadas na travessia
Fonte: FAPEU

O tempo de travessia varia entre 15 e 20 minutos, dependendo das condições
climáticas, o que equivale a uma velocidade média de 2,07 nós.
A balsa, denominada Porto Santana, utilizada há 15 anos, tem casco de aço, 29 m de
comprimento e 6 m de largura. Seu limite máximo de carga é de 78 t e o limite máximo de
passageiros é de 12 pessoas (ver Figura 264).
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Figura 264 – Detalhes da balsa Santana
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com dois extintores de incêndio e 14
coletes salva-vidas (ver Figura 265). A embarcação possui informações que indicam: seu nome,
a capacidade de pessoas e de carga e os horários de atendimento.

Figura 265 – Armário com coletes salva-vidas
Fonte: FAPEU

O rebocador, nomeado Cristiano Moro, com 18 anos de uso, possui casco de aço, 11 m
de comprimento, 2,75 m de largura e 0,5 m de calado, quando carregado. Está equipado com
motor de 130 hp. Há um extintor de incêndio no rebocador e dois coletes salva-vidas (ver
Figura 266).
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Figura 266 – Rebocador e detalhe do interior de sua cabine, mostrando o extintor de
incêndio
Fonte: FAPEU

Ambas as embarcações possuem título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Quanto à
estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço reservado para PNE
demarcado.

2.4.14.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 109 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Santana, município de Porto Barreiro.
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Tabela 109 – Características da travessia Santana, Porto Barreiro
Administração

Prefeitura Municipal de Porto Barreiro

Situação

Em operação.
O acesso é realizado pela via estadual PR-565, no município de
Porto Barreiro, com percurso aproximado de 18 km da sede do
município até a travessia. Esta via não é pavimentada e seu
estado de conservação é bom. Não há linha de transporte
coletivo que dá acesso ao local.
Três pontos de atracação na margem direita e dois pontos de
atracação na margem esquerda, em leito natural, adequados às
operações e em bom estado de conservação. Largura do rio em
torno de 1.100 metros e profundidade do canal de
aproximadamente 100 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, acesso à comunidade isolada, trabalho,
turismo/passeio e transporte de maquinário agrícola, realizados
por pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores,
turistas, visitantes de negócios e moradores. Os principais
produtos transportados são milho e soja.
Balsa Porto Santana, utilizada há 15 anos, tem casco de aço,
29,00 x 6,00 x calado não declarado*. Seu limite máximo de
carga é de 78 t e o limite máximo de passageiros é de 12
pessoas.
O rebocador Cristiano Moro, com 18 anos de uso, possui casco
de aço, 11,00 x 2,75 x 0,50*. Está equipado com motor de 130
hp.
Embarcações título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Balsa
equipada com dois extintores de incêndio e 14 coletes salvavidas. Rebocador com 2 coletes salva-vidas e 1 extintor.
Não foi informado o número de travessias por mês. A renda
bruta anual é de cerca de R$ 32.400,00.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura para os
próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.14.6. Análise econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Iguaçu entre os municípios de Porto Barreiro e Chopinzinho
encontram-se na Tabela 109. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas
sedes municipais de 78,7 km para 49,4 km, dos quais atualmente 42 km ainda são em estrada
de terra. Outros quatro municípios (Coronel Vivida, Honório Serpa, Laranjeiras do Sul,
Mangueirinha) também poderão vir a ser beneficiados com a travessia com pelo menos 10%
de redução do percurso, caso haja asfaltamento do novo percurso. A Figura 267 e a Figura 267
oferecem uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa regional com
os municípios e de um mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre
as duas sedes municipais. A travessia apresenta extensão de mil metros.
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Tabela 110 – Travessia Porto Barreiro – Chopinzinho sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Sudoeste e Centro Sul
Coordenadas: lat. 25°40'05.1"S e long. 52°28'35.6"W

a

Municípios beneficiados : Chopinzinho, Coronel Vivida,
Honório Serpa, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha e Porto
Barreiro.
a

Condições
das Rodovias

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

53,5

6,4

Terra

25,2

42

-

1

Travessia

Total
78,7
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

49,4

Fonte: Elaboração própria

A Figura 267 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia
entre as duas sedes municipais.

Figura 267 – Travessia Porto Barreiro – Chopinzinho sobre o Rio Iguaçu: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 268 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os seis municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que municípios mais distantes da travessia (Mangueirinha e
Laranjeiras do Sul) são os de maior expressão econômica da região.
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Figura 268 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Porto Barreiro – Chopinzinho
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 110 e a Tabela 111 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 4: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, dois municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de
usuários de outros quatro municípios, num total de seis municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 110 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo. Importante observar que nenhum município se beneficia diretamente
com a redução de pelo menos 40%, e também entre 20% e 40% do tempo de viagem, com este
tipo de rodovia. Os dois municípios (Porto Barreiro e Chopinzinho) se beneficiam com a
redução de 10%. De acordo com a tabela, a população era de 23,34 mil habitantes em 2010,
apresentando taxa de crescimento populacional na década 2000-10 negativa, -0,58% a.a.,
muito inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da mesma forma, a projeção de

4
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crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se também negativa, -1,15%
a.a.
No tocante à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi
da ordem de R$ 320 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 13,56 mil, inferior à
média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se
participação maior do segmento de serviços (55,72%) seguido da agropecuária (34,08%) e da
indústria (10,20%). Ressalta-se que o volume de produtos da lavoura temporária em 2012
alcançou 159,90 mil t, com destaque para a soja e milho. O total de pessoal ocupado com
relações formais de emprego alcançou 4,08 mil trabalhadores em 2012, com taxa de
crescimento de 7,81 a.a. no período 2000-2012.
Tabela 111 – Travessia Porto Barreiro – Chopinzinho sobre o Rio Iguaçu – Dados econômicos
da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

0

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,00

4,08

População 2010 - mil hab.

0,00

0,00

23,34

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,13

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,00

-0,58

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,09

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,00

-1,15

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,00

7,81

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,00

0,32

Valor (R$milhão)

0,00

0,00

165,84

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

0,00

13,56

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

0,00

159,90

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

0,00

34,08

- Soja (mil t)

0,00

0,00

57,78

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

0,00

10,20

- Milho (mil t)

0,00

0,00

56,50

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

0,00

55,72

- Trigo (mil t)

0,00

0,00

17,08

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Com o asfaltamento da travessia, além dos dois citados, outros quatro municípios
podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Coronel Vivida,
Honório Serpa, Laranjeiras do Sul e Mangueirinha). A população desses seis municípios
alcançou 98,87 mil hab. em 2010, mas também registrou taxa de crescimento negativa, -0,38%
a.a. A projeção de crescimento populacional no período de 2013-2033 expressou-se negativa, 1,15% a.a. O PIB de 2010 somou R$ 1,57 bilhão, dos quais 20,88% foram gerados pela
agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura temporária acima de
610,1 mil de t, com destaque para a soja e milho. Além deste segmento, o setor de serviço
alcançou 48,76% e a indústria, 30,36% do valor adicionado da região em estudo. O contingente
de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 16,08 mil trabalhadores em
2012, sendo registrado o crescimento da de 2000-2012 de 5,88% a.a.
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Tabela 112 – Travessia Porto Barreiro – Chopinzinho sobre o Rio Iguaçu – Dados econômicos
da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

0

5

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

11,45

16,08

População 2010 - mil hab.

0,00

68,09

98,87

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,38

0,53

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,65

-0,38

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,26

0,36

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,19

-0,92

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

6,28

5,88

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

1,26

1,57

Valor (R$milhão)

0,00

515,78

576,47

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

18,50

15,83

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

556,96

610,10

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

22,42

20,88

- Soja (mil t)

0,00

233,37

262,77

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

33,71

30,36

- Milho (mil t)

0,00

204,29

219,02

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

43,86

48,76

- Trigo (mil t)

0,00

47,08

50,14

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se um total de 1.440 travessias/ano. Projeta-se, em um período de
20 anos, 1.776 travessias/ano em 2034, contando com taxa média de crescimento anual de

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

2013

Número de Travessias

1,03%, como mostra a Figura 269.

Projetado

Figura 269 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Porto Barreiro-Chopinzinho – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.4.15.

TRAVESSIA 28 – VERÊ (PR) – SÃO JOÃO (PR)/ RIO CHOPIM

A travessia Bela Vista está localizada no Rio Chopim e liga os municípios de Verê e São
João (ver Figura 270). A operação da travessia é de responsabilidade da empresa Andreis,
Zanella e Cia. Ltda., de propriedade de Edite Amélia Andreis.
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Figura 270 – Mapa de localização da Travessia Bela Vista, município de Verê
Fonte: Elaboração própria

Distante 9 km do município de Verê, o acesso é realizado por via municipal,
pavimentada em seus 8 km iniciais. A via encontra-se em bom estado de conservação. Não há
linha de transporte coletivo para acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As travessias são realizadas por uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas pelos
atracadouros não possuem áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
O Rio Chopim tem largura aproximada de 130 m no ponto de travessia e seu canal
possui cerca de 14 m de profundidade, podendo subir de 2 a 3 metros em época de chuvas.
De acordo com a proprietária não há previsão de investimentos em infraestrutura para
a travessia para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.15.1. Estrutura física na margem direita

A margem direita, no município de São João, possui um ponto de atracação em leito
natural, em número suficiente para atender à demanda existente, adequado para embarque e
desembarque de passageiros e, compatível com as características das embarcações utilizadas.
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Seu estado de conservação é bom (ver Figura 271). O atracadouro é de uso exclusivo da
operadora, Edith Andreis, que também é responsável por sua manutenção.

Figura 271 – Atracadouro da margem direita, São João
Fonte: FAPEU

2.4.15.2. Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda, no município de Verê, situa-se nas coordenadas
geográficas de latitude 25°49'06.9"S e longitude 52°54'04.8"W. Da mesma forma que na
margem direita, o atracadouro da margem esquerda do rio é em leito natural e apresenta-se
adequado às operações realizadas, como pode ser observado na Figura 272.

Figura 272 – Atracadouro da margem esquerda, Verê
Fonte: FAPEU

2.4.15.3. Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa de navegação
Andreis, Zanella e Cia. Ltda., pequena empresa de CNPJ número 03.982.307/0001-23,
localizada na Rua Principal, s./n.o – Linha Fazendinha. As proprietárias da empresa são Edite
Amélia Andreis e filhas.

354

Dezembro, 2014

Relatório Final

A operação está sendo regular e não há embarcações interditadas, em reforma ou em
construção. O tempo de travessia é de 3 minutos e 52 segundos, o que equivale a uma
velocidade média de 1,42 nós para vencer os 130 m de largura do rio. Não há registro de
acidentes na travessia as envolvendo.
O transporte é oferecido diariamente, conforme a demanda. Existe um operador
habilitado na Marinha para a execução da atividade. Interrupções da travessia em decorrência
de alterações no nível da água ocorrem trimestralmente.
O número de travessias realizadas mensalmente é de cerca de 300 travessias. Há
emissão de bilhete de passagem, mediante pagamento de tarifa. O valor da tarifa é
determinado pelas empresárias, baseando-se nos custos. O único imposto recolhido à
Prefeitura é o ISS. Os valores cobrados são apresentados na Tabela 113.
Tabela 113 – Tabela de preços – Verê
Tipo

Valor

Pedestre

R$ 1,00

Moto

R$ 6,00

Carro

R$ 6,00

Caminhão
R$ 22,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho e insumos agrícolas. Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
É elaborado para a empresa um relatório mensal contendo informações sobre o
número de veículos transportados. A travessia possui autorização formal da Marinha para
operar.

2.4.15.4. Embarcações

A empresa de navegação Andreis, Zanella e Cia. Ltda. utiliza duas embarcações na
travessia: uma balsa e um rebocador. A balsa, denominada Marcelino Ramos I, em estado
regular de conservação, tem casco de aço, 22 m de comprimento e 5,2 m de largura. Seu limite
máximo de passageiros é de 30 pessoas (ver Figura 273). Possui título de inscrição, CSN e
seguro DPEM. Não souberam informar seu tempo de uso.
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Figura 273 – Balsa Marcelino Ramos I, atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 15 coletes
salva-vidas. A embarcação possui informações que indicam: nome, capacidade de pessoas e
número da inscrição da embarcação.
O rebocador, nomeado Marcelino Ramos II, possui casco de aço e motor. Seu estado
de conservação é ruim (ver Figura 274). O balseiro José Odilon não soube informar as
dimensões e a potência do motor da embarcação. O rebocador está equipado com um colete
salva-vidas e nenhum extintor de incêndio.

Figura 274 – Rebocador Marcelino Ramos II
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.

2.4.15.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 114 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Balsa Marcelino Ramos, município de Verê.
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Tabela 114 – Características da travessia Bela Vista, Verê
Administração
Situação

Empresa de navegação Andreis, Zanella e Cia. Ltda.
Em operação.
Distante 9 km do município de Verê, o acesso é realizado por
via municipal, pavimentada em seus 8 km iniciais. A via
Acessos
encontra-se em bom estado de conservação. Não há linha de
transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação.
Atracadouros
Largura do rio em torno de 130 m e profundidade do canal de 5
metros.
Pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores que
usam a travessia para acesso à comunidade isolada, trabalho e
Utilização da travessia
transporte de insumos agrícolas. O transporte realizado é de
caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos
origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Marcelino Ramos I, em estado regular de conservação,
tem casco de aço, 22,0 m de comprimento e 5,20 m de largura.
Seu limite máximo de passageiros é de 30 pessoas.
Embarcações
Rebocador Marcelino Ramos II, possui casco de aço e motor.
Seu estado de conservação é ruim. O balseiro não soube
informar as dimensões e a potência do motor da embarcação.
Embarcações com título de inscrição, CSN e seguro DPEM.
Balsa possui 12 coletes salva-vidas e 1 extintor de incêndio. O
Condições legais e de segurança
rebocador está equipado com 1 colete salva-vidas e nenhum
extintor de incêndio.
Número de travessias e receita bruta 300 travessias por mês. Receita bruta anual não informada.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
Investimentos
travessia para os próximos 12 meses.
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.15.6. Análise econômica

A travessia Verê (Bela Vista) sobre Rio Chopim, afluente do Rio Iguaçu, entre os
municípios de Verê (margem esquerda) e São João (margem direita), com extensão
aproximada de 200 metros, reduziria o trecho rodoviário entre esses dois municípios dos
atuais 42,4 km para 30,1 km (dos quais 21,9 em estrada de terra), conforme a Tabela 114.
Além desses dois municípios, essa redução do percurso rodoviário com a travessia beneficiaria
também os municípios vizinhos de Chopinzinho, Enéas Marques, Saudade do Iguaçu e Sulina,
com redução mínima de 10% do tempo de viagem se asfaltado o novo trecho através da
travessia. Conforme pesquisa de campo, são realizadas 300 travessias por mês, atendendo a
moradores de comunidade isolada, trabalhadores e transporte de mercadorias. A Figura 275 e
a Figura 276 contêm mapas da região e do local da travessia.
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Tabela 115 – Travessia Verê – São João sobre o Rio Chopim –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudoeste
Coordenadas: lat. 25°49'06.9"S e long. 52°54'04.8"W

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul)
(km)
42,4

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
8

Terra

0

21,9

Travessia

-

0,2

Pavimentada
a

Municípios
beneficiados :
Chopinzinho,
Enéas
Marques, São João, Saudade do Iguaçu, Sulina e Verê
a

Distância entre os dois municípios

Total
42,4
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

30,1

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 300 travessias por mês em
média, atendendo a moradores, produtores e trabalhadores rurais. A Figura 275 oferece uma
ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com identificação dos
percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 275 – Travessia Verê – São João sobre o Rio Chopim: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 276 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os seis municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que municípios distantes da travessia (Saudade do Iguaçu e
Chopinzinho) são os de maior expressão econômica na região.
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Figura 276 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Verê – São João
Fonte: Elaboração própria

Devido ao longo trecho em estrada de terra (21,9 km), a nova travessia somente
atrairia usuários das sedes municipais de Verê e São João, bem como usuários de municípios
vizinhos, se for feito o asfaltamento desse percurso. Com asfaltamento do trecho que conduz à
travessia em questão, a redução do tempo de viagem seria de 20 a 40% em relação à
alternativa existente para usuários de três municípios (Verê, São Jorge e Enéas Marques); seria
de 10 a 20% para usuários dos municípios de Chopinzinho, Saudade do Iguaçu e Sulina. A
Tabela 115 reúne dados demográficos e econômicos para esse conjunto de seis municípios.
A população desses seis municípios era de apenas 52,7 mil habitantes em 2010, e a
taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se negativa (-0,50% a.a.), muito
inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da mesma forma, a projeção de crescimento para
as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se ainda mais negativa (-0,98% a.a.).
A Tabela 115 apresenta também indicadores da estrutura econômica da região no
entorno da travessia, formado pelos dois municípios considerados: o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 1,17 bilhão e o PIB per capita dessa região alcançou R$ 20,92 mil, um pouco
acima da média estadual (que foi de R$ 20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor
adicionado, registrou-se participação forte participação da indústria (43,8%), em virtude da
existência de hidrelétrica na região, (Salto Santiago), contra 20,9% da agropecuária e os
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restantes 35,3% dos serviços. Em 2012, o volume de produtos da lavoura temporária somou
364,5 mil t, com destaque para milho, soja e trigo; e o total de pessoal ocupado com relações
formais de emprego alcançou 9,85 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de
7,9% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 116 – Travessia Verê – São João sobre o Rio Chopim – Dados econômicos da região
beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

0

3

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

4,68

9,85

População 2010 - mil hab.

0,00

24,58

52,68

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,15

0,32

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,68

-0,50

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,22

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,18

-0,98

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

7,34

7,93

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,42

1,17

Valor (R$milhão)

0,00

219,11

414,32

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

16,93

22,14

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

192,76

364,55

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

31,88

20,92

- Milho (mil t)

0,00

65,67

125,20

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

16,00

43,84

- Soja (mil t)

0,00

56,84

107,49

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

52,12

35,24

- Trigo (mil t)

0,00

30,83

47,04

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A travessia de Verê – São João apresentou um crescimento projetado médio de 1,88%
ao ano no período de estudo. Atualmente foram contabilizadas uma média 3600 travessias e o
total previsto para 2.034 é de 5.296. Os resultados podem ser observados na Figura 277.

Número de Travessias
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Figura 277 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Verê – São João – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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2.4.16.

TRAVESSIAS SÃO JORGE DO OESTE

O município de São Jorge do Oeste está localizado no sudoeste do Paraná,
aproximadamente 450 km da capital Curitiba. No município existem duas travessias, a de Volta
Grande e a de São José, conforme descrições a seguir.

2.4.16.1. TRAVESSIA 29 – VERÊ (PR) – SÃO JORGE DO OESTE (PR)/
RIO CHOPIM

A travessia São José, atualmente denominada XV de Novembro, liga os municípios de

Verê e São Jorge do Oeste e está localizada no Rio Chopim (ver Figura 278). A empresa Maria
Estela de Oliveira é proprietária e operadora da travessia.

Figura 278 – Mapa de localização da Travessia XV de Novembro,
município de São Jorge do Oeste
Fonte: Elaboração própria

A 10 km de distância do município de São Jorge do Oeste, o acesso à travessia é
realizado por via municipal, não pavimentada e em bom estado de conservação. Não há linha
de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
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administrativa e de apoio. O Rio Chopim no ponto de travessia tem largura aproximada de 130
m, e 5 m de profundidade, podendo subir de 3 a 4 m em época de chuvas.
O balseiro não soube informar se há previsão de investimentos na infraestrutura para
os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.16.1.1.

Estrutura física na margem direita

A margem direita do rio, no município de São Jorge do Oeste, possui um ponto de
atracação em leito natural, adequado para embarque e desembarque de passageiros e,
compatível com as características da embarcação (ver Figura 279).

Figura 279 – Atracadouro da margem direita e seu acesso
Fonte: FAPEU

O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente. Seu estado
de conservação é bom. A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da
operadora, que também é responsável por sua manutenção.

2.4.16.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, no município de Verê, localiza-se nas
coordenadas geográficas de latitude 25°47'28.2"S e longitude 52°55'47.7"W. Em boas
condições de manutenção, está adequado às operações de travessia, com dimensões
compatíveis à embarcação utilizada e em número suficiente para atender à demanda (ver
Figura 280).
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Figura 280 – Atracadouro da margem direita e seu acesso
Fonte: FAPEU

A Figura 281 ilustra o único equipamento disponível nesta margem que é uma placa de
identificação, em bom estado de conservação, que apresenta informações sobre os horários
de funcionamento, limites de carga e de passageiros.

Figura 281 – Placa de identificação e informativa, próximo ao atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU

2.4.16.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa Maria Estela de
Oliveira, CPF número 761.959.539-20, localizada na Av. Cel. Henrique Rupp, s./n. – Centro –
São Jorge do Oeste (PR). A proprietária da empresa é Maria Estela de Oliveira.
A operação está sendo regular e três funcionários formais estão disponíveis,
habilitados na Marinha, para as atividades de travessia. O transporte é realizado diariamente,
das 07:00 às 19:00, conforme a demanda. O tempo de travessia é de 4 minutos, o que equivale
a uma velocidade média de 1,05 nós.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível da água ocorrem
mensalmente. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
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Há emissão de bilhete de passagem, mediante pagamento de tarifa. O valor da tarifa é
determinado pela empresária, baseando-se nas despesas. A renda bruta diária informada é de,
aproximadamente, R$ 70,00, o que equivale a uma renda bruta anual de R$ 25.200,00. A
empresa recolhe ISS à prefeitura. A Tabela 117 apresenta os valores cobrados pela operadora:
Tabela 117 – Tabela de Preços – São Jorge do Oeste (São José)
Tipo

Valor

Pedestre

R$ 2,00

Moto

R$ 3,00

Carro

R$ 5,00

Caminhão

R$ 10,00

Colheitadeira

R$ 10,00

Trator
R$ 6,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho e transporte de gado. Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
É elaborado para a empresa um relatório semanal contendo informações sobre o
número de veículos transportados. A travessia possui autorização formal da Marinha para
operar, bem como Alvará de Licença, emitido pela Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste
em 30 de setembro de 2013, com validade até 27 de fevereiro de 2014.

2.4.16.1.4.

Embarcações

A embarcação utilizada na travessia é do tipo balsa com propulsão própria,
denominada XV de Novembro.
A balsa foi reformada há dois anos, possui casco de aço, é equipada com motor de 12
hp e tem as dimensões de 14,9 m de comprimento, 5,40 m de largura e 0,20 m de calado,
quando leve. Seu limite máximo de carga é de 25 t e seu limite máximo de passageiros é de 12
pessoas (ver Figura 282).
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Figura 282 – Balsa atracada na margem esquerda e motor de propulsão
Fonte: FAPEU

A embarcação possui título de inscrição e seguro DPEM. O balseiro não soube informar
se a embarcação possui CSN ou TR.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 12 coletes
salva-vidas. A Figura 283 a seguir, mostra uma placa fixada no casario da balsa, com instruções
aos usuários durante a travessia. Quanto à estrutura, a embarcação não possui banheiro nem
espaço reservado para PNE.

Figura 283 – Placa informativa fixada no casario da balsa
Fonte: FAPEU

2.4.16.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Com base no exposto, apresenta-se na Tabela 118 um resumo das informações que
caracterizam a travessia São José, município de São Jorge do Oeste.
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Tabela 118 – Características da travessia São José, São Jorge do Oeste
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Maria Estela de Oliveira
Em operação.
Distante 10 km do município de São Jorge do Oeste, o acesso à
travessia é realizado por via municipal, não pavimentada e em
bom estado de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação.
Largura do rio em torno de 130 metros e profundidade do canal
de 5 metros.
Acesso à comunidade isolada, trabalho e transporte de gado.
Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter
local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa XV de Novembro, equipada com motor de 12 hp,
reformada há 2 anos, possui casco de aço, 14,9 x 5,40 x 0,20*.
Limite máximo de carga de 25 t e limite máximo de passageiros
de 12 pessoas.
Embarcações com título de inscrição e seguro DPEM. Balsa com
12 coletes e 1 extintor de incêndio.
Número de travessias por mês e receita bruta anual, não
informados.
Não estão previstos investimentos em infraestrutura na
travessia para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros)

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.16.1.6.

Análise econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Chopim entre os municípios de Verê e São Jorge d’Oeste encontramse na Tabela 118. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes
municipais de 38,2 km para cerca de 23,4 km, dos quais atualmente 18,7 km ainda são em
estrada de terra. Outros cinco municípios (Bom Sucesso do Sul, Francisco Beltrão, Itapejara
d’Oeste, Quedas do Iguaçu e Sulina) também poderão ser beneficiados com a travessia com
pelo menos 10% de redução do percurso, caso haja asfaltamento do novo percurso. A Figura
284 e a Figura 285 oferecem uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa regional com os municípios e de um mapa local com identificação dos percursos com e
sem a travessia entre as duas sedes municipais. A extensão da travessia é de cem metros.
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Tabela 119 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Sudoeste
Coordenadas: lat. 25°47'28.2"S e long. 52°55'47.7"W

Distância entre os dois municípios

38,2

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
4,6

Terra

0

18,7

Travessia

-

0,1

Pavimentada

a

Municípios beneficiados : Bom Sucesso do Sul,
Francisco Beltrão, Itapejara D'Oeste, Quedas do Iguaçu,
São Jorge D'Oeste, Sulina e Verê.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Total
38,2
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

23,4

Fonte: Elaboração própria

A pesquisa de campo não conseguiu apurar o número de travessias realizadas por mês
atualmente. A Figura 284 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de
um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a
travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 284 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 285 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os sete municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que Francisco Beltrão, distante da travessia, é o município de
maior expressão econômica na região.
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Figura 285 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Verê – São Jorge do Oeste
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 119 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia
em questão, considerando a realidade de construção da travessia com asfaltamento da
rodovia, para a redução do tempo de viagem entre 10% e 20%, entre 20% e 40% e acima de
40%. Informa-se, pela coleta de dados realizada, que não existe município beneficiado com as
reduções de tempo estabelecidas, considerando a condição da rodovia sem asfaltamento.
Considerando o asfaltamento da travessia, sete municípios podem beneficiar-se com
redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Bom Sucesso do Sul, Francisco Beltrão,
Itapejara d’Oeste, Quedas do Iguaçu, São Jorge d’Oeste, Sulina e Verê). A população desses
sete municípios alcançou 143,73 mil hab. em 2010, mas também com taxas de crescimento de
1,09% a.a., superior, portanto a observada no Paraná, que foi de 0,89% a.a. A projeção de
crescimento populacional para o período de 2013-2033 apresentou 0,57% a.a. O PIB de 2010
somou R$ 2,38 bilhões e PIB per capita de R$ 16,58 mil, inferior ao registrado no Estado, R$
20,8 mil. A distribuição setorial do valor econômico adicionado apresentou os seguintes
percentuais: 51,78% de serviços, 33,35% da indústria e, 14,86% da agropecuária. Destaque
neste último segmento para a carga da lavoura temporária pouco acima de 500 mil t, sendo
referência os produtos milho e soja. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais
de emprego foi de 31,81 mil empregados em 2012, sendo que o crescimento do pessoal
ocupado entre 2000-2012 foi de 6,16% a.a.
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Tabela 120 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

3

7

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

5,01

População 2010 - mil hab.

0,00

27,49

143,73

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,17

1,05

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,11

1,09

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,74

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,25

0,57

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

9,02

6,16

2. População - 2010

3.PIB

31,81

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,39

2,38

Valor (R$milhão)

0,00

201,98

490,10

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

14,23

16,58

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

203,00

501,78

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

31,38

14,86

- Milho (mil t)

0,00

89,12

218,82

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

18,20

33,35

- Soja (mil t)

0,00

53,17

140,72

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

50,42

51,78

- Trigo (mil t)

0,00

27,95

53,08

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.4.16.2. TRAVESSIA 30 – SÃO JORGE DO OESTE (PR) – VERÊ (PR)/
RIO CHOPIM

A travessia Volta Grande, que liga os municípios de São Jorge do Oeste e Verê (Águas

do Verê), está localizada no Rio Chopim (ver Figura 286). Selestino Antonelo é o proprietário
da travessia e o responsável por sua operação.

Figura 286 – Mapa de localização da Travessia Volta Grande (Antonelo), município de
São Jorge do Oeste
Fonte: Elaboração própria
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Distante 8 km da sede do município, o acesso à travessia é realizado por via municipal
sem denominação, no município de São Jorge do Oeste. Essa via não é pavimentada e seu
estado de conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para áreas de
armazenagem, administração e apoio.
O Rio Chopim, no ponto da travessia, possui largura aproximada de 100 m e
profundidade do canal de aproximadamente 8 m, podendo subir de 3 a 4 m em épocas de
chuvas.
Há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses no valor de R$
3,3 mil para troca do cabo de aço e implantação de poste de iluminação. O operador do
serviço será responsável por esse investimento.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.4.16.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, pertencente ao município de São Jorge do Oeste,
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°45'16.6"S e longitude
52°56'44.4"W. Possui um ponto de atracação em leito natural, suficiente para atender à
demanda existente, compatível com a embarcação utilizada e adequado para o embarque e
desembarque de passageiros (ver Figura 287).

Figura 287 – Atracadouro da margem direita visto da embarcação e da margem,
São Jorge do Oeste
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo de Selestino
Antonelo, operador e responsável por sua manutenção.
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A Figura 288 mostra que o atracadouro conta com quadro de horários de chegada e
saída das embarcações, em bom estado de conservação. Não existe outro tipo de
equipamento disponível nesta margem.

Figura 288 – Atracadouro da margem direita visto da embarcação e da margem,
São Jorge do Oeste
Fonte: FAPEU

2.4.16.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro pertencente ao município de Verê, na margem esquerda do rio, está
localizado na latitude 25°45'20.1"S e longitude 52°56'43.7"W. Como se pode observar na
Figura 289, esse atracadouro apresenta as mesmas condições de conservação e operação
daquele da margem direita.

Figura 289 – Atracadouro da margem direita visto da embarcação e da margem,
São Jorge do Oeste
Fonte: FAPEU
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2.4.16.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pelo autônomo Selestino
Antonelo, registrado sob CPF de número 492.962.649-87, residente na Linha Volta Grande –
São Jorge do Oeste (PR).
A operação é regular e é realizada por dois funcionários formais, habilitados na
Marinha. O transporte é realizado diariamente, conforme a demanda, no horário das 06:30 às
19:30. Após esse horário, é cobrado o dobro do preço para se realizar a travessia. O número de
travessias realizadas mensalmente é cerca de 1200. Interrupções da travessia em decorrência
de alterações no nível d’água ocorrem mensalmente.
O transporte realizado é cobrado conforme os valores apresentados Tabela 121 e há
emissão de bilhete de passagem. O empresário é responsável pela determinação do preço das
passagens e seu valor é definido conforme as despesas e custos da travessia. É pago ISS à
prefeitura.
Tabela 121 – Tabela de Preços – São Jorge do Oeste
Tipo

Valor

Moto

R$ 5,00

Carro

R$ 8,00

Caminhão
R$ 15,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são: acesso à comunidade isolada,
turismo/passeio e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais, turistas, trabalhadores
e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e os
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados. Não foram
informados os produtos e a quantidade transportada não é controlada.
Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de veículos
transportados. Há autorização formal da Marinha para operar a embarcação e um alvará de
funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste.

2.4.16.2.4.

Embarcações

O operador possui uma embarcação tipo balsa motorizada, que realiza a travessia em
3 minutos e 20 segundos, o que corresponde a uma velocidade média de 1,02 nós. Não há
embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
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A balsa, denominada Antonelo, utilizada há 11 anos, tem casco de aço, 16 m de
comprimento, 5,7 m de largura e 0,3 m de calado. Seu limite máximo de carga é de 20 t (ver
Figura 290).

Figura 290 – Vista geral da Balsa Antonelo e vista parcial do casario com coletes salva-vidas e
extintor
Fonte: FAPEU

O meio de transporte é propulsionado por um motor de 14,5 hp (ver Figura 291). Há
ainda um motor reserva de 13,5 hp, guardado na residência do proprietário.

Figura 291 – Casario do motor e motor da embarcação
Fonte: FAPEU

A embarcação está em estado regular de conservação e bom estado de higiene e não
há registro de acidentes na travessia a envolvendo. Possui título de inscrição, CSN e seguro
DPEM. Quanto à estrutura, a embarcação não possui banheiro e nem espaço reservado para
PNE.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 12 coletes
salva-vidas. A embarcação possui placa com instruções aos usuários durante a travessia e
informações sobre o nome da balsa, número de inscrição e telefones para casos de
reclamações (ver Figura 292).
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Figura 292 – Placa informativa, localizada no casario do motor
Fonte: FAPEU

2.4.16.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 121 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Volta Grande, no município de São Jorge do Oeste.
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Tabela 122 – Características da travessia Volta Grande, São Jorge do Oeste
Administração

Selestino Antonelo

Situação

Em operação.
Distante 8 km da sede do município, o acesso à travessia é
realizado por via municipal sem denominação, no município de
São Jorge do Oeste. Esta via não é pavimentada e seu estado de
conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que dá
acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação.
Largura do rio em torno de 100 metros e profundidade do canal
de 8 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso
à comunidade isolada, turismo/passeio e trabalho, realizados
por pequenos produtores rurais, turistas, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo que
o próprio município e municípios vizinhos são origem e destino
da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Antonelo, 11 anos de uso, tem casco de aço, 16,0 x 5,70 x
0,30*. Limite máximo de carga de 20 t. O meio de transporte é
propulsionado por um motor de 14,5 hp. Há ainda um motor
reserva de 13,5 hp, guardado na residência do proprietário. A
embarcação está em estado regular de conservação e bom
estado de higiene e não há registro de acidentes na travessia a
envolvendo.
Embarcação com título de inscrição, CSN e seguro DPEM.
Quanto à estrutura, a embarcação não possui banheiro nem
espaço reservado para PNE. Quanto à segurança, a balsa está
equipada com um extintor de incêndio e 12 coletes salva-vidas.
1200 travessias por mês. Receita bruta anual não informada.
Estão previstos investimentos para os próximos 12 meses na
ordem de R$ 3.300,00, para troca do cabo de aço e poste de
iluminação.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.4.16.2.6.

Análise econômica

A travessia São Jorge d’Oeste sobre Rio Chopim, afluente do Rio Iguaçu, entre os
municípios de Verê (margem esquerda) e São Jorge do Oeste (margem direita), com extensão
aproximada de 100 metros, reduziria o trecho rodoviário entre esses dois municípios dos
atuais 38,2 km para apenas 24,4 km (dos quais 18,3 em estrada de terra), conforme a Tabela
122. Além desses dois municípios, essa redução do percurso rodoviário com a travessia
beneficiaria também os municípios vizinhos de Bom Sucesso do Iguaçu e Itapejara d’Oeste,
com redução mínima de 10% do tempo de viagem se asfaltado o novo trecho através da
travessia. De acordo com pesquisa de campo, são realizadas aproximadamente 1.200
travessias por mês, com movimento diário e conforme demanda, atendendo a turistas,
moradores de comunidade isolada e trabalhadores. A Figura 293 e a Figura 294 contêm mapas
da região e do local da travessia.
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Tabela 123 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Sudoeste e Centro-Sul
Coordenadas: lat. 25°45'20.1"S e long. 52°56'43.7"W

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

38,2

6

Terra

0

18,3

Travessia

-

0,1

Pavimentada

a

Municípios beneficiados : Bom Sucesso do Sul,
Itapejara D’Oeste, Quedas do Iguaçu, São Jorge D’Oeste
e Verê.
a

Condições
das Rodovias

Total
38,2
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

24,4

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, são realizadas atualmente 1,2 mil travessias por mês em
média, atendendo a moradores, trabalhadores e turistas. A Figura 293 oferece uma ilustração
gráfica da localização da travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos
com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 293 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim: Mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 294 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os cinco municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Quedas do Iguaçu, mais distante da travessia,
é o de maior expressão econômica da região.
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Figura 294 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de São Jorge d’Oeste – Verê
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 123 e a Tabela 124 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 5: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, apenas dois municípios (Verê e São Jorge
d’Oeste) teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a
travessia seria de interesse de usuários de mais três municípios (Bom Sucesso do Sul, Itapejara
d’Oeste e Quedas do Iguaçu), num total de cinco municípios beneficiados.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 123 reúne dados demográficos e econômicos para o conjunto de dois
municípios, com nível de impacto superior a 40%. A população desses dois municípios era de
apenas 17 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10
mostrou-se negativa (-0,61% a.a.), muito inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da
mesma forma, a projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostrase ainda mais negativa (-1,11% a.a.).
A Tabela 123 apresenta também indicadores da estrutura econômica da região no
entorno da travessia, formado pelos dois municípios considerados: o PIB em 2010 foi da
5

A seção 1 deste relatório apresenta os detalhes da metodologia utilizada.
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ordem de R$ 220 milhões e o PIB per capita dessa região alcançou R$ 12,79 mil, bastante
inferior à média estadual (que foi de R$ 20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor
adicionado, registrou-se participação forte participação da agropecuária (39%) contra apenas
7,4% da indústria e os restantes 53,6% de serviços. Em 2012, o volume de produtos da lavoura
temporária somou 133 mil t, com destaque para o milho, soja e trigo; e o total de pessoal
ocupado com relações formais de emprego alcançou 2,8 mil trabalhadores em 2012, com taxa
de crescimento de 7,9% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 124 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

2

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,79

2,79

2,79

População 2010 - mil hab.

16,96

16,96

16,96

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,09

0,09

0,09

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,61

-0,61

-0,61

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,05

0,05

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,11

-1,11

-1,11

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

7,92

7,92

7,92

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,22

0,22

0,22

Valor (R$milhão)

130,76

130,76

130,76

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,79

12,79

12,79

Volume Lavoura Temp. (mil t)

132,98

132,98

132,98

Valor Adic. - Agropecuária (%)

38,99

38,99

38,99

- Milho (mil t)

59,95

59,95

59,95

Valor Adicionado - Indústria (%)

7,44

7,44

7,44

- Soja (mil t)

35,04

35,04

35,04

Valor Adicionado - Serviços (%)

53,57

53,57

53,57

- Trigo (mil t)

16,25

16,25

16,25

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se realizado o asfaltamento do trecho rodoviário que conduz à travessia, além dos dois
citados, também usuários de outros três municípios já citados poderiam beneficiar-se com
redução do tempo de viagem em pelo menos 10%. A população desses cinco municípios
alcançou 61,4 mil hab. em 2010, registrando taxa de crescimento positiva (0,58%) na década
2000-2010. O PIB de 2010 somou R$ 1,04 bilhão, dos quais 21,3% foram gerados pela
agropecuária e 38,6% na indústria, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura
temporária próxima a 375 mil de t, com destaque para milho e soja. O contingente de pessoas
ocupadas com relações formais de emprego foi de 11 mil trabalhadores em 2012.
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Tabela 125 – Travessia Verê – São Jorge d’Oeste sobre o Rio Chopim – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

2

3

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,79

5,01

População 2010 - mil hab.

16,96

27,49

61,39

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,09

0,17

0,36

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,61

0,11

0,58

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,10

0,24

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,11

-0,25

0,11

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

7,92

9,02

6,67

2. População - 2010

3.PIB

10,99

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,22

0,39

1,04

Valor (R$milhão)

130,76

201,98

349,15

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,79

14,23

16,88

Volume Lavoura Temp. (mil t)

132,98

203,00

375,46

Valor Adic. - Agropecuária (%)

38,99

31,38

21,26

- Milho (mil t)

59,95

89,12

164,92

Valor Adicionado - Indústria (%)

7,44

18,20

38,62

- Soja (mil t)

35,04

53,17

107,74

Valor Adicionado - Serviços (%)

53,57

50,42

40,12

- Trigo (mil t)

16,25

27,95

46,32

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Esta travessia teve um crescimento médio projetado anual de 2,88%. A média de
travessias atualmente observadas foi de 28,8 mil, e de acordo com os valores projetados
espera-se que esse número seja elevado para 52.019, como é possível observar na Figura 295.

Número de Travessias
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Projetado

Figura 295 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Verê – São Jorge d’Oeste – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.5.

Travessias entre as hidrelétricas de Salto Osório e Salto
Caxias

Entre as hidrelétricas de Salto Osório (a montante) e Salto Caxias no baixo vale do Rio
Iguaçu estende-se, numa distância aproximada de 50 km em linha reta, o lago formado ao
longo do rio a partir da represa de Salto Caxias. As travessias rodoviárias mais próximas
atualmente existentes nesse trecho do rio localizam-se exatamente sobre essas duas represas.

379

Relatório Final

Dezembro, 2014

Estão em análise abaixo cinco travessias localizadas no trecho entre as duas hidrelétricas, na
sequência de montante à jusante do rio:
a. Travessia Cruzeiro do Iguaçu (long. 53o05’52.6”W)
b. Travessia Boa Esperança do Iguaçu (long. 53o14’14.2”W)
c. Travessia Nova Prata do Iguaçu (long. 53o16’32,7”W)
d. Travessia Três Barras do Paraná (long. 53o18’16.8W)
e. Travessia Boa Vista da Aparecida (long. 53o23’51.4W)
As travessias em questão são de grande extensão, em torno de 1.000 metros, sendo
assim, é provável que uma travessia localizada numa posição intermediária seja suficiente para
minimizar as distâncias rodoviárias entre municípios das duas margens do rio, seguindo, por
exemplo, o traçado da rodovia PR 471. A Figura 296 mostra o mapa do terreno e da situação
local de cada uma das cinco travessias.

Figura 296 – Mapa local das travessias sobre o Rio Iguaçu entre Salto Osório e Salto Caxias
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Como se pode observar a partir do mapa e da lista de travessias, os principais pontos
focais são as cidades de Três Barras do Paraná e Nova Prata do Iguaçu. Além desses dois
municípios, há dois outros municípios de cada margem do rio diretamente afetados: na
margem direita, Quedas do Iguaçu e Boa Vista da Aparecida; na margem esquerda, Cruzeiro do
Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu. Outros nove municípios mais distantes também podem ser
beneficiados com as travessias com redução do tempo de viagem em pelo menos 10%: Dois
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Vizinhos, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Salto do Lontra, Catanduvas, Enéas
Marques, Nova Esperança do Sudoeste, Realeza e Santa Isabel do Oeste. A seguir, cada
travessia é considerada individualmente.

2.5.1.

TRAVESSIA 31 – CRUZEIRO DO IGUAÇU (PR) – QUEDAS DO
IGUAÇU (PR)/ RIO IGUAÇU

A travessia que liga os municípios de Cruzeiro do Iguaçu ao de Quedas do Iguaçu é

chamada de Nossa Senhora dos Navegantes e está localizada no Rio Iguaçu. A Prefeitura
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu é a responsável pela travessia (ver Figura 297).

Figura 297 – Mapa de localização da Travessia Nossa Senhora dos Navegantes,
município de Cruzeiro do Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

O acesso à travessia é realizado por uma via estadual, pavimentada com pavimento
asfáltico, em bom estado de conservação. A travessia dista 10 km da sede do município de
Cruzeiro do Iguaçu. Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com três pontos de atracação, dois em leito natural na margem
direita e um em rampa de concreto na margem esquerda do rio. As travessias são realizadas
por uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de
armazenagem, administrativa e de apoio.
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A largura do Rio Iguaçu, represado neste ponto, é de 880 metros e a profundidade do
canal é de 100 metros. O nível da água é controlado pela barragem e portanto não sofre
grandes variações. A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
O respondente não soube informar se há previsão de investimentos na infraestrutura
na travessia nos próximos 12 meses.

2.5.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro principal na margem direita, pertencente a Quedas do Iguaçu, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31'35.1"S e longitude 53°05'54.8"W.
Possui dois pontos de atracação em leito natural (ver Figura 298).

Figura 298 – Atracadouros da margem direita do Rio Iguaçu, Quedas do Iguaçu
Fonte: FAPEU

Os atracadouros são suficientes para atender à demanda existente, são compatíveis
com as embarcações que neles operam e são adequados para o desembarque de passageiros.
O atracadouro é propriedade da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu e de uso exclusivo
da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, proprietária da travessia e responsável por sua
manutenção.
A Figura 299 mostra que a margem direita conta com um quadro de horários de
chegada e saída das embarcações em bom estado de conservação. Não existe outro tipo de
equipamento disponível nesta margem.
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Figura 299 – Placa de identificação e informativa da margem direita do Rio Iguaçu,
Quedas do Iguaçu
Fonte: FAPEU

2.5.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Cruzeiro do Iguaçu, existe um ponto de
atracação em rampa de concreto. O atracadouro é adequado para o desembarque de
passageiros, compatível com as embarcações que nele operam e suficiente para atender à
demanda existente. O atracadouro de Cruzeiro do Iguaçu, nesta margem, está localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 25°32’04.1”S e longitude 53°05’52.6”W (ver Figura 300).

Figura 300 – Atracadouro em rampa de concreto da margem esquerda do Rio Iguaçu,
Cruzeiro do Iguaçu
Fonte: FAPEU

O atracadouro é propriedade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu e de uso
exclusivo, a manutenção do atracadouro também é de responsabilidade da Prefeitura. Não
possui áreas de armazenagem, de administração e ou apoio. O atracadouro não conta com
nenhum tipo de equipamento disponível nesta margem.
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2.5.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Iguaçu, cadastrada no CNPJ de n.o 95.589.230/0001-44 e localizada na Av. 23 de
Maio, 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu (PR). Para as atividades de travessia, a prefeitura
dispõe de oito funcionários formais, com habilitação da Marinha, que trabalham em duplas e
em turnos das 06:00 às 13:00 e das 14:00 às 21:00, em regime de trabalho alternado, ou seja,
cada dupla de funcionários trabalha sete horas num dia e folga outro dia.
O transporte é realizado diariamente, dentro do período descrito acima e conforme a
demanda. O número de travessias realizadas mensalmente é de aproximadamente 450. Há
interrupções na travessia devido a nevoeiros e ventos, que ocorrem com frequência trimestral.
Não ocorrem interrupções em decorrência de alterações no nível d’água, uma vez que o nível
do rio é controlado por barragem. Não há registro de acidentes com embarcações nesta
travessia.
Os marinheiros embarcados não são uniformizados ou identificados. O transporte
realizado é pago e há emissão de bilhete de passagem. A Prefeitura estabelece o valor tarifário
de acordo com as despesas com pessoal e equipamentos. O valor cobrado está apresentado na
Tabela 126.
Tabela 126 – Tabela de preços – Cruzeiro do Iguaçu
Tipo

Valor

Motos

R$ 10,00

Veículos de passeio e utilitários

R$ 13,00

Caminhões Toco e Caminhões de carga

R$ 18,00

Caminhão Truck

R$ 20,00

Caminhões, carretas e outros
R$ 28,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Esses valores são válidos a partir de 1o de maio de 2013 e, pelo Decreto Municipal n.o
3087/2013, usuários que adquirirem bilhetes antecipados na Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu,
terão descontos de 20%, caso o veículo seja emplacado em outro município e, de 50%, caso o
veículo seja emplacado no município, mediante comprovação.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são turismo/passeio, ligação entre
as cidades e motivos de trabalho – que são realizados por turistas, visitantes de negócios,
moradores e trabalhadores. O transporte realizado tem caráter local, sendo os próprios
municípios e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
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Não é elaborado relatório que contenha informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. A travessia tem autorização formal da Marinha para operar.
Atualmente, estão providenciando renovação dos documentos das embarcações junto à
Marinha.

2.5.1.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu possui duas embarcações: uma balsa e
um rebocador. Para a travessia não há embarcações em reforma ou reparo, interditadas ou
em construção.
As embarcações são próprias da prefeitura e certificadas pela Marinha, no entanto, os
títulos de inscrição das mesmas não foram apresentados porque o processo de renovação
estava em andamento. As embarcações possuem seguro DPEM e a balsa possui CSN.
A travessia normalmente é realizada em torno de 15 minutos 28 segundos, a uma
velocidade média de 1,84 nós. Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações conta com
sanitários ou espaços reservados para PNE.
A balsa, denominada Rio Chopim I, tem casco de aço, 15 anos de uso e 26,30 metros
de comprimento. Os marinheiros não souberam informar sua largura e calado. De acordo com
placa informativa fixada no casario da balsa, seu limite máximo de carga é de 48,7 toneladas, e
o limite máximo de passageiros é de 20 pessoas (ver Figura 301) – embora no Certificado de
Segurança da Navegação (CSN) da embarcação indique que ela é apta a transportar até 50
passageiros. Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 20
coletes salva-vidas.

Figura 301 – Balsa Rio Chopim e placa informativa em seu interior
Fonte: FAPEU
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O rebocador é denominado Rio Chopim, tem casco de aço e 15 anos de uso. Suas
dimensões não foram informadas nem a potência de seu motor. Está equipado com dois
extintores de incêndio e dois coletes salva-vidas (ver Figura 302).

Figura 302 – Rebocador Rio Chopim I
Fonte: FAPEU

2.5.1.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 127 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Nossa Senhora dos Navegantes, no município de Cruzeiro do Iguaçu.
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Tabela 127 – Características da travessia de Cruzeiro do Iguaçu
Administração

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu

Situação

Em operação.
O acesso à travessia é realizado por uma via estadual,
pavimentada com pavimento asfáltico, em bom estado de
conservação. A travessia dista 10 km da sede do município de
Cruzeiro do Iguaçu.
A travessia conta com três pontos de atracação, dois em leito
natural na margem direita e um em rampa de concreto na
margem esquerda do rio, em bom estado de conservação e
adequados às operações. A largura do Rio Iguaçu, represado
neste ponto, é de 880 metros e a profundidade do canal é de
100 m.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
turismo/passeio, ligação entre as cidades e trabalho, realizados
por turistas, visitantes de negócios, moradores e trabalhadores.
O transporte realizado tem caráter local, sendo os próprios
municípios e municípios vizinhos origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Rio Chopim, com 26,30
metros de comprimento, 15 anos de uso e em bom estado de
conservação. Rebocador Rio Chopim I, com 15 anos de uso,
equipado com um motor e em bom estado de conservação.
Embarcações com CSN e seguro DPEM. Títulos de inscrição
estão em fase de renovação. Balsa equipada com 20 coletes
salva-vidas, 2 boias, 1 bote e 1 extintor de incêndio. Rebocador
com 2 boias, 2 coletes salva-vidas e 2 extintores.
Aproximadamente 450 travessias por mês. Receita bruta anual
não informada.
Não souberam informar se há previsão de investimentos na
travessia para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.5.1.6.

Análise econômica

A Tabela 128, a Figura 303 e a Figura 304 mostram a situação geográfica relacionada à
travessia Cruzeiro do Iguaçu entre as cidades de Cruzeiro do Iguaçu e Quedas do Iguaçu. Podese observar nos mapas regional e local que a cidade de Cruzeiro do Iguaçu, apesar de próxima
à represa de Salto Osório, não possui ligação rodoviária no sentido leste com a rodovia José
Henrique Rumpp (PR 475) que passa sobre essa represa, havendo necessidade, para evitar a
balsa, de ir até a cidade de Dois Vizinhos, ao sul, e então passar pela ponte sobre o Rio Chopim
para então retornar na direção norte pela PR 475. Por essa razão, como mostra a Tabela 128, a
travessia em estudo reduziria fortemente a distância rodoviária entre as cidades de Cruzeiro
do Iguaçu e Quedas do Iguaçu dos atuais 90,4 km para 37,6 km. Há, entretanto, de se
considerar um traçado alternativo entre a cidade de Cruzeiro do Iguaçu e a localidade de Dr.
Antônio Paranhos, por onde passa a rodovia PR 475, nesse caso com a necessidade de
construir uma ponte sobre o Rio Chopim.
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Tabela 128 – Travessia Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Sudoeste e Centro Sul
Coordenadas: lat. 25°32’04.1”S e long. 53°05’52.6”W
a

Municípios beneficiados : Boa Esperança do Iguaçu,
Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Espigão Alto do
Iguaçu, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Quedas
do Iguaçu e Três Barras do Paraná.
a

Condições
das Rodovias

Distância entre os dois municípios

90,4

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
33,3

Terra

0

3,3

Travessia

-

1

Pavimentada

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Total
90,4
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

37,6

Fonte: Elaboração própria

De acordo com pesquisa de campo, são realizadas em média 450 travessias por mês,
com frequência diária e conforme demanda, atendendo a turistas, moradores e trabalhadores.
A Figura 303 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa
local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre
as duas sedes municipais.

Figura 303 – Travessia Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 304 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os oito municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que o município de Quedas do Iguaçu (junto à travessia) e Dois
Vizinhos (mais distante da travessia) são os de maior expressão econômica na região.
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Figura 304 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do
Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 129 e a Tabela 130 resumem a base populacional e econômica da região que
seria potencialmente beneficiada com a travessia, num total de oito municípios, com
diferentes graus de benefício. Além de Cruzeiro do Iguaçu e Quedas do Iguaçu, dois outros
municípios são mais afetados pela travessia, com redução do tempo de viagem acima de 40%:
Boa Esperança do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu. Outros quatro municípios experimentariam
redução do tempo acima de 10%.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 129 reúne um conjunto de dados segundo três níveis de impacto
territorial da travessia em estudo: quatro municípios diretamente afetados com redução de
pelo menos 40% do tempo de viagem, outros dois com redução entre 20 e 40% e mais dois
municípios com redução acima de 10% em relação ao percurso atual. A população desses oito
municípios era de 111,9 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na
década 2000-10 mostrou-se positiva (0,53%), mas inferior à taxa média estadual, que foi 0,89%
a.a. Por outro lado, a projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033)
mostra tendência ao crescimento nulo.
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Tabela 129 – Travessia Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

4

6

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

6,86

7,98

População 2010 - mil hab.

42,32

58,24

111,95

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,23

0,26

0,66

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,50

0,16

0,53

Massa salarial: Região/PR (%)

0,15

0,18

0,45

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,04

-0,21

0,01

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,29

5,35

6,21

2. População - 2010

3.PIB

20,02

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,72

0,87

1,78

Valor (R$milhão)

156,32

270,82

455,08

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

17,08

15,02

15,94

Volume Lavoura Temp. (mil t)

157,71

255,43

421,58

Valor Adic. - Agropecuária (%)

19,15

24,13

21,12

- Milho (mil t)

73,83

120,50

178,70

Valor Adicionado - Indústria (%)

45,84

39,20

34,72

- Soja (mil t)

55,39

89,80

145,64

Valor Adicionado - Serviços (%)

35,01

36,67

44,16

- Trigo (mil t)

7,63

10,93

34,37

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A Tabela 129 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da
travessia, formada por oito municípios: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 1,78 bilhão e, o PIB
per capita dessa região alcançou R$ 15,94 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil); quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da indústria (34,7%)
em relação à agropecuária (21,1%), indicando relativa força da indústria na região; ressalte-se
também que o volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 421 mil t, com
destaque para milho e soja; e o total de pessoal ocupado com relações formais de emprego
alcançou quase 20 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 6,2% a.a. no
período 2000-2012.
O asfaltamento do trecho rodoviário que conduz à travessia não beneficiaria outros
municípios, além dos oito citados, mas a taxa de redução do percurso se ampliaria para todos
os oito municípios. A comparação entre os dados da Tabela 129 e da Tabela 130 permite a
visualização dos impactos econômicos e demográficos do asfaltamento.
Tabela 130 – Travessia Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
10%
20%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

5

8

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

8,21

20,02

População 2010 - mil hab.

54,15

111,95

111,95

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,27

0,66

0,66

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,39

0,53

0,53

Massa salarial: Região/PR (%)

0,18

0,45

0,45

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,08

0,01

0,01

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,82

6,21

6,21

2. População - 2010

3.PIB

20,02

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,89

1,78

1,78

Valor (R$milhão)

234,56

455,08

455,08

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

16,39

15,94

15,94

Volume Lavoura Temp. (mil t)

229,53

421,58

421,58

Valor Adic. - Agropecuária (%)

21,61

21,12

21,12

- Milho (mil t)

109,30

178,70

178,70

Valor Adicionado - Indústria (%)

41,75

34,72

34,72

- Soja (mil t)

79,42

145,64

145,64

Valor Adicionado - Serviços (%)

36,65

44,16

44,16

- Trigo (mil t)

9,88

34,37

34,37

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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A Travessia que vai do município de Cruzeiro do Iguaçu a Quedas do Iguaçu possui
balsa e rebocador, que estão em uso há 15 anos. Em 2043, projeta-se uma média de 7.973
travessias/ano, crescendo, portanto a uma taxa média de 1,90% ao ano, conforme a Figura

Observado
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-
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Número de Travessias

305.

Projetado

Figura 305 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.5.2.

TRAVESSIA 32 – BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU (PR) – TRÊS
BARRAS DO PARANÁ (PR)

A travessia Ouro Verde que liga os municípios de Boa Esperança do Iguaçu a Três
Barras do Paraná está localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 306).
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Figura 306 – Mapa da Travessia Ouro Verde, município de Boa Esperança do Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

A operação na travessia é de responsabilidade da empresa Gelcemir Alexandre & Cia.
Ltda., de propriedade de Gelcemir Alexandre e Sirinei Rodio Alexandre.
O acesso à travessia é realizado pela estrada de acesso à Linha Ouro Verde, numa
distância aproximada de 10 km da sede do município de Boa Esperança do Iguaçu. De
jurisdição municipal, essa via é pavimentada com calçamento poliédrico e seu estado de
conservação é bom. Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com três pontos de atracação em leito natural, um na margem
direita e dois na margem esquerda do rio. Os espaços ocupados pelos atracadouros não
possuem áreas de armazenagem, administrativa ou de apoio.
O Rio Iguaçu, represado no trecho da travessia, tem cerca de 800 metros lineares de
largura e aproximadamente 92 metros de profundidade no seu ponto mais profundo, variando
cerca de 0,5 metro diariamente. A seguir são apresentadas as características da estrutura física
da travessia.
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2.5.2.1.

Estrutura física na margem direita

A margem direita do Rio Iguaçu conta com um ponto de atracação em leito natural. O
atracadouro está localizado no município de Três Barras do Paraná e situa-se nas seguintes
coordenadas geográficas: latitude 25°34'15.2"S e longitude 53°14'18.1"W.
O atracadouro é suficiente para atender à demanda existente, está adequado para
embarque e desembarque de passageiros e é compatível com as características das
embarcações. A manutenção do atracadouro é realizada pelo operador e seu estado de
conservação é bom, como pode ser observado na Figura 307.

Figura 307 – Atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU

Não existe nenhum tipo de equipamento disponível nesta margem e não há previsão
de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses.

2.5.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda do rio apresenta dois pontos de atracação em leito natural, sendo
um principal e outro que é utilizado conforme a variação do nível do rio, ambos em bom
estado de conservação. O atracadouro principal da margem, pertencente ao município de Boa
Esperança do Iguaçu, localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 25°34'41.4"S e
longitude 53°14''14.2"W.
Os atracadouros são adequados para embarque e desembarque de passageiros, são
compatíveis com as características das embarcações e suficientes para atender à demanda
existente (ver Figura 308). A área ocupada pelos atracadouros é de uso exclusivo e de
propriedade da Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu. Sua manutenção é de
responsabilidade do operador concessionário da travessia.
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Figura 308 – Atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU

Assim como ocorre na margem direita, não existe nenhum tipo de equipamento
disponível nesta margem e não há previsão de investimentos na infraestrutura para próximos
12 meses.

2.5.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é regular e realizada exclusivamente pela microempresa
concessionária Gelcemir Alexandre & Cia. Ltda., de CNPJ n.o 04.822.455/0001-43, localizada na
Linha Ouro Verde, s./n., Interior, Boa Esperança do Iguaçu (PR). Os proprietários da empresa
são Gelcemir Alexandre e Sirinei Rodio Alexandre. Para a realização dos trabalhos de travessia,
a empresa dispõe de um funcionário formal além do proprietário, ambos balseiros e com
habilitação na Marinha.
O transporte é realizado diariamente, no período das 06:00 às 20:00, conforme a
demanda. O número de travessias realizadas mensalmente varia de 300 a 450 travessias e não
são verificadas interrupções do serviço em decorrência de alterações no nível d’água.
A empresa realiza a cobrança de tarifa para a travessia conforme os valores
apresentados na Tabela 131, com emissão de bilhete de passagem. O valor da tarifa é
determinado pelos empresários, que se baseiam no aumento do combustível e na manutenção
dos atracadouros e embarcações. A renda bruta anual estimada pelo proprietário é de R$ 54
mil e é realizado o pagamento de ISS à Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu.
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Tabela 131 – Tabela de Preços – Boa Esperança do Iguaçu
Tipo

Valor

Moto acompanhada

R$ 10,00

Moto

R$ 15,00

Automóvel

R$ 15,00

F-4000

R$ 20,00

Caminhão-toco

R$ 20,00

Caminhão Truck

R$ 25,00

Carreta
R$ 35,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho, turismo/passeio e representantes comerciais, que são realizados por turistas,
visitantes de negócios, trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter local,
tendo o próprio município e os municípios vizinhos como origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
É elaborado para a empresa um relatório mensal contendo informações sobre o
número de passageiros e carga transportada. A travessia tem concessão da Prefeitura para
operar. O documento foi emitido em 22 de novembro de 2001 e tem validade indeterminada.

2.5.2.4.

Embarcações

Há duas embarcações na travessia: uma balsa e um rebocador. Não há embarcações
interditadas, em reforma ou em construção. As embarcações são próprias da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, certificadas pela Marinha e concedidas à empresa
operadora. Não há registro de acidentes na travessia envolvendo as embarcações.
A balsa, denominada Rio Vorá I, com tempo de uso de 15 anos, tem casco de aço, 26,3
m de comprimento, 7,5 m de largura e 0,30 m de calado, quando leve. Possui capacidade
máxima para 14 passageiros (ver Figura 309).
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Figura 309 – Balsa Rio Vorá I, atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 16 coletes
salva-vidas. Possui CSN e seguro DPEM, além de apresentar placas informativas que indicam
seu nome, a capacidade de pessoas, o número da inscrição da embarcação, o preço da
travessia e o horário de funcionamento.
O rebocador é nomeado Rio Vorá, com tempo de uso de 15 anos, possui casco de aço,
8,5 m de comprimento, 3,0 m de largura e 0,5 m de calado, quando leve (ver Figura 310).
Possui um motor de 110 hp. Quanto aos equipamentos de segurança, a embarcação conta
com dois coletes salva-vidas e um extintor de incêndio.

Figura 310 – Rebocador Rio Vorá
Fonte: FAPEU

A balsa e o rebocador estão em bom estado de conservação e higiene, não possuem
banheiros nem espaço reservado para PNE.
O tempo de travessia, para ambas as embarcações é de 12 minutos e 35 segundos,
realizada em velocidade média é de 3,60 nós.
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2.5.2.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 131 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Ouro Verde, no município de Boa Esperança do Iguaçu.
Tabela 132 – Características da travessia de Boa Esperança do Iguaçu
Administração

Gelcemir Alexandre & Cia. Ltda. (concessionária)

Situação

Em operação.
O acesso à balsa é feito pela estrada de acesso à Linha Ouro
Verde, numa percurso de 10 km desde a sede do município de
Boa Esperança do Iguaçu. De jurisdição municipal, esta via é
pavimentada com calçamento poliédrico e apresenta bom
estado de conservação.
Um ponto de atracação em leito natural na margem direita,
adequado às operações. Dois pontos de atracação em leito
natural na margem esquerda, adequados às operações. Largura
do rio em linha reta entre as margens em torno de 800 metros
e, profundidade do canal de 92 metros.
Turistas, visitantes de negócios, trabalhadores e moradores. O
transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Rio Vorá I, 26,3 x, 7,5 x 0,30*,
com 15 anos de uso e em bom estado de conservação.
Rebocador Rio Vorá, com dimensões 8,5 x 3,0 x 0,5*, com
tempo de uso de 15 anos, equipado com um motor de 110 hp e
em bom estado de conservação.
Embarcações com CSN, título de inscrição e seguro DPEM.
Balsa com 16 coletes e 1 extintor de incêndio. Rebocador com 2
coletes salva-vidas e 1 extintor.
Varia de 300 a 450 travessias por mês. Receita bruta anual
declarada pelo proprietário de R$ 54.000,00.
Não estão previstos investimentos para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.5.2.6.

Análise econômica

A Travessia que liga Boa Esperança do Iguaçu a Três Barras do Paraná pertencia à
Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu, mas foi passada por licitação e contrato com terceiro
para a operação, de acordo com as informações coletadas pelas visitas a campo. Possui
extensão aproximada de 800 metros e reduziria o trecho rodoviário entre esses dois
municípios dos atuais 93,7 km (passando por cima da represa de Salto Caxias) para apenas
30,7 km, conforme a Tabela 133. Essa forte redução do percurso rodoviário com a travessia
beneficiaria de forma também expressiva o município vizinho de Cruzeiro do Iguaçu. Outros
seis municípios também seriam afetados, com redução mínima de 10% do tempo do percurso
rodoviário, se asfaltado o novo trecho através da travessia.
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Tabela 133 – Travessia Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Oeste e Sudoeste
Coordenadas: lat. 25°34'41.4"S e long. 53°14'14.2"W
a

Municípios beneficiados : Boa Esperança do Iguaçu,
Catanduvas, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Espigão
Alto do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Quedas do
Iguaçu, Salto do Lontra e Três Barras do Paraná
a

Condições
das Rodovias
Pavimentada
Terra

Distância entre os dois municípios
Com a travessia
Sem a Travessia
(Linha Vermelha)
(Linha Azul) (km)
(km)
76,4
10
17,3

19,9

-

0,8

93,7

30,7

Travessia
Total

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, são realizadas aproximadamente entre 300 e 450
passagens por mês, atendendo a turismo/passeio, moradores e trabalhadores. A operação é
diária, conforme demanda. A Figura 311 oferece uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha vermelha) e
sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 311- Travessia Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu:
Mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 312 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os sete municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que Quedas do Iguaçu e Dois Vizinhos (mais distantes da
travessia), são os municípios de maior expressão econômica da região.
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Figura 312 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Boa Esperança do Iguaçu – Três
Barras do Paraná
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 133 e a Tabela 134 resumem a base populacional e econômica da região que
seria potencialmente beneficiada com a travessia, num total de nove municípios, com
diferentes graus de benefício. Além de Boa Esperança do Iguaçu e Três Barras do Paraná,
outros sete municípios seriam diretamente afetados pela travessia: Cruzeiro do Iguaçu, com
redução do tempo de viagem acima de 40%; e, com redução entre 20 e 40%, os municípios de
Catanduvas, Dois Vizinhos, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu e Quedas do Iguaçu.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 133 reúne um conjunto de dados segundo três níveis de impacto
territorial da travessia em estudo: três municípios diretamente afetados com redução de pelo
menos 40% do tempo de viagem (Boa Esperança do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Cruzeiro
do Iguaçu); e mais quatro municípios com redução de tempo de viagem acima de 10% em
relação ao percurso atual (Catanduvas, Quedas do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu e Dois
Vizinhos). A população desses sete municípios era de 100,5 mil habitantes em 2010, e a taxa
de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se positiva (0,62%), mas inferior à
taxa média estadual, que foi 0,89% a.a. Por outro lado, a projeção de crescimento para as
próximas duas décadas (2013-2033) mostra tendência ao crescimento próximo a zero.
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Tabela 134 – Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

3

7

7

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,43

18,77

População 2010 - mil hab.

18,87

100,53

100,53

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,08

0,62

0,62

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,24

0,62

0,62

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,43

0,43

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,79

0,09

0,09

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

9,86

5,95

5,95

2. População - 2010

3.PIB

18,77

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,26

1,70

1,70

Valor (R$milhão)

131,20

458,77

458,77

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

13,96

16,90

16,90

Volume Lavoura Temp. (mil t)

114,89

477,03

477,03

Valor Adic. - Agropecuária (%)

35,79

20,21

20,21

- Milho (mil t)

53,82

219,05

219,05

Valor Adicionado - Indústria (%)

17,11

36,07

36,07

- Soja (mil t)

36,37

160,21

160,21

Valor Adicionado - Serviços (%)

47,10

43,72

43,72

- Cana de açúcar (mil t)

4,43

26,34

26,34

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A Tabela 133 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da
travessia, abrangendo sete municípios: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 1,7 bilhão e, o PIB
per capita dessa região alcançou R$ 16,9 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil); quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da indústria (36,07%)
em relação à agropecuária (20,2%), indicando relativa força da indústria na região; ressalte-se
também que o volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 477 mil t, com
destaque para o milho e soja; e o total de pessoal ocupado com relações formais de emprego
alcançou quase 18,7 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 5,9% a.a. no
período 2000-2012.
O asfaltamento do trecho rodoviário que conduz à travessia beneficiaria mais dois
municípios, além dos sete considerados na Tabela 133: Nova Prata do Iguaçu e Salto do Lontra,
com redução de percurso entre 20 e 40%. Além disso, a taxa de redução do tempo de viagem
se ampliaria para os demais municípios após o asfaltamento. A comparação entre os dados da
Tabela 133 e da Tabela 134 permite a visualização dos impactos econômicos e demográficos
do asfaltamento.
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Tabela 135 – Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

4

9

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,59

22,64

População 2010 - mil hab.

29,07

124,60

124,60

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,12

0,75

0,75

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,23

0,58

0,58

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,50

0,50

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,79

0,03

0,03

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

8,51

6,48

6,48

2. População - 2010

3.PIB

22,64

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,41

1,97

1,97

Valor (R$milhão)

247,15

605,69

605,69

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

13,96

15,81

15,81

Volume Lavoura Temp. (mil t)

273,30

620,05

620,05

Valor Adic. - Agropecuária (%)

40,06

22,87

22,87

- Milho (mil t)

127,76

269,79

269,79

Valor Adicionado - Indústria (%)

13,71

32,23

32,23

- Soja (mil t)

89,97

207,15

207,15

Valor Adicionado - Serviços (%)

46,23

44,90

44,90

- Cana de açúcar (mil t)

22,43

28,26

28,26

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente, a média anual de travessias é de 4.200 e estima-se que alcançará, em
2034, cerca de 5.453 travessias ao ano, crescendo a uma taxa média de crescimento anual de
1,28%. A Figura 313 demonstra o comportamento da demanda no período projetado (2013 a
2034).

Número de Travessias

6.000
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2.000
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2034
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 313 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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2.5.3.

TRAVESSIAS 33 E 34 – NOVA PRATA DO IGUAÇU – TRÊS
BARRAS DO PARANÁ E TRÊS BARRAS DO PARANÁ-NOVA
PRATA DO IGUAÇU

São analisados conjuntamente nesta seção dois traçados de travessias entre os
municípios de Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná:
a. Travessia Nova Prata do Iguaçu: lat. 25°35'09.9"S e long. 53°16'32.7"W
b. Travessia Três Barras do Paraná: lat. 25°32'32.1"S e long. 53°18'16.8"W

2.5.3.1.

TRAVESSIA 33 – NOVA PRATA DO IGUAÇU (PR) – TRÊS
BARRAS DO PARANÁ (PR)/ RIO IGUAÇU

A travessia São Paulo, que liga os municípios Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do

Paraná, está localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 314). A operação na travessia é de
responsabilidade da empresa Andreis, Zanella e Cia. Ltda., de propriedade de Edite Amélia
Andreis.

Figura 314 – Mapa de localização da Travessia São Paulo, município de Nova Prata do Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 10 km da sede do município de Nova Prata do Iguaçu, o
acesso à travessia é realizado pela Rodovia estadual Cândido Rissotto, pavimentada com
calçamento poliédrico, em bom estado de conservação (ver Figura 315). Não há linha de
transporte coletivo que dê acesso ao local.
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Figura 315 – Rodovia de acesso ao atracadouro da margem esquerda, Nova Prata do Iguaçu
Fonte: FAPEU

A travessia conta com cinco pontos de atracação em leito natural, dois na margem
direita e três na margem esquerda. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem
espaço para armazenagem, administração ou apoio.
O Rio Iguaçu, nesse ponto, possui largura de aproximadamente 1,17 mil m e cerca de
110 m de profundidade.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.5.3.1.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita do rio, no município de Três Barras do Paraná, existem dois pontos
de atracação, sendo que o principal está localizado nas coordenadas geográficas de latitude
25°34'59.2"S e longitude 53°16'03.4"W. O número de atracadouros é suficiente para atender à
demanda existente, são adequados para embarque e desembarque de passageiros e
compatíveis com as características das embarcações utilizadas. Seu estado de conservação é
bom (ver Figura 316). A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo de
Altair Fracaro, um dos balseiros, também responsável por sua manutenção.
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Figura 316 – Atracadouros e acesso na margem direita, Três Barras do Paraná
Fonte: FAPEU

Na margem direita, estão disponíveis, como pode ser observado na Figura 317, os
seguintes equipamentos: banheiros, comércio, guichê de venda de passagens, iluminação
pública, um quadro de horários de chegada e saída das embarcações e uma tabela de preços.
O estado de conservação desses equipamentos é regular.

Figura 317 – Escritório com guichê de venda de passagens, banheiro, tabela de preços e
placas informativas e de identificação, na margem direita, Três Barras do Paraná
Fonte: FAPEU

2.5.3.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio, no município de Nova Prata do Iguaçu, existem três
pontos de atracação, sendo que o principal localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude
25°35'09.9"S e longitude 53°16'32.7"W. O número de atracadouros é suficiente para atender à
demanda existente, são adequados para embarque e desembarque de passageiros e são
compatíveis com as características de embarcações utilizadas. O estado de conservação do
atracadouro é bom (ver Figura 318). A propriedade da área ocupada pelos atracadouros não
foi informada, mas seu uso é exclusivo para a atividade de travessia e sua manutenção é de
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responsabilidade de Edite Andreis, proprietária e operadora do serviço. Não existe nenhum
tipo de equipamento disponível nesta margem.

Figura 318 – Atracadouros da margem esquerda do rio, Nova Prata do Iguaçu
Fonte: FAPEU

2.5.3.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa de navegação
Andreis, Zanella e Cia. Ltda., sob CNPJ de número 03.982.307/0001-23, localizada na R. Dep.
Arnaldo Buzato, 483 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu (PR). O nome da proprietária da empresa é
Edite Amélia Andreis.
A operação está sendo regular e o transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda, com horário de funcionamento das 06:00 às 22:00. O número de travessias
realizadas mensalmente é de cerca de 300 travessias.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água não ocorrem,
uma vez que, nesse ponto, o Rio Iguaçu é represado. Não há embarcações interditadas, em
reforma ou em construção.
A travessia é cobrada conforme apresentado na Tabela 136, mediante emissão de
bilhete de passagem. O valor da tarifa é determinado pela empresária, baseando-se nos
custos. A empresa recolhe ISS à Prefeitura.
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Tabela 136 – Tabela de preços – Nova Prata do Iguaçu
Tipo

Valor

Carro

R$ 14,00

Moto sozinha

R$ 14,00

Moto acompanhada

R$ 11,00

F400

R$ 16,00

Ônibus

R$ 30,00

Caminhão-toco

R$ 22,00

R$ 20,00

Caminhão Truck

R$ 25,00

R$ 22,00

R$ 18,00

Carreta
R$ 35,00
R$ 32,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são: trabalho e turismo/passeio,
realizados por turistas, visitantes de negócios e moradores. O transporte realizado é de caráter
local, sendo o próprio município e os municípios vizinhos origem e destino da carga e dos
passageiros transportados. Não foram informados os produtos transportados.
É elaborado para a empresa um relatório mensal contendo informações sobre o
número de passageiros e volume de carga transportada. A travessia possui autorização formal
da Marinha para operar e um alvará da Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu, emitido em 4 de
março de 2013.

2.5.3.1.4.

Embarcações

A empresa de navegação Andreis, Zanella e Cia. Ltda., que realiza o serviço de
travessia, possui duas embarcações: uma balsa e um rebocador.
As embarcações são próprias e certificadas pela Marinha. A travessia dos 1,17 mil m é
realizada com velocidade média de 2,96 nós, que resulta em um tempo de 9 minutos e 28
segundos.
A balsa, denominada Rio Jaracatiá I (ver Figura 319), utilizada há 15 anos, tem casco de
aço, 26,3 m de comprimento, 7,5 m de largura e 0,35 m de calado, quando leve. Seu limite
máximo de carga é de 48,7 toneladas e o limite máximo de passageiros é de 14 pessoas. Possui
título de inscrição, CSN, seguro DPEM e está em bom estado de conservação.
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Figura 319 – Balsa Rio Jaracatiá I
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 16 coletes
salva-vidas. A embarcação possui informações que indicam: seu nome, a capacidade de
pessoas e horário de atendimento.
O rebocador, nomeado Rio Jaracatiá, está equipado com motor de 110 hp de potência,
possui casco de aço, 8,5 m de comprimento, 3 m de largura e 0,3 m de calado, quando leve
(ver Figura 320). Possui título de inscrição de embarcação, seguro DPEM e está em bom estado
de conservação. Está equipado com um extintor de incêndio e um colete salva-vidas.

Figura 320 – Rebocador Rio Jaracatiá
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro, nem espaço
reservado para PNE.
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2.5.3.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 137 um resumo das
informações que caracterizam a travessia São Paulo, no município de Nova Prata do Iguaçu.
Tabela 137 – Características da travessia São Paulo, Nova Prata do Iguaçu
Administração

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Situação

Em operação.
Distante aproximadamente 10 km da sede do município de
Nova Prata do Iguaçu, o acesso à travessia é realizado pela
Rodovia estadual Cândido Rissotto, pavimentada com
calçamento poliédrico, em bom estado de conservação. Não há
linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com cinco pontos de atracação em leito
natural, dois na margem direita e três na margem esquerda, em
número suficiente para atender à demanda, compatíveis com
as embarcações utilizadas e, adequados para embarque e
desembarque de passageiros. Largura do rio em torno de 1.170
metros e profundidade aproximada do canal de 110 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
trabalho e turismo/passeio, realizados por turistas, visitantes
de negócios e moradores. O transporte realizado é de caráter
local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Rio Jaracatiá I, com 15 anos
de uso, casco de aço, 26,30 x 7,50 x 0,35*. Seu limite máximo
de carga é de 48,7 t e o limite máximo de passageiros é de 14
pessoas. Bom estado de conservação.
Rebocador Rio Jaracatiá, equipado com motor de 110 hp, casco
de aço, 8,5 x 3,0 x 0,30*. Bom estado de conservação.
Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui
banheiro e nem espaço reservado para PNE.
Embarcações com CSN e título de inscrição e seguro DPEM.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de
incêndio e 16 coletes salva-vidas. Rebocador com 1 extintor de
incêndio e 1 colete salva-vidas.
300 travessias por mês. Receita bruta mensal não foi
informada.
Não estão previstos investimentos em infraestrutura para os
próximos 12 meses na travessia.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.5.3.2.

TRAVESSIA 34 – TRÊS BARRAS DO PARANÁ (PR) – NOVA
PRATA DO IGUAÇU

A travessia São Pedro (Santa Genoveva) liga os municípios de Três Barras do Paraná e
Nova Prata do Iguaçu, e está localizada no Rio Iguaçu (ver Figura 321). A operação na travessia
é de responsabilidade da empresa Moacir Apolinário Navegações, de propriedade de Moacir
Apolinário.

Figura 321 – Mapa de localização da Travessia São Pedro (Santa Genoveva),
município de Três Barras do Paraná
Fonte: Elaboração própria

O acesso à travessia, distante 23 km da sede do município de Três Barras do Paraná, é
realizado por via municipal, pavimentada com calçamento poliédrico e seu estado de
conservação é regular. Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com quatro pontos de atracação em leito natural, dois em cada
margem do rio. As travessias são realizadas por uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas
pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem, administração e apoio.
O Rio Iguaçu é represado no local da travessia. Sua largura é de cerca de 920 m e seu
canal possui cerca de 111 m de profundidade, variando até 1 m.
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Não estão previstos investimentos na infraestrutura da travessia para os próximos 12
meses.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.5.3.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro principal da margem direita, pertencente ao município de Três Barras
do Paraná, está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°32'32.1"S e longitude
53°18'16.8"W. Possui dois pontos de atracação em leito natural, em bom estado de
conservação. O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente e os
atracadouros são adequados para embarque e desembarque de passageiros e compatíveis
com as características das embarcações utilizadas (ver Figura 322).

Figura 322 – Acesso e atracadouros, margem direita
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelos atracadouros é de uso exclusivo da travessia e o responsável por
sua manutenção é o Sr. Moacir Apolinário, operador e possuidor de contrato de concessão
para a atividade.

2.5.3.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

Os atracadouros da margem esquerda estão localizados no município de Nova Prata do
Iguaçu e, de acordo com descrição do balseiro, apresentam as mesmas condições de
infraestrutura encontradas na margem direita (ver Figura 323).
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Figura 323 – Atracadouros, margem esquerda
Fonte: FAPEU

2.5.3.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente por empresa concessionária,
denominada Moacir Apolinário Navegações, sob CNPJ de número 12.123.821/0001-02,
localizada na Linha Santa Genoveva, Três Barras do Paraná. O nome do proprietário da
empresa é Moacir Apolinário.
A travessia conta com dois funcionários formais, não habilitados na Marinha. O
transporte é realizado diariamente, conforme a demanda. Interrupções da travessia em
decorrência de alterações no nível d’água ocorrem mensalmente.
A empresa possui Contrato de Concessão de Uso a Título Remunerado junto à
Prefeitura para operar a travessia e compromete-se a pagar à mesma o equivalente a mil reais
por ano. O documento de concessão foi emitido no dia 15 de outubro de 2010 e vale até
outubro de 2017.
O número de travessias realizadas mensalmente é de cerca de 450 travessias, na baixa
temporada. Há emissão de bilhete de passagem, mediante pagamento de tarifa. O valor da
tarifa é determinado pelo empresário, baseando-se nas despesas. A receita bruta anual não foi
informada. A Tabela 138 apresenta os preços cobrados pelo serviço.
Tabela 138 – Tabela de Preços – Três Barras do Paraná
Tipo

Valor

Moto

R$ 10,00

Carro

R$ 15,00

Caminhonete

R$ 25,00

Caminhões
R$ 40,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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Os principais motivos de deslocamento na travessia são: trabalho, turismo/passeio e
trânsito de moradores de municípios vizinhos. Os usuários do serviço são turistas, visitantes de
negócios, trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o
próprio município e os municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados.
É elaborado para a empresa um relatório mensal contendo informações sobre o
número de passageiros e o volume de carga transportada.

2.5.3.2.4.

Embarcações

As embarcações utilizadas na travessia são de propriedade da Prefeitura Municipal de
Três Barras do Paraná e estão concedidas à empresa por tempo determinado. São utilizadas
duas embarcações, uma balsa e um rebocador, ambos em bom estado de conservação. Não há
registro de acidentes na travessia envolvendo as embarcações. Não há embarcações
interditadas, em reforma ou em construção.
A balsa, denominada Rio Canoas, com 14 anos de uso, tem casco de aço, 26,3 m de
comprimento, 7,5 m de largura e 0,4 m de calado, quando leve. O número máximo de
passageiros admitido na embarcação é de 50 pessoas. Possui título de inscrição e seguro
DPEM. Não souberam informar se a embarcação possui CSN. Quanto à segurança, a balsa está
equipada com um extintor de incêndio e 18 coletes salva-vidas (ver Figura 324).

Figura 324 – Vista geral e casario da Balsa Rio Canoas
Fonte: FAPEU

A Figura 325 mostra o rebocador, nomeado Rio Canoas I, também utilizado há 14 anos,
que possui casco de aço, 8,5 m de comprimento, 3 m de largura e 0,3 m de calado, quando
leve. Está equipado com motor de 113 hp.
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Possui título de inscrição e seguro DPEM. Quanto aos equipamentos de segurança,
possui um extintor de incêndio e três coletes salva-vidas.
Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro, nem espaço
reservado para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

Figura 325 – Rebocador Rio Canoas I
Fonte: FAPEU

2.5.3.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 138 um resumo das informações
que caracterizam a travessia São Pedro (Santa Genoveva), no município de Três Barras do
Paraná.
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Tabela 139 – Características da travessia São Pedro (Santa Genoveva), Três Barras do Paraná
Administração

Moacir Apolinário Navegações

Situação

Em operação.
O acesso à travessia, distante 23 km da sede do município de
Três Barras do Paraná, é realizado por via municipal,
pavimentada com calçamento poliédrico e seu estado de
conservação é regular. Não há linha de transporte coletivo que
dá acesso ao local.
Dois pontos de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 920 m e
profundidade do canal de 110 m.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
trabalho, turismo/passeio e moradores de municípios vizinhos.
Os usuários do serviço são turistas, visitantes de negócios,
trabalhadores e moradores. O transporte realizado é de caráter
local, sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Rio Canoas, 14 anos de uso, casco de aço, 26,30 x 7,50 x
0,40*. O número máximo de passageiros admitido na
embarcação é de 50 pessoas.
Rebocador Rio Canoas I, utilizado há 14 anos, possui casco de
aço, 8,5 m x 3,0 m x 0,30m*. Está equipado com motor de 113
hp.
Embarcações com título de inscrição e seguro DPEM. Balsa
equipada com 1 extintor de incêndio e 18 coletes salva-vidas.
Rebocador possui 1 extintor de incêndio e 3 coletes salva-vidas.
450 travessias por mês na baixa temporada. Receita bruta
anual não informada.
Não estão previstos investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.5.3.2.6.

Análise econômica TRAVESSIAS 33 e 34

Os dados geográficos destas duas travessias encontram-se na Tabela 140, nas Figuras
326, 327 e 328,, destacando os traçados rodoviários aproximados das travessias e o traçado
rodoviário atual sem travessias e sem o uso de balsas, nesse caso, a travessia sobre o Rio
Iguaçu dá-se por sobre a represa de Salto Caxias, conforme pode ser visualizado nos mapas da
Figura 326. O trecho rodoviário que existe atualmente entre as cidades de Nova Prata do
Iguaçu e Três Barras do Paraná tem uma extensão de 79,5 km pavimentados, sem a utilização
de balsas e passando por sobre a represa de Salto Caxias. As duas alternativas de travessia
propostas mediante a construção de uma ponte sobre o Rio Iguaçu apresentam substancial
redução da distância: a travessia Nova Prata do Iguaçu, mais a leste, tem extensão de 34 km,
desses 11 km encontram-se pavimentados (calçamento poliédrico), 1 km de ponte e os
restantes 22,4 em pavimento de terra; a travessia de Três Barras do Paraná, a oeste, tem uma
extensão um pouco maior (37,9 km), mas com maior trecho pavimentado (23 km) também
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com calçamento poliédrico, além da ponte de 1 km. Uma parte do trecho rodoviário é comum
às duas travessias.
Tabela 140 – Travessias Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Oeste e Sudoeste
A – Travessia Nova Prata do Iguaçu
Coordenadas: lat. 25°35'09.9"S e long. 53°16'32.7"W
a
Municípios beneficiados : Boa Esperança do Iguaçu,
Catanduvas, Cruzeiro do Iguaçu, Éneas Marques, Nova
Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Realeza,
Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste e Três Barras do
Paraná

B – Travessia Três Barras do Paraná
Coordenadas: lat. 25°32'32.1"S e long. 53°18'16.8"W
a
Municípios beneficiados : Boa Esperança do Iguaçu,
Catanduvas, Cruzeiro do Iguaçu, Éneas Marques, Nova
Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Salto do
Lontra, Santa Izabel do Oeste, Três Barras do Paraná.
a

Condições
Rodovias
Pavimentada
Terra
Travessia

das

Distância entre os dois municípios
Sem a
Com a travessia
Travessia
(Linha Vermelha)
(Linha Azul)
(km)
(km)
79,5
11
0
22,4
-

1

Total

79,5

34,4

Pavimentada
Terra

79,5
0

23
13,9

-

1

Travessia

Total
79,5
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

37,9

Fonte: Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, as travessias (através de balsas) têm uma frequência
estimada de 300 travessias/mês no caso da travessia Nova Prata do Iguaçu e de 450
travessias/mês no caso de Três Barras do Paraná. Os principais usuários atualmente das
passagens são turistas e moradores, a trabalho ou a passeio. A Figura 326 oferece uma
ilustração gráfica da localização das duas travessias, através de um mapa local com
identificação dos percursos com (linha vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas
sedes municipais.
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A – Travessia Nova Prata do Iguaçu

B – Travessia Três Barras do Paraná

Figura 326 – Mapas locais das travessias Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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Os municípios potencialmente beneficiados com a construção da travessia são
praticamente os mesmos, conforme a Tabela 141, à exceção do município de Realeza,
beneficiado apenas pela travessia Nova Prata do Iguaçu com redução mínima de percurso de
10%. As Figuras 327 e 328 apresentam mapas das regiões potencialmente beneficiadas pelas
duas travessias, destacando 10 municípios (no caso da travessia Nova Prata do Iguaçu) e nove
municípios (no caso de Três Barras do Paraná), sua localização em relação à travessia e a
magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que a travessia Nova Prata do Iguaçu abrange
o município de Realeza – de maior expressão econômica –, seguido de Três Barras do Paraná
(junto à travessia) e Santa Izabel do Oeste e Catanduvas (mais distantes da travessia). No caso
da travessia Três Barras do Paraná, que não alcança Realeza, destacam-se os municípios de
Três Barras do Paraná, Catanduvas, Santa Izabel do Oeste e Salto do Lontra.

Figura 327 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Nova Prata do Iguaçu – Três Barras
do Paraná
Fonte: Elaboração própria
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Figura 328 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Três Barras do Paraná – Nova Prata
do Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

A Tabela 141 apresenta dados comparativos econômicos e demográficos para as duas
travessias, assumindo dadas as condições atuais das rodovias. Observa-se na tabela que sete
municípios (Nova Prata do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Catanduvas, Cruzeiro do Iguaçu,
Enéas Marques, Nova Esperança do Sudoeste e Salto do Lontra) são beneficiados pela
travessia com uma redução mínima do tempo de percurso de 10% nas duas alternativas de
travessia. A diferença existente é a favor da travessia de Três Barras do Paraná, que apesar de
mais longa possui maior trecho pavimentado, onde todos os sete municípios citados têm
redução mínima de percurso de 20%, contra apenas quatro municípios da travessia Nova Prata
do Iguaçu.
Apesar do grande número de municípios potencialmente beneficiados, o contingente
populacional dos sete municípios alcançou apenas 61,7 mil hab. em 2010, com crescimento
populacional intercensitário próximo a zero e projeção de crescimento negativo para os
próximos 20 anos. Entretanto, é sabido que toda essa região formada no entorno do lago da
hidrelétrica de Salto Caxias tem potencial turístico que, se explorado, pode inverter a
tendência do crescimento populacional. O PIB da região formada pelos sete municípios
alcançou R$ 790 milhões em 2010, com PIB per capita de apenas R$12,8 mil, bastante abaixo
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da média estadual. Os principais setores que contribuem para a formação do PIB são os
serviços (47%) e agropecuária (39,6%), restando 13,4% como contribuição da indústria. Os
produtos da lavoura da região alcançaram o volume de 428 mil t em 2012, sendo milho e soja
os principais produtos. Por outro lado, o emprego formal nos sete municípios, de acordo com
RAIS, alcançou 8,8 mil trabalhadores em 2012, com o expressivo crescimento de 9% a.a. no
período 2000-2012. Como era de esperar, a participar da região na massa salarial do Estado
(0,18%) é substancialmente inferior à sua participação no contingente de pessoas ocupadas
(0,29%), o que indicativo da diferença salarial (menores salários na região).
Tabela 141 – Travessias Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu –
Dados econômicos da região beneficiada nas condições atuais da rodovia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Variáveis

Acima de
40%

Acima de
20%

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

5,91

8,84

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,19

0,29

0,02

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,12

0,18

-0,55

Cresc.pessoal ocup. 2000-12(%a.a.)

0,00

9,62

9,07

Acima de
40%

Acima de
20%

Acima de
10%

0

4

7

População 2010 - mil hab.

0,00

40,17

61,57

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,2

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,38

Acima de
10%

A – Travessia Nova Prata do Iguaçu
1. Número de Municípios
2. População – 2010

3.PIB

4. Emprego Formal -2012

5. Produção agropecuária – 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,5

0,79

Valor (R$milhão)

0,00

253,99

439,75

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

12,38

12,85

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

237,18

428,97

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

36,59

39,65

- Milho (mil t)

0,00

97,16

186,82

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

13,21

13,36

- Soja (mil t)

0,00

76,39

137,01

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

50,2

46,99

- Trigo (mil t)

0,00

27,19

33,35

0

7

7

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

8,84

8,84

População 2010 - mil hab.

0,00

61,57

61,57

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,29

0,29

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,02

0,02

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,18

0,18

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,55

-0,55

Cresc.pessoal ocup. 2000-12(%a.a.)

0,00

9,07

9,07

B – Travessia Três Barras do Paraná
1. Número de Municípios
2. População - 2010

4. Emprego Formal -2012

5. Produção agropecuária - 2012

3.PIB
PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,79

0,79

Valor (R$milhão)

0,00

439,75

439,75

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

12,85

12,85

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

428,97

428,97

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

39,65

39,65

- Milho (mil t)

0,00

186,82

186,82

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

13,36

13,36

- Soja (mil t)

0,00

137,01

137,01

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

46,99

46,99

- Trigo (mil t)

0,00

33,35

33,35

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A Tabela 142 mostra dados demográficos e econômicos da região das duas travessias,
Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná na hipótese de pavimentação completa das
travessias. Como resultado, é aumentado o número de municípios potencialmente
beneficiados e elevam-se também os percentuais de redução do tempo de viagem pelas
travessias em relação à alternativa atual via represa Salto Caxias. A região no entorno da
travessia com percentual de redução de tempo mínimo de 10% eleva-se de sete para 10
municípios no caso da travessia Nova Prata do Iguaçu e de sete para nove municípios no caso
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da travessia Três Barras do Paraná. Com isso, o contingente populacional eleva-se a 93,8 mil
hab. com PIB de R$ 1,2 bilhão, no primeiro caso, e a 77,5 mil hab. com PIB de R$ 980 milhões,
no segundo caso. Como já mencionado, a diferença entre as duas travessias deve-se a inclusão
do município de Realeza como potencial beneficiário da travessia de Nova Prata do Iguaçu.
Tabela 142 – Travessia Nova Prata do Iguaçu e Três Barras do Paraná sobre o Rio Iguaçu –
Dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)

Redução do tempo de viagem (%)
Variáveis

Acima de
40%

Acima de
20%

Acima de
10%

4

10

10

População 2010 - mil hab.

40,17

77,47

93,81

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,2

0,16

-0,38

-0,38

Variáveis

Acima de
40%

Acima de
20%

Acima de
10%

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,91

11,04

14,31

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,19

0,36

0,47

0,16

Massa salarial: Região/PR (%)

0,12

0,22

0,29

-0,38

Cresc.pessoal ocup. 2000-12(%a.a.)

9,62

9,21

8,85

A – Travessia Nova Prata do Iguaçu
1. Número de Municípios
2. População – 2010

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)
3.PIB

4. Estrutura produtiva -2012

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões
PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,5

0,98

1,23

Valor (R$milhão)

253,99

529,26

604,34

12,38

12,67

13,07

Volume Lavoura Temp. (mil t)

237,18

513,52

601,21

Valor Adic. - Agropecuária (%)

36,59

38,94

35,85

- Milho (mil t)

97,16

208,62

232,82

Valor Adicionado - Indústria (%)

13,21

12,1

12,27

- Soja (mil t)

76,39

168,06

196,16

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,2

48,97

51,88

- Trigo (mil t)

27,19

51,6

73,65

4

9

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,91

11,04

11,04

População 2010 - mil hab.

40,17

77,47

77,47

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,19

0,36

0,36

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,2

0,16

0,16

Massa salarial: Região/PR (%)

0,12

0,22

0,22

-0,38

-0,38

-0,38

Cresc.pessoal ocup. 2000-12(%a.a.)

9,62

9,21

9,21

B – Travessia Três Barras do Paraná
1. Número de Municípios
2. População – 2010

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)
3.PIB

4. Estrutura produtiva -2012

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões
PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,5

0,98

0,98

Valor (R$milhão)

253,99

529,26

529,26

12,38

12,67

12,67

Volume Lavoura Temp. (mil t)

237,18

513,52

513,52

Valor Adic. - Agropecuária (%)

36,59

38,94

38,94

- Milho (mil t)

97,16

208,62

208,62

Valor Adicionado - Indústria (%)

13,21

12,1

12,1

- Soja (mil t)

76,39

168,06

168,06

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,2

48,97

48,97

- Trigo (mil t)

27,19

51,6

51,6

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Como é possível perceber na Figura 329, em 2013 observou-se 3.360 travessias
realizadas por ano e projeta-se, em um horizonte de 20 anos, 4.070 travessias/ano, em 2034,
no trecho Nova Prata do Iguaçu-Três Barras do Paraná. O crescimento se dará a uma taxa
média anual de 0,94%.
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Figura 329 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Nova Prata do Iguaçu-Três Barras do Paraná – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

Já o trecho Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu apresentou uma taxa média
anual de crescimento projetada na ordem de 1,43%. A movimentação observada atualmente é
de 5.400 travessias e, de acordo com a projeção, apresentada na Figura 330, o total em 2034
poderá ser de 7.250.

Número de Travessias
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Figura 330 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 35 – BOA VISTA DA APARECIDA (PR) – NOVA
PRATA DO IGUAÇU (PR)/ RIO IGUAÇU

A travessia que liga os municípios de Nova Prata do Iguaçu a Boa Vista da Aparecida,
denominada Pereira, está localizada no Rio Iguaçu. A Prefeitura Municipal de Boa Vista da
Aparecida é a responsável pela travessia (ver Figura 331).

Figura 331 – Mapa de localização da Travessia Pereira, município de Boa Vista da Aparecida
Fonte: Elaboração própria

Quando foi realizada a visita de campo a travessia estava interrompida pela prefeitura
há seis meses, devido a problemas mecânicos no rebocador.
Distante 8 km da sede do município de Boa Vista da Aparecida, o acesso é realizado
pela estrada municipal Linha Porto Pereira, que apresenta bom estado de conservação. Essa
via é pavimentada com pavimento asfáltico em 7 km e possui 1 km de calçamento poliédrico,
que dá acesso direto ao atracadouro da margem direita. Não há linha de transporte coletivo
que dá acesso ao local.
A travessia conta com até quatro pontos de atracação em leito natural, três na
margem direita e um na margem esquerda do rio. A utilização dos vários atracadouros
possíveis está diretamente relacionada com o nível do rio e com a degradação do terreno,
sendo que em cada margem existe um atracadouro principal, normalmente usado para as
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operações. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio.
No local da travessia a largura do rio é de aproximadamente 1.060 metros lineares e a
profundidade do canal é de 60 metros. Apesar do nível d’água ser controlado por barragem, o
mesmo pode variar até 3 metros abaixo do normal.
Para o retorno da operação da travessia, a Prefeitura Municipal de Boa Vista da
Aparecida prevê investimentos de R$ 5 mil na infraestrutura nos próximos 12 meses, a serem
aplicados em reparos mecânicos e retificação do motor do rebocador.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.5.4.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Boa Vista da Aparecida, na margem direita, está
localizada nas coordenadas geográficas de latitude 25°29'57.7"S e longitude 53°23'51.4"W.
Possui de um a três pontos de atracação em leito natural, dependendo do nível d’água. Apesar
do serviço de transporte estar temporariamente interrompido, o atracadouro principal é
suficiente para atender à demanda existente, é compatível com as embarcações que nele
operam e adequado para o desembarque de passageiros, como ilustra a Figura 332. A área
ocupada pelos atracadouros é propriedade e uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Boa
Vista da Aparecida.

Figura 332 – Atracadouro e equipamentos da Margem direita, Boa Vista da Aparecida
Fonte: FAPEU

Na margem direita existem duas placas informativas, uma com a denominação da
balsa, identificação do proprietário, horário de funcionamento e limites máximos de carga e
passageiros transportados; e uma segunda, com o horário de funcionamento da balsa.
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2.5.4.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda do rio, no município de Nova Prata do Iguaçu, apresenta um
ponto de atracação em leito natural. Para o caso de reativação da operação, o atracadouro
apresenta-se adequado para o desembarque de passageiros, compatível com as embarcações
que nele operam e suficiente para atender à demanda existente (ver Figura 333).

Figura 333 – Atracadouro e embarcações atracadas na Margem esquerda,
Nova Prata do Iguaçu
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da Prefeitura Municipal de Nova
Prata do Iguaçu, seu uso é exclusivo e sua manutenção, como acontece na outra margem, é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida, operadora da travessia.
O atracadouro conta com quadro de horários de chegada e saída das embarcações, em
bom estado de conservação. Não há outro tipo de equipamento disponível nesta margem.

2.5.4.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Boa
Vista da Aparecida, cadastrada no CNPJ de n.o 78.121.985/0001-09 e com sede na Av. Cícero
Barbosa Sobrinho, s./n., Centro, Boa Vista da Aparecida (PR).
Na ocasião da visita a operação não estava sendo realizada, mas anteriormente o
serviço era oferecido diariamente, no período das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00,
conforme a demanda. De acordo com a prefeitura, eram realizadas de 240 a 300 travessias
mensais. Não há registros de acidentes com as embarcações e a travessia não é interrompida
em decorrência de alterações do nível d’água, mas sim com a ocorrência de nevoeiros e ventos
fortes.
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O transporte realizado era pago mediante emissão de bilhete de passagem. A
Prefeitura estabelece o valor tarifário de acordo com as despesas com as embarcações. Os
valores cobrados estão apresentados na Tabela 143.
Tabela 143 – Tabela de preços – Boa Vista da Aparecida
Tipo
Moto sozinha
Moto com carro
Carro ou caminhonete

Valor
R$ 20,00
R$ 5,00
R$ 20,00

Caminhão 3/4 ou Toco
R$ 25,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

A prefeitura dispõe de um funcionário formal e dedicado ao serviço de transporte,
habilitado na Marinha.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra,
turismo/passeio e trabalho. Os principais produtos transportados são grãos e gado. A
quantidade de produto transportada não é controlada.
Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais e turistas. O transporte
realizado tem como origem e destino da carga e dos passageiros transportados os próprios
municípios, os municípios vizinhos e outros estados.
Não é elaborado um relatório que contenha informações sobre o número de
passageiros e volume de carga transportada. A travessia possui autorização formal da Marinha
para operar.

2.5.4.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida possui duas embarcações: uma balsa
e um rebocador. A Figura 334 mostra as embarcações atracadas na margem esquerda da
travessia.
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Figura 334 – Atracadouro atracado na margem esquerda do Rio Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu
Fonte: FAPEU

O tempo de travessia para ambas as embarcações é de 15 minutos, o que corresponde
a 4,32 nós de velocidade média. Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações conta com
sanitários ou espaços reservados para PNE.
A balsa, denominada Rio Canguçu, está em uso há 15 anos e tem casco de aço, 26,30
m de comprimento, 7,50 m de largura e 0,40 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de
carga é de 48,7 toneladas e o limite máximo de passageiros é de 50 pessoas. Quanto à
segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 53 coletes salva-vidas.
O rebocador, nomeado Rio Canguçu I, também com 15 anos de uso, possui casco de
aço, 8,5 m de comprimento, 3,0 m de largura e 0,30 m de calado, quando leve. Possui motor
com potência de 100 hp – que necessita reparos e está equipado com dois extintores de
incêndio e dois coletes salva-vidas.
Ambas as embarcações possuem título de inscrição na Marinha, seguro DPEM e CSN.

2.5.4.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 144 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Pereira, no município de Boa Vista da Aparecida.
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Tabela 144 – Características da travessia de Boa Vista da Aparecida
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida
Operação interrompida há 6 meses, devido à necessidade de
reparos no rebocador.
Distante 8 km da sede do município de Boa Vista da Aparecida,
o acesso é realizado pela estrada municipal Linha Porto Pereira,
que apresenta bom estado de conservação. Esta via é
pavimentada com pavimento asfáltico em 7 km e possui 1 km
de calçamento poliédrico.
Três atracadouros na margem direita, em leito natural,
utilizados conforme o nível d’água do rio. Um atracadouro na
margem direita, em leito natural. Largura do rio em torno de
1060 metros e profundidade do canal de 60 metros.
Pequenos produtores rurais e turistas, que utilizam a travessia
para são transporte de safra, turismo/passeio e trabalho. Os
principais produtos transportados são grãos e gado. O
transporte realizado tem como origem e destino os próprios
municípios, municípios vizinhos e outros estados.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Rio Canguçu, com casco de
aço e dimensões 26,30 x 7,50 x e 0,40*, com 15 anos e em boas
condições. Seu limite máximo de carga é de 48,7 t e o limite
máximo de passageiros é de 50 pessoas. Rebocador Rio
Canguçu I, com casco de aço e dimensões 8,5 x 3,0 x 0,30*, 15
anos de uso, equipado com motor de 100 hp, necessitando
reparos.
Embarcações com CSN e título de inscrição e seguro DPEM.
Balsa com 53 coletes e 1 extintor de incêndio. Rebocador com 2
coletes salva-vidas e 2 extintores.
240 a 300 travessias por mês. Receita não declarada.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 5.000,00 para os
próximos 12 meses, para reparos mecânicos e retificação no
motor do rebocador.

*Comprimento x largura x calado (em metros)

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.5.4.6.

Análise econômica

A travessia é localizada sobre o Rio Iguaçu entre Salto Caxias e Salto Osório na direção
oeste e aquela que liga os municípios de Boa Vista da Aparecida, na margem direita, e Nova
Prata do Iguaçu, na margem esquerda. As informações geográficas a respeito dessa travessia
encontram-se na Tabela 145, na Figura 335 e na Figura 336. A tabela registra a ligação atual,
que passa sobre a represa de Salto Caxias, tem extensão de 47,7 km pavimentados, enquanto
que a ligação em análise com nova travessia sobre o Rio Iguaçu tem extensão de 28,4 km, dos
quais 5,8 km são pavimentados e 1 km correspondente à travessia do rio (ponte).
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Tabela 145 – Travessia Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Oeste e Sudoeste
Coordenadas: lat. 25°29'57.7"S e long. 53°23'51.4"W
a

Municípios beneficiados : Boa Esperança do Iguaçu,
Boa Vista da Aparecida, Catanduvas, Cruzeiro do Iguaçu,
Enéas Marques, Nova Esperança do Sudoeste, Nova
Prata do Iguaçu, Salto do Lontra e Três Barras do Paraná
a

Condições
das Rodovias

Distância entre os dois municípios

47,7

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
5,8

Terra

0

21,6

Travessia

-

1

Pavimentada

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Total
47,7
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

28,4

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, são realizadas entre 240 e 300 travessias/mês
por balsa, sendo usuários os pequenos produtores rurais e turistas, o trajeto é utilizado
também para o transporte da safra agrícola. A Figura 335 oferece uma ilustração gráfica da
localização da travessia, através de um mapa local com identificação dos percursos com (linha
vermelha) e sem (linha azul) a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 335 – Travessia Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu:
Mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A Figura 336 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os nove municípios, sua localização em relação à travessia e a magnitude de seu
PIB. Assim, pode-se observar que os municípios de Catanduvas, Três Barras do Paraná e Salto
do Lontra, mais distantes da travessia, são os de maior expressão econômica na região.
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Figura 336 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Boa Vista da Aparecida – Nova Prata
do Iguaçu
Fonte: Elaboração própria

Em vista de sua proximidade com a passagem pela represa de Salto Caxias, a nova
travessia não beneficiaria nenhum município com redução mínima do tempo de viagem de
10%, nas condições atuais da rodovia. Somente com a pavimentação do trecho de estrada que
conduz à travessia haveria redução do tempo de viagem – dois municípios com redução acima
de 40% (Boa Vista da Aparecida e Nova Prata do Iguaçu), mais seis municípios com redução do
tempo entre 20 e 40% (Boa Esperança do Iguaçu, Catanduvas, Cruzeiro do Iguaçu, Nova
Esperança do Sudoeste, Salto do Lontra e Três Barras do Paraná) e mais um município com
redução entre 10 e 20% (Enéas Marques).
Os dados demográficos e econômicos para a região formada por esses municípios
encontram-se na Tabela 146. A destacar novamente a população total de 72 mil pessoas, o
PIB de R$ 890 milhões, com baixo valor per capita, a elevada participação da agropecuária na
composição do PIB e o elevado crescimento do emprego formal no período 2000-2012,
superior a 9% a.a.
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Tabela 146 – Travessia Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu sobre o Rio Iguaçu –
Dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

8

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,63

9,05

10,11

População 2010 - mil hab.

18,29

66,14

72,25

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,09

0,30

0,33

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,29

-0,07

-0,10

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,17

0,20

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,94

-0,64

-0,67

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

10,05

9,44

9,23

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,19

0,80

0,89

Valor (R$milhão)

108,97

453,93

496,85

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

10,62

12,07

12,37

Volume Lavoura Temp. (mil t)

117,03

470,66

489,67

Valor Adic. - Agropecuária (%)

38,54

39,62

39,40

- Milho (mil t)

31,10

193,20

202,92

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,80

11,38

12,91

- Soja (mil t)

36,66

148,92

151,93

Valor Adicionado - Serviços (%)

52,66

49,00

47,69

- Cana de açúcar (mil t)

17,52

41,40

42,00

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.6.

Travessias sobre o Rio Ivaí

Foram analisadas 15 travessias sobre o Rio Ivaí, cuja relação encontra-se no Quadro 3:
cinco travessias no alto vale do Ivaí, sete travessias no médio vale, e três travessias no baixo
Ivaí. Cada uma dessas travessias é examinada detalhadamente a seguir.
Quadro 3 – Relação das travessias sobre o Rio Ivaí e afluentes
Número

Travessias

Travessia 36

Cândido Abreu (Areão)

Travessia 37

Cândido Abreu (Block)

Travessia 38

Cândido Abreu (Tereza Cristina)

Alto Ivaí

Travessia 39

Cândido Abreu (Rio Belo)

Travessia 40

Cândido Abreu (Poço Grande-Jacaré)
Médio Ivaí

Travessia 41

Rio Branco do Ivaí

Travessia 42

Grandes Rios

Travessia 43

Godoy Moreira

Travessia 44

São Pedro do Ivaí

Travessia 45

Ivatuba

Travessia 46

São Carlos do Ivaí

Travessia 47

Mirador
Baixo Ivaí

Travessia 48

Ivaté

Travessia 49

Querência do Norte (Jundiá)

Travessia 50

Querência do Norte (Porto Novo)

Fonte: Elaboração própria

A travessia em questão possui uma das maiores taxas de crescimento projetado.
Existem investimentos na casa dos R$ 5 mil reais pela P.M. de Boa Vista da Aparecida. Nas
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movimentações de cargas, grãos e gados são os mais representativos de acordo com as
informações coletadas nas visitas a campo.
Estima-se uma taxa média anual de crescimento para o período projetado de 3,72% ao
ano. Atualmente são feitas, em média, 2.880 travessias por ano. Para 2034 espera-se que
sejam demandadas 6.127 travessias por ano. A Figura 337 ilustra o comportamento da
demanda projetada.
7.000

Número de Travessias

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 337 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.6.1.

TRAVESSIA CÂNDIDO DE ABREU

O município de Cândido de Abreu está localizado no Norte Central do Paraná,
aproximadamente a 228 km da capital, Curitiba. Os municípios vizinhos são: Reserva (do qual
foi emancipado), Prudentópolis, Turvo, Boa Ventura de São Roque, Ivaí, Pitanga, Manoel Ribas,
Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. No município existem cinco travessias,
todas interditadas pela Marinha, algumas em funcionamento. As travessias são denominadas
por Areão, Block, Poço Grande/Jacaré, Rio Belo e Tereza Cristina, conforme descrições a seguir.

2.6.1.1.

TRAVESSIA 36 – CÂNDIDO
PRUDENTÓPOLIS (PR) – AREÃO

DE

ABREU

(PR)

–

A travessia que liga os municípios de Cândido de Abreu e Prudentópolis, denominada
Areão, está localizada no Rio Ivaí (ver Figura 338). Esta travessia está inoperante, devido à
soltura da balsa do cabeamento em decorrência de enchente no rio, há aproximadamente um
ano. A balsa foi vista pela última vez, numa distância aproximada de 10 km, a jusante do rio,
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encostada numa das margens. Quando estava ativa, a operação da travessia era de
responsabilidade de autônomo.

Figura 338 – Mapa de localização da Travessia Areão, município de Cândido de Abreu
Fonte: Elaboração própria

A travessia dista aproximadamente 38 km da sede do município de Cândido de Abreu.
O acesso à travessia é realizado pela rodovia estadual, pavimentada, num percurso de 33 km e
5 km por uma via rural municipal, sem denominação, não pavimentada e em estado precário
de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local. A largura do Rio
Ivaí neste ponto é de aproximadamente 60 metros. A profundidade do canal não é sabida.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio, sem manutenção. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de
armazenagem, administrativa ou de apoio.
A prefeitura não soube informar se há previsão de investimentos na infraestrutura
para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.6.1.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro pertencente ao município de Cândido de Abreu, na margem direita,
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°46'10.6"S e longitude
51°12'36.1"W. Possui um ponto de atracação em leito natural, não adequado para o
desembarque de passageiros, uma vez que está sem manutenção após a rodagem da balsa.
Caso estivesse em operação, o atracadouro seria suficiente para atender à demanda existente.
De uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, deveria ter sua manutenção
realizada pela mesma (ver Figura 339).

Figura 339 – Atracadouro da margem direita, Cândido de Abreu
Fonte: FAPEU

2.6.1.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Prudentópolis fica na margem esquerda do rio. Suas
coordenadas geográficas não foram levantadas, uma vez que a travessia está sem
equipamento (balsa).
A margem esquerda do rio apresenta ponto de atracação em leito natural, em estado
ruim de conservação (ver Figura 340).
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Figura 340 – Atracadouro da margem esquerda, Prudentópolis
Fonte: FAPEU

Verifica-se na Figura 340 que, devido ao desaparecimento da balsa e à consequente
falta de manutenção, os atracadouros não estão adequados para o embarque e desembarque
de passageiros. No entanto, caso estivesse em operação, o atracadouro seria suficiente para a
demanda.
O atracadouro é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, que é
responsável por sua manutenção.

2.6.1.1.3.

Características da operação

A operação na travessia era realizada exclusivamente pelo autônomo José Maria dos
Reis Júnior, mas a prefeitura não forneceu informações adicionais a respeito do responsável
pela operação. A embarcação era propriedade da prefeitura, a qual nunca realizou operação,
repassando a atividade para autônomo, no entanto, não existe documento formal autorizando
a operação por terceiro.
O operador não possui habilitação da Marinha e a prefeitura não tem o título de
inscrição, CSN ou seguro DPEM da embarcação. O transporte era realizado diariamente,
conforme a demanda. Interrupções da travessia ocorriam quando o nível d’água subia em
torno de 2 metros, o que ocorria trimestralmente.
O transporte realizado era pago, mas não havia emissão de bilhete de passagem, nem
qualquer tipo de controle dos valores pela prefeitura, proprietária da embarcação. O valor da
tarifa era determinado pelo operador, mas os critérios para a determinação do seu valor não
foram informados.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram transporte de safra, acesso à
comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
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moradores. Não souberam informar quais os principais produtos transportados ou a
quantidade de produto transportada.
O transporte realizado era de caráter local, sendo que o próprio município e
municípios vizinhos eram a origem e o destino da carga e dos passageiros transportados.
De acordo com a prefeitura, a população usuária da travessia faz, frequentemente,
solicitação para sua reativação.

2.6.1.1.4.

Embarcações

A balsa, denominada Areão, de propulsão manual e de casco de aço, desapareceu a
jusante do rio após soltar-se do cabo que a prendia durante uma cheia do rio, há
aproximadamente um ano. Segundo informações da prefeitura, a embarcação era certificada
pela Marinha, embora não tenha sido encontrada, nos arquivos, a documentação que
comprove esta informação.

2.6.1.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 147 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Areão, no município de Cândido de Abreu.
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Tabela 147 – Características da travessia Areão, Cândido de Abreu
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

José Maria dos Reis Júnior (Operador)
Não possui documentação e/ou autorização formal para
operação. Embarcação de propriedade da Prefeitura Municipal
de Cândido de Abreu
Inoperante. Balsa desprendida e desaparecida a jusante do Rio
Ivaí.
O acesso à balsa é feito por rodovia estadual, num percurso de
33 km e em 5 km, por via rural municipal, não pavimentada e
em estado ruim de conservação, totalizando 38 km de distância
à sede do município.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
inadequados às operações, por falta de manutenção. Largura
do rio em torno de 60 metros e profundidade não conhecida.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram
transporte de safra, acesso à comunidade isolada e trabalho,
realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado era de caráter local, sendo
que o próprio município e municípios vizinhos eram origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
A balsa, denominada Areão, de propulsão manual e de casco
de aço, desapareceu a jusante do rio após soltar-se do cabo que
a prendia durante uma cheia do rio, há aproximadamente um
ano.
Embarcação sem documentação.
Não informado. Havia cobrança de tarifa.
Não estão previstos investimentos na reativação da travessia
para os próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.6.1.2.

TRAVESSIA 37 – CÂNDIDO
PRUDENTÓPOLIS (PR) –BLOCK

DE

ABREU

(PR)

–

A travessia denominada Block, que liga os municípios de Cândido de Abreu ao de
Prudentópolis, está localizada no Rio Ivaí (ver Figura 341).

Figura 341 – Mapa de localização da Travessia Block, município de Cândido de Abreu
Fonte: Elaboração própria

O senhor Wilson Block é o responsável pela operação na travessia, apesar de não
possuir concessão ou autorização formal para a atividade.
A travessia dista 42 km da sede do município de Cândido de Abreu e 20 km do distrito
de Três Bicos, no mesmo município. O acesso é realizado por rodovia estadual em seus 33 km
iniciais e por 9 km, em via rural municipal, não pavimentada, apresentando estado regular de
conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio.
A largura do Rio Ivaí no ponto de travessia é de 75 metros e o canal tem 1,5 metro de
profundidade nos atracadouros e 0,5 metro no centro, podendo atingir 5 metros em épocas de
cheias.
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A embarcação existente pertence à Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, mas
nunca foi operada pela mesma. De acordo com a prefeitura, não existe previsão de
investimento na embarcação para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.6.1.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Cândido de Abreu, na margem direita, está localizado
nas coordenadas geográficas de latitude 24°46'34.2"S e longitude 51°15'13.6"W. Possui um
ponto de atracação em leito natural, adequado para o desembarque de passageiros,
compatível com a embarcação que nele opera e suficiente para atender à demanda existente
(ver Figura 342).

Figura 342 – Atracadouro da margem direita, Cândido de Abreu
Fonte: FAPEU

O atracadouro é de uso exclusivo do Sr. Wilson Block, que também é responsável por
sua manutenção.
Não possui áreas de armazenagem, de administração ou apoio, também não possui
nenhum tipo de equipamento.

2.6.1.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Prudentópolis fica na margem esquerda do rio, mas
suas coordenadas geográficas não foram coletadas, pois a travessia estava interrompida
devido ao nível d’água, que estava acima do normal (ver Figura 343).
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Figura 343 – Atracadouro da margem esquerda, Prudentópolis
Fonte: FAPEU

A margem esquerda do rio apresenta as mesmas condições de infraestrutura
encontradas na margem direita.

2.6.1.2.3.

Características da operação

A travessia está interditada pela Marinha, mas o serviço está sendo prestado
irregularmente. O operador não possui habilitação da Marinha ou autorização formal para o
serviço. O transporte é realizado diariamente conforme a demanda, atendendo cerca de 30
famílias vizinhas à travessia, com movimento médio de 300 travessias por mês. Interrupções
da travessia em decorrência de alterações no nível d’água ocorrem com frequência trimestral,
quando o nível do rio atinge 3 metros acima do normal.
O tempo de travessia é de 5 minutos, o que equivale a uma velocidade média de 0,52
nós para atravessar os 75 metros de largura do rio.
Não existem embarcações em reforma ou em construção. O transporte realizado é
pago, mas não há emissão de bilhete de passagem. O operador determina o valor da tarifa,
porém os critérios utilizados não foram informados. A receita bruta mensal é de
aproximadamente R$ 700,00, o que corresponde a R$ 8.400,00 ao ano. A receita não é
controlada e não há repasse de parte dela à Prefeitura. A Tabela 148 apresenta os preços
aplicados.
Tabela 148 – Tabela de preços – Cândido de Abreu – Block
Tipo

Valor

Pedestre

R$ 2,00

Motocicletas e motonetas, automóvel, caminhonete e furgão

R$ 5,00

Caminhão leve e ônibus

R$ 10,00

Automóvel e caminhonete com reboque
R$ 10,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

439

Relatório Final

Dezembro, 2014

Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso à
comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
moradores. Os principais produtos transportados, em ordem de importância, são: milho, feijão
e, em menor quantidade, soja. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio
município e os municípios vizinhos são a origem e o destino da carga e dos passageiros
transportados.
Não é elaborado relatório que contenha informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. Não é feito controle do número estimado de pessoas,
automóveis, motocicletas e ônibus que utilizam o transporte por mês.

2.6.1.2.4.

Embarcações

A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu é a proprietária da balsa que realiza a
travessia. Não foram localizados documentos relativos à embarcação, tais como CSN e seguro
DPEM.
A balsa de propulsão manual, denominada Santa Maria do Areão, tem casco de aço, 20
anos de uso, 18,2 m de comprimento, 5,0 m de largura e 0,5 m de calado. Seu limite máximo é
de 12 passageiros em pé no abrigo e pode transportar até dois carros pequenos ou um
caminhão, com peso total de 10 toneladas. O casco da balsa está furado, permitindo seu
enchimento. O balseiro faz esgotamento de dois em dois dias, para poder operar a
embarcação (ver Figura 344).

Figura 344 – Balsa Santa Maria do Areão, com casco furado
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa não possui extintor de incêndio nem coletes salva-vidas.
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2.6.1.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 149 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Block, no município de Cândido de Abreu.
Tabela 149 – Características da travessia Block, Cândido de Abreu
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Wilson Block (Autônomo)
Não possui documentação e/ou autorização formal para
operação. Embarcação de propriedade da Prefeitura Municipal
de Cândido de Abreu
Interditada pela marinha, mas em operação irregular.
A travessia dista 42 km da sede do município de Cândido de
Abreu e 20 km do distrito de Três Bicos, no mesmo município.
O acesso é realizado por rodovia estadual em seus 33 km
iniciais e, por 9 km, em via rural municipal, não pavimentada,
apresentando estado regular de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 75 metros
e profundidade do canal de 1,5 pero dos atracadouros e 0,5
metro no centro.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, acesso à comunidade isolada e trabalho,
realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
moradores. Os principais produtos transportados, em ordem de
importância, são: milho, feijão e, em menor quantidade, soja. O
transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio
município e municípios vizinhos são origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
Balsa Santa Maria do Areão, de propulsão manual, com 18,2 x
5,0 x 0,50*, com 20 anos de uso e em péssimo estado de
conservação. Seu limite máximo de passageiros é de 12
passageiros em pé no abrigo e pode transportar até 2 carros
pequenos ou 1 caminhão-toco de 10 toneladas. O casco da
balsa está furado, permitindo seu enchimento.
Embarcações sem CSN e seguro DPEM. Balsa não possui
equipamentos de segurança.
300 travessias por mês. Receita bruta anual declarada em torno
de R$ 8.400,00.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses, nem por parte da proprietária da
embarcação nem por parte do operador.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.6.1.3.

TRAVESSIA 38 – CÂNDIDO DE ABREU
PRUDENTÓPOLIS (PR)/ TEREZA CRISTINA

(PR)

–

A travessia Teresa Cristina está localizada no Rio Ivaí e liga os municípios de Cândido de
Abreu a Prudentópolis (ver Figura 345).

Figura 345 – Mapa de localização da Travessia Tereza Cristina, município de Cândido de
Abreu
Fonte: Elaboração própria

A embarcação utilizada na travessia é de propriedade da prefeitura Municipal de
Cândido de Abreu e a operação é de responsabilidade do Sr. José Gonçalves. Não existe
documento formal que comprove a concessão ou autorização da operação para o autônomo.
A travessia está distante 55 km da sede do município de Cândido de Abreu. O acesso é
realizado pela rodovia PR-487 em seus 22 km iniciais e, em 33 km por via municipal não
pavimentada, em estado regular de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá
acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. O rio, neste ponto, possui 70 m de largura e profundidade aproximada de 1,4 m,
podendo atingir 2 m em épocas de chuvas. As áreas ocupadas pelos atracadouros não
possuem áreas de armazenagem, administrativa ou de apoio.
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Há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses. A
Prefeitura contratou engenheiro naval para fazer o projeto de nova balsa, mas ainda não há
orçamento para a execução do serviço de construção.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.6.1.3.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, pertence ao município de Cândido de Abreu, está
localizado nas seguintes coordenadas geográficas, medidas em campo: latitude 24°49'48.9"S e
longitude 51°08'36.3"W. Esta margem possui um ponto de atracação em leito natural,
adequado para o desembarque de passageiros, compatível com a embarcação utilizada e
suficiente para atender à demanda existente (ver Figura 346).

Figura 346 – Atracadouro e balsa atracando na margem direita, Cândido de Abreu
Fonte: FAPEU

O atracadouro é de propriedade da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, que
também é responsável pela sua manutenção. O uso é exclusivo do operador, Sr. José
Gonçalves.

2.6.1.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro de Prudentópolis, na margem esquerda do rio, está localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 24°49'49.0"S e longitude 51°08'39.1"W.
Esta margem possui um ponto de atracação em leito natural, adequado à operação,
suficiente para atender à demanda atual e compatível com as dimensões da embarcação
utilizada (ver Figura 347).
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Figura 347 – Atracadouro e operação de travessia na margem esquerda, Prudentópolis
Fonte: FAPEU

2.6.1.3.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pelo autônomo José Gonçalves,
que disponibiliza dois funcionários informais, não habilitados na Marinha. De acordo com o
balseiro Abraão, em serviço na ocasião da visita em campo, a receita bruta aproximada da
travessia é de R$ 2.034,00 mensais, o que corresponde a cerca de R$ 24.408,00 anuais.
A balsa está interditada pela Marinha, mas a operação está sendo realizada
irregularmente. O transporte é realizado diariamente, conforme a demanda, totalizando uma
média de 50 travessias por mês na entressafra e em torno de 20 a 30 travessias por dia,
totalizando de 600 a 900 travessias por mês, na safra. Interrupções da travessia em
decorrência de alterações no nível d’água ocorrem semestralmente.
O serviço oferecido é cobrado, mas não há emissão de bilhete de passagem. A tarifa é
determinada pelo operador, mas a forma como é estabelecida não foi informada. Os valores
praticados na travessia são descritos na Tabela 150.
Tabela 150 – Tabela de preços – Cândido de Abreu – Tereza Cristina
Tipo

Valor

Pedestre

R$ 1,00

Motocicletas e motonetas

R$ 2,00

Automóvel
Caminhão leve e ônibus

R$ 5,00
R$ 10,00

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso à
comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
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moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e os
municípios vizinhos são a origem e o destino da carga e dos passageiros transportados.
Não há autorização formal para a operação da travessia e, portanto, não é elaborado
relatório contendo informações sobre o número de passageiros e volume de carga
transportada, nem é feito repasse de parte da receita para a prefeitura, proprietária da
embarcação.

2.6.1.3.4.

Embarcações

A balsa denominada Tereza Cristina, de propulsão manual, tem casco de aço, 20 anos,
19 m de comprimento, 5,0 m de largura e 0,5 m de calado (ver Figura 348).

Figura 348 – Balsa Tereza Cristina, de propulsão manual
Fonte: FAPEU

A embarcação está em péssimo estado de conservação, com casco furado. O operador
instalou um conjunto de moto-bomba para esgotamento permanente do interior do casco (ver
Figura 349).

Figura 349 – Conjunto de moto-bomba para escoamento do casco da balsa, furado
Fonte: FAPEU
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O tempo necessário para a realização da travessia é de 2 minutos 40 segundos, o que
corresponde a uma velocidade média de 1,21 nós. Os limites máximos da balsa são de 12
passageiros e dois carros pequenos ou um caminhão-toco de até 10 toneladas.
A balsa não possui título de inscrição (provavelmente recolhido pela Marinha), seguro
DPEM ou CSN e não está equipada com extintor de incêndio ou coletes salva-vidas.

2.6.1.3.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 151 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Tereza Cristina, no município de Cândido de Abreu.
Tabela 151 – Características da travessia Tereza Cristina, Cândido de Abreu
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

José Gonçalves (Autônomo)
Não possui documentação e/ou autorização formal para
operação. Embarcação de propriedade da Prefeitura Municipal
de Cândido de Abreu
Interditada e em operação irregular.
A travessia está distante 55 km da sede do município de
Cândido de Abreu. O acesso é realizado pela rodovia PR-487 em
seus 22 km iniciais e, em 33 km por via municipal não
pavimentada, em estado regular de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio de 70 metros e
profundidade do canal de 1,4 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, acesso à comunidade isolada e trabalho,
realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo que
o próprio município e municípios vizinhos são origem e destino
da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Tereza Cristina, de propulsão manual, com 20 anos de
uso, com 46,6 x 10,5 x 0,40*, e em péssimo estado de
conservação, com casco furado e esgotamento permanente
com moto-bomba.
Embarcação sem título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Balsa
não possui coletes salva-vidas e extintor de incêndio.
50 travessias por mês na entressafra e de 600 a 900 travessias
por mês na safra. Receita bruta média mensal em torno R$
2.034,00, o que corresponde a R$ 24.408,00 anuais.
Estão previstos investimentos para os próximos 12 meses, para
construção de nova balsa. Não há orçamento.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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2.6.1.3.6.

Analise econômica das TRAVESSIAS 36, 37 e 38

O município de Prudentópolis, localizado na Mesorregião Sudeste, a 203 km de
Curitiba e junto à BR 373 no trecho entre Ponta Grossa e Guarapuava, possui grande área
territorial que se estende em direção ao norte onde faz divisa com o município de Cândido de
Abreu, este localizado ao sul da Mesorregião Norte-Central. O espaço geográfico no interior de
Prudentópolis caracteriza-se por relevo acidentado, de altitude média elevada, formado por
diversas serras, montanhas e cursos de água. Como alternativa à ligação rodoviária atual entre
os municípios de Prudentópolis e Cândido de Abreu é analisada a seguir a ligação pelo interior
através de três travessias distintas sobre o Rio Ivaí: Areão, Block e Tereza Cristina, cujos dados
das condições da rodovia, traçados existentes e novos traçados, encontram-se na Tabela 152.
Pelos critérios metodológicos deste estudo (ver seção 1), as três novas travessias
beneficiam também os municípios de Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí, localizados ao
norte de Cândido de Abreu, portanto, num total de quatro municípios 6. Por envolver os quatro
municípios, a mesma análise da estrutura econômica da região aplica-se às três travessias.
Tabela 152 – Travessias entre Cândido de Abreu e Prudentópolis sobre o Rio Ivaí: Areão,
Block e Tereza Cristina – dados geográficos – estado do Paraná
Novos traçados pelas travessias (Linha Vermelha) (km)
Condições
das Rodovias

Traçado existente
(Linha Azul) (km)

Travessia Areão

Travessia Block

Travessia Tereza
Cristina

lat. 24°46'10.6"S e lat. 24°46'34.2"S e lat. 24°49'48.9"S e
long. 51°12'36.1"W long. 51°15'13.6"W long. 51°08'36.3"W
Pavimentada
Terra
Travessia
Total

226

33,5

33,5

33,5

0

86,6

92,3

91

-

0,1

0,1

0,1

226

120,2

125,9

124,6

Fonte: Elaboração própria

6

Com pelo menos 10% de redução do percurso em relação à alternativa existente

447

Relatório Final

Dezembro, 2014

(a)

(b)

(c)

Figura 350 – Travessias entre Cândido de Abreu e Prudentópolis sobre o Rio Ivaí: mapas
locais das travessias Areão (a), Block (b) e Tereza Cristina (c)
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, as três travessias atendem a moradores, produtores e
trabalhadores rurais. Os acessos às travessias Areão e Block são realizados por rodovia
municipal, enquanto o acesso à travessia Tereza Cristina ocorre por meio de rodovia estadual.
A rodovia de acesso à travessia Block é considerada ruim, enquanto as demais são avaliadas
como regulares. Conforme apurado, a travessia Areão encontra-se interditada há
aproximadamente um ano; a travessia Block, mesmo interditada, tem operado
clandestinamente com média de 10 a 12 passagens/dia; da mesma forma, na travessia Teresa
Cristina, mesmo interditada, são realizadas 50 passagens/mês. Enquanto a travessia Areão não
apresenta receita, pois está inativa, a Block registra valor anual de R$ 24,4 mil e a de Tereza
Cristina, R$ 8,4 mil.
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Figura 351 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cândido de Abreu – Prudentópolis
(Areão)
Fonte: Elaboração própria

Figura 352 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cândido de Abreu – Prudentópolis
(Block)
Fonte: Elaboração própria
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Figura 353 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cândido de Abreu – Prudentópolis
(Tereza Cristina)
Fonte: Elaboração própria

A Figura 351, a Figura 352 e a Figura 353 apresentam um mapa da região
potencialmente beneficiada pela travessia, destacando os quatro municípios – Prudentópolis,
Cândido Abreu, Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí – sua localização em relação à travessia e
a magnitude de seu PIB. Assim, pode-se observar que, em 2010, Prudentópolis apresentou o
valor do PIB maior que os outros municípios citados, figurando no intervalo de R$ 314 milhões
e R$ 414 milhões. Os segundo município com maior representatividade na produção de
riqueza da região em estudo é Cândido Abreu, cujo valor figurou entre R$ 129 milhões e R$
224 milhões.
Complementando os dados geográficos, a Tabela 153 mostra, de forma comparativa,
os ganhos de redução do tempo de viagem, associada à construção das três travessias sobre o
Rio Ivaí, entre a cidade de Prudentópolis e quatro outras cidades localizadas ao norte (Cândido
de Abreu, Rio Branco do Ivaí, Ariranha do Ivaí e Manoel Ribas). São comparados os ganhos
obtidos nas condições atuais das rodovias e após a pavimentação. Verifica-se que, nas
condições atuais, os ganhos para Manoel Ribas são negativos (o traçado existente é preferível
aos novos traçados pelas travessias). Por isso, esse município foi excluído da análise. Os dados
da tabela mostram ainda que: a) não existem diferenças substanciais entre as três travessias,
levando a sugerir que a escolha de uma delas possa depender de outros fatores (custos,
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viabilidade técnica etc.); b) a vantagem de utilização das travessias em direção a Prudentópolis
por moradores das outras três cidades é pequena (inferior a 14%), o que sugere que os
principais beneficiados são os habitantes do interior do município de Prudentópolis 7.
Tabela 153 – Redução percentual do percurso rodoviário, nas condições atuais e após
pavimentação, devida à construção de travessias sobre o Rio Ivaí entre os municípios de
Prudentópolis e Cândido Abreu – Estado do Paraná
Trecho rodoviário

Redução de tempo de viagemb
Condições atuais (%)
Travessia
Travessia
Travessia
Tereza
Areão
Block
Cristina

Redução de tempo de viagem após
pavimentação (%)
Travessia
Travessia
Travessia
Tereza
Areão
Block
Cristina

Prudentópolis a Cândido Abreu

8,5

3,45

4,6

46,81

44,29

44,82

Prudentópolis a Rio Branco do Ivaí

11,14

7,36

8,22

24,45

21,59

22,24

Prudentópolis a Ariranha do Ivaí

7,61

3,77

4,65

18,64

15,88

16,51

Prudentópolis a Manoel Ribas
-38,11
-44,27
-42,86
8,7
5,62
6,32
a
Redução do percurso (%) = (Redução do percurso com a travessia em km/extensão do percurso atual em km) *
100.
b

Estradas de terra e pavimentadas são ponderadas, respectivamente, por 2 e 1, para efeito do cálculo de redução
do percurso rodoviário.

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 154 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia
em questão, considerando o investimento em asfaltamento dos trechos rodoviários
atualmente em estrada de terra. Sendo assim, quatro municípios podem beneficiar-se com a
construção de uma ponte, a saber, Cândido de Abreu, Prudentópolis, Ariranha do Ivaí e Rio
Branco do Ivaí.
Na hipótese de pavimentação dos trechos rodoviários que conduzem às travessias e
também da rodovia atualmente utilizada, as vantagens sobre o percurso alternativo ampliamse, como está mostrado na Tabela 154: três municípios teriam redução de tempo de viagem
entre 20 e 40% e um município, com redução entre 10 e 20%. A população desse conjunto de
quatro municípios alcançou 71,8 mil hab. em 2010, com taxas de crescimento nula (década
passada) e negativa (projeção para o período 2013-2033 de -0,52%a.a.). O PIB de 2010 somou
R$ 640 milhões, dos quais 30,3% foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma
movimentação de cargas da lavoura temporária acima de 437 mil de t em 2012, com
participação majoritária do milho e soja. O contingente de pessoas ocupadas com relações
formais de emprego foi de 8 mil trabalhadores em 2012.

7

Como não existem dados estatísticos para distritos ou para outras frações do território, a

análise econômica tomou por base dados por município.
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Tabela 154 – Travessias entre Cândido de Abreu e Prudentópolis sobre o Rio Ivaí – Dados
econômicos da região beneficiada após pavimentação – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

0

3

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

7,77

População 2010 - mil hab.

0,00

69,35

71,80

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,26

0,26

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,06

0,00

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,16

0,16

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,48

-0,52

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

5,92

5,96

2. População - 2010

3.PIB

8,01

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,61

0,64

Valor (R$milhão)

0,00

329,51

376,50

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

8,80

8,97

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

375,08

436,99

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

28,72

30,35

- Milho (mil t)

0,00

150,12

159,08

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

9,67

9,38

- Soja(mil t)

0,00

117,16

151,96

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

61,60

60,27

- Feijão (mil t)

0,00

45,51

47,32

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A Travessia que vai do Município de Cândido Abreu até Prudentópolis (Block), em 2013
a média anual foi de 3.960 travessias/ano, projeta-se para o horizonte temporal de 20 anos um
aumento que poderá chegar a 6.625 travessias/ano no ano de 2034. Este crescimento se dará
a uma taxa média anual de 2,54%. Dessa forma, em 20 anos espera-se que o número de
travessias realizadas no trecho Cândido Abreu – Prudentópolis (Block) cresça 2.665
travessias/ano, como ilustra a Figura 354.

Número de Travessias
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Figura 354 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Cândido de Abreu – Prudentópolis (Block) – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

A travessia que vai do município de Cândido Abreu até Prudentópolis (Tereza Cristina)
está atualmente interditada, assim como a Travessia de Cândido de Abreu – Prudentópolis
(Areão). Porém, a primeira, antes de sua interdição, apresentava uma média anual de
travessias por ano de 600. Projeta-se, que, em 2034, essa média de chegue ao valor de 777
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travessias/ano. Este crescimento se dará a uma taxa média anual de 1,27%, conforme a Figura
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Figura 355 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Cândido de Abreu – Prudentópolis (Tereza Cristina) – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.6.2.

TRAVESSIA 39 – CANDIDO DE ABREU (PR) – TURVO
(PR)/RIO IVAÍ

A travessia Rio Belo, localizada no Rio Ivaí, liga os municípios de Cândido de Abreu ao
de Turvo (ver Figura 356). O responsável pela operação na travessia é o Sr. Jelson Zawaski.
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Figura 356 – Mapa de localização da Travessia Rio Belo, município de Cândido de Abreu
Fonte: Elaboração própria

Distante 56 km da sede do município de Cândido de Abreu, o acesso à travessia é
realizado em 20 km pela rodovia estadual PR-487 e em 36 km por via rural municipal, não
pavimentada, em estado regular de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dá
acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. A largura do Rio Ivaí neste ponto é em torno de 100 metros. Não foi informada a
profundidade do canal.
As travessias eram realizadas por uma balsa, que sofreu acidente, quando rodou,
emborcou e afundou ao lado do atracadouro na margem direita do rio, há aproximadamente
oito meses. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio.
Não há previsão de investimento na travessia por parte da prefeitura ou pelo
operador, seja em infraestrutura ou na embarcação, para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.6.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, pertencente ao município de Cândido de Abreu,
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°45'33.2"S e longitude
51°20'01.4"W. Esta margem possui um ponto de atracação em leito natural, que não está
adequado para o desembarque de passageiros, uma vez que desde o acidente com a balsa não
foi feita manutenção no mesmo (ver Figura 357).

Figura 357 – Acesso e atracadouro da margem direita, Cândido de Abreu
Fonte: FAPEU

Caso houvesse movimento, o número de atracadouros seria suficiente para atender à
demanda existente. A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, a qual também é responsável por sua manutenção, mas seu
uso é exclusivo do autônomo que opera a travessia, apesar de não haver documentação que
comprove a transferência do serviço.

2.6.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro pertencente ao município de Turvo fica na margem esquerda do rio,
mas suas coordenadas geográficas não foram definidas, devido à inexistência de embarcação
que permitisse a transposição do rio.
A margem esquerda do rio apresenta as mesmas condições de infraestrutura
encontradas na margem direita (ver Figura 358).
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Figura 358 – Atracadouro da margem esquerda, Turvo
Fonte: FAPEU

2.6.2.3.

Características da operação

A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu é a proprietária da embarcação, mas
nunca operou a travessia. O responsável pela operação era o Sr. Jelson Zawaski. Não existe
documento formal que comprove a concessão ou autorização da prefeitura para operação
pelo autônomo.
A embarcação sofreu um acidente há cerca de oito meses, mas estava interditada
antes disso – quando a operação era realizada somente pelo balseiro, que não possui
habilitação na Marinha para a execução do serviço. A prefeitura não apresentou título de
inscrição, CSN ou pagamento do seguro DPEM da embarcação.
Havia cobrança de tarifa para a realização do serviço, no entanto, não havia emissão
de bilhete de passagem. Não foi informado como eram determinados os valores cobrados e a
receita bruta anual. A Tabela 155 apresenta os valores que eram praticados.
Tabela 155 – Tabela de preços – Cândido de Abreu – Rio Belo
Tipo

Valor

Pedestre

R$ 2,00

Motocicletas e motonetas

R$ 3,00

Automóvel e caminhonete com semirreboque

R$ 8,00

Caminhão leve e ônibus
R$ 15,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

O transporte era realizado diariamente, conforme a demanda. Interrupções da
travessia em decorrência de alterações no nível d’água ocorriam com frequência trimestral.
Não foram fornecidos dados a respeito de quantas travessias por mês eram realizadas.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram transporte de safra, acesso à
comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
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moradores. O transporte realizado era de caráter local, sendo que o próprio município e os
municípios vizinhos eram a origem e o destino da carga e dos passageiros transportados.
Não era elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada.

2.6.2.4.

Embarcações

Como citado anteriormente, a balsa que realizava a travessia Rio Belo era de
propriedade da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu e afundou a jusante do Rio Ivaí, a
aproximadamente 10 metros do atracadouro da margem direita do rio.
A balsa, denominada Rio Belo, com 20 anos de uso, possuía casco de aço, 18,2 m de
comprimento, 5,0 m de largura e 0,5 m de calado. Seu limite máximo era de 12 passageiros em
pé no abrigo, e poderia transportar até dois carros pequenos, ou um caminhão-toco de dez
toneladas. O meio de transporte funcionava a propulsão manual.

Figura 359 – Atracadouro da margem esquerda, Turvo
Fonte: FAPEU

A Figura 359 mostra uma imagem da balsa antes do acidente (esquerda) e parte do
fundo e lateral do casco da balsa após o acidente (direita). A imagem da balsa antes do
acidente foi reproduzida de material analógico cedido pela Prefeitura durante a visita de
campo. A mesma foi recuperada do relatório de Teste de Medição de Espessura do
Chapeamento por Ultrassom da Balsa Rio Belo, realizado pelo Eng. Naval Sérgio Hilmar Gomes
da Silva, CREA n.o 7922/75 RJ, contratado pela prefeitura para realizar a verificação das
condições físicas e de segurança da balsa em 1o de fevereiro de 2013.
Segundo informações obtidas em campo, a embarcação estava interditada pela
Marinha antes do acidente. Quanto à segurança, a balsa não era equipada com extintor de
incêndio ou coletes salva-vidas.
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2.6.2.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 155 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Rio Belo, no município de Cândido de Abreu.
Tabela 156 – Características da travessia Rio Belo, Cândido de Abreu
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Jelson Zawaski (Autônomo)
Não possui documentação e/ou autorização formal para
operação. Embarcação de propriedade da Prefeitura Municipal
de Cândido de Abreu
Afundada na margem direita da travessia.
Distante 56 km da sede do município de Cândido de Abreu, o
acesso à travessia é realizado em 20 km pela rodovia estadual
PR-487 e em 36 km por via rural municipal, não pavimentada,
em estado regular de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
inadequados às operações, sem manutenção desde o acidente.
A largura do Rio Ivaí neste ponto é em torno de 100 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram
transporte de safra, acesso à comunidade isolada e trabalho,
realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado era de caráter local, sendo
que o próprio município e municípios vizinhos eram origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Rio Belo, 20 anos de uso, com 18,2 x 5,0 x 0,50*, de
propulsão manual. Afundada.
Embarcação sem título de inscrição, CSN ou seguro DPEM. Não
havia coletes salva-vidas e extintores de incêndio.
Não informados.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses, nem por parte da Prefeitura nem por parte
do operador.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.2.6.

Análise econômica

Trata-se de uma travessia sobre o Rio Ivaí num trecho rodoviário que parte de Cândido
de Abreu em direção ao sul pelo interior do município de Turvo. Como pode ser observado na
Tabela 157, a redução de percurso, comparativamente à ligação atual, é grande – de 128 para
80,3 km -, mas a maior parte do novo trecho (55,6 km) precisa ser pavimentada. Se feito
asfaltamento, além de Turvo e Cândido de Abreu, dois outros municípios também seriam
beneficiados pela nova travessia com pelo menos 20% de redução de tempo de viagem do
atual percurso: Guarapuava, ao sul, e Rio Branco do Ivaí, ao norte. A Figura 360 e a Figura 361
oferecem uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um mapa regional com
os municípios e de um mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre
as duas sedes municipais.
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Tabela 157 – Travessia Cândido de Abreu – Turvo (Rio Belo) sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Norte Central e Centro Sul
Coordenadas: lat. 24°45'33.2"S e long. 51°20'01.4"W

Condições
das Rodovias

128

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
24,6

Terra

0

55,6

Travessia

-

0,1

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Cândido
Guarapuava, Rio Branco do Ivaí e Turvo.
a

de

Abreu,

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Total
128
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

80,3

Fonte: Elaboração própria

Figura 360 – Travessia Cândido de Abreu – Turvo (Rio Belo) sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme o resultado da pesquisa de campo, a travessia atende aos moradores de
comunidade isolada, trabalhadores, pequenos produtores e transporte de safra agrícola, mas,
atualmente, encontra-se interditada. O acesso a esta travessia é realizado por rodovia
municipal não pavimentada e com estado de conservação regular. A balsa possibilita
transportar o limite de 12 passageiros, dois carros um caminhão de pequeno porte. Todavia,
ao longo do seu exercício, não apresenta qualquer controle, pelo responsável, de
movimentação de receita financeira.
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Figura 361 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cândido de Abreu – Turvo
Fonte: Elaboração própria

A Figura 361 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios segundo escala do PIB do ano de 2010. Observa-se que o município
de Guarapuava constitui o principal espaço produtor de bens e serviços da região em estudo.
O PIB de 2010 apresentou valor entre R$ 1,9 bilhão e R$ 2,6 bilhões, superior aos demais
municípios como de Turvo, Cândido de Abreu e Rio Branco do Ivaí, cujos valores ficaram entre
R$ 45 e R$ 696 milhões.
Em vista da grande extensão de estrada de terra existente, a nova travessia seria
proveitosa somente em relação à ligação existente entre Cândido de Abreu e Turvo se fosse
executado o asfaltamento do novo percurso. Isso ocorrendo, a região beneficiada com a
travessia é formada por quatro municípios: além dos dois citados, Guarapuava e Rio Branco do
Ivaí. Dados demográficos e econômicos dessa região encontram-se na Tabela 158.
Com a inclusão do município de Guarapuava no rol dos municípios beneficiados com a
travessia, a população dessa região era de 201,69 mil habitantes em 2010 e a taxa de
crescimento populacional na década 2000-10 positiva (0,48 % a.a., contra 0,89% do Estado do
Paraná no mesmo período). A taxa projetada para as próximas duas décadas, entretanto, é
negativa (-0,17% a.a.), indicando que a região começará a perder população no futuro
próximo.
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Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 3 bilhões e, o PIB per capita dessa região, alcançou R$ 14,9 mil, valor inferior à
média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se
participação da agropecuária de 9,89% e da indústria de 20,6%, valores que diferem um pouco
da média estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente). Deve-se ressaltar que o volume de
produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 830 mil t, com destaque para soja e milho.
O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 42,4 mil trabalhadores
em 2012, com taxa de crescimento de 4,7% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 158 – Travessia Cândido de Abreu – Turvo (Rio Belo) sobre o Rio Ivaí – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

4

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

42,44

População 2010 - mil hab.

0,00

201,69

201,69

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

1,40

1,40

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,48

0,48

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

1,20

1,20

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-0,17

-0,17

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

4,69

4,69

2. População - 2010

3.PIB

42,44

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

3,01

3,01

Valor (R$milhão)

0,00

526,24

526,24

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

14,92

14,92

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

830,31

830,31

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

9,89

9,89

- Milho (mil t)

0,00

337,46

337,46

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

20,60

20,60

- Soja(mil t)

0,00

246,53

246,53

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

69,51

69,51

- Batata inglesa (mil t)

0,00

77,17

77,17

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.6.3.

TRAVESSIA 40 – CÂNDIDO DE ABREU (PR) – BOA VENTURA
DE SÃO ROQUE (PR)

A travessia denominada Poço Grande (Jacaré), localizada no Rio Ivaí, liga os municípios
de Cândido de Abreu a Boa Ventura de São Roque (ver Figura 362). Dista 27 km da sede do
município de Cândido de Abreu. Destes, 9 km são realizados pela Rodovia PR-487 e 18 km são
realizados pela via municipal Linha Ivaí, não pavimentada, em estado regular de conservação.
Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
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Figura 362 – Mapa de localização da Travessia Poço Grande (Jacaré), município de Cândido
de Abreu
Fonte: Elaboração própria

A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio. Como características físicas, o rio possui no ponto da travessia uma
largura de aproximadamente 100 metros e, segundo o operador, uma profundidade do canal
de cerca de 5 metros, podendo atingir 8 metros em épocas de cheia.
De acordo com a prefeitura e com o operador da travessia, não existe previsão de
investimentos na embarcação e nos atracadouros para os próximos 12 meses.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.6.3.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita, pertencente ao município de Cândido de Abreu, o atracadouro
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°39'06.8"S e de longitude
51°27'48.0"W. Possui um ponto de atracação em leito natural, adequado para o embarque e
desembarque de passageiros, compatível com a embarcação utilizada e em número suficiente
para atender à demanda existente. A área é de uso exclusivo do autônomo Teresio e é de
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propriedade da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, a qual também é responsável por
sua manutenção. O atracadouro não conta com nenhum tipo de equipamento disponível.
A Figura 363 mostra o atracadouro da margem direita da travessia e parte do casco da
antiga balsa, que rodou e afundou a jusante do rio e ao lado direito do atual atracadouro e
que, segundo o operador, dificulta a manobra com a atual balsa, limitando-a.

Figura 363 – Atracadouro da margem direita e antiga balsa, acidentada e afundada
Fonte: FAPEU

2.6.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro pertencente ao município de Boa Ventura de São Roque fica na margem
esquerda do rio – que é de leito natural e apresenta as mesmas condições de infraestrutura
encontradas na margem direita (Figura 364). Suas coordenadas geográficas não foram medidas
porque o nível do rio estava acima do normal e a travessia estava interrompida
temporariamente.

Figura 364 – Atracadouro da margem esquerda, Boa Ventura de São Roque
Fonte: FAPEU
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2.6.3.3.

Características da operação

A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu é a proprietária da embarcação, mas
nunca operou a travessia. O responsável pela operação de travessia é o Sr. Teresio. Não existe
documento formal que comprove a concessão ou autorização da operação para o autônomo.
A embarcação usada na travessia está interditada pela Marinha por falta de
documentação e ausência de equipamentos de segurança. No entanto, a operação está sendo
realizada irregularmente.
Para realizar a atividade, há dois funcionários informais, sendo um deles o próprio
operador. Nenhum deles tem habilitação na Marinha para a execução do serviço.
A travessia é realizada em 1 minuto 30 segundos, o que corresponde a uma velocidade
média de 2,16 nós. O transporte é realizado diariamente, no período das 06:00 às 20:00,
conforme a demanda. São realizadas em média 20 travessias por dia, ou seja,
aproximadamente 600 travessias por mês. Interrupções da travessia em decorrência de
alterações no nível d’água ocorrem com uma frequência trimestral. A interrupção se dá
quando o nível da água fica 2 metros acima do normal.
O transporte é pago, mas não há emissão de bilhete de passagem. Os valores da tarifa,
apresentados na Tabela 159, são determinados pelo autônomo. Uma vez que o serviço não
possui formalização junto à prefeitura, não há repasse de parte da receita percebida, nem
recolhimento de qualquer tipo de imposto. A receita bruta mensal é de R$ 900,00, totalizando
aproximadamente R$ 10.800,00 por ano.
Tabela 159 – Tabela de preços – Cândido de Abreu – Poço Grande/Jacaré
Tipo

Valor

Pedestre

R$ 2,00

Motocicletas e motonetas, automóvel, caminhonete e furgão

R$ 5,00

Automóvel e caminhonete com reboque

R$ 8,00

Caminhão leve, ônibus e trator
R$ 10,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores,
que realizam a travessia para transporte de safra, acesso à comunidade isolada e trabalho. Os
principais produtos transportados, em ordem de importância, são: gado e insumos agrícolas
(sal e trato para animais).
O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e municípios
vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
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Não é elaborado nenhum relatório que contenha informações sobre o número de
passageiros e volume de carga transportada.

2.6.3.4.

Embarcações

Esta travessia dispõe de uma balsa, de propriedade da Prefeitura Municipal de Cândido
de Abreu, denominada Lageana, com 20 anos de uso, casco de aço e propulsão manual, tem
18,2 m de comprimento, 5,0 m de largura e 0,5 m de calado. Seu limite máximo é de 12
passageiros em pé no abrigo, e pode transportar até dois carros pequenos, ou um caminhãotoco de 10 toneladas. Quanto à estrutura, não há sanitários nem espaços reservados para PNE.
Ainda que a prefeitura declare que a balsa possuía título de inscrição, documentos
comprobatórios não foram apresentados. A balsa não possui seguro DPEM ou CSN e não está
equipada com extintor de incêndio ou coletes salva-vidas.

2.6.3.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 160 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Poço Grande (Jacaré), no município de Cândido de Abreu.
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Tabela 160 – Características da travessia Poço Grande/Jacaré, Cândido de Abreu
Teresio (Autônomo)
Não possui documentação e/ou autorização formal para
operação. Embarcação de propriedade da Prefeitura Municipal
de Cândido de Abreu.
Interditada, mas em operação irregular.

Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

A travessia dista 27 km da sede do município de Cândido de
Abreu. Destes, 9 km são realizados pela Rodovia PR-487 e 18
km são realizados pela via municipal Linha Ivaí, não
pavimentada, em estado regular de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 100
metros e profundidade do canal de 5 metros, podendo chegar a
8 metros nas cheias.
Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores, que realizam a travessia para
transporte de safra, acesso à comunidade isolada e trabalho. Os
principais produtos transportados, em ordem de importância,
são: gado e insumos agrícolas (sal e trato para animais).
Balsa Lageana, de propulsão manual, com 18,2 x 5,0 x 0,50*,
com 20 anos de uso e em estado ruim de conservação.
Embarcação sem documentação. Não possui ou não foi
localizado pela prefeitura, proprietária da balsa, título de
inscrição, CSN ou seguro DPEM. A balsa não possui
equipamentos de segurança, tais como extintores e coletes
salva-vidas.
Em torno de 600 travessias por mês. Receita bruta anual em
torno de R$ 10.800,00.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses, seja pela Prefeitura ou pelo operador.

Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.3.6.

Análise econômica

A ligação rodoviária entre os municípios de Cândido de Abreu e Boa Ventura de São
Roque é feita atualmente pelas BRs 466 (passando por Pitanga) e 487 (passando por Manoel
Ribas). Uma nova ligação quase em linha reta entre esses dois municípios exige uma travessia
sobre o Rio Ivaí, obtendo-se, de acordo com a Tabela 161, uma redução de percurso dos atuais
106 km para 73,7 km, dos quais 64,6 km ainda por pavimentar. Dois outros municípios – Turvo
(na margem esquerda, próximo a Boa Ventura de São Roque) e Rio Branco do Ivaí (na margem
direita, próximo a Cândido de Abreu) também usufruiriam benefícios da nova travessia com
pelo menos 10% de redução do tempo atual de viagem.
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Tabela 161 – Travessia Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (Poço Grande –
Jacaré) sobre o Rio Ivaí – dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Norte Central e Centro Sul
Coordenadas: lat. 24°39'06.8"S e long. 51°27'48.0"W

Condições
das Rodovias

106

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
9

Terra

0

64,6

Travessia

-

0,1

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Boa Ventura de São Roque,
Cândido de Abreu, Rio Branco do Ivaí e Turvo
a

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Total
106
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

73,7

Fonte: Elaboração própria

A Figura 365 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 365 – Travessia Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (Poço Grande – Jacaré)
sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Informa-se, conforme pesquisa de campo, que a travessia atende pequenos
produtores, moradores e trabalhadores no local em que se encontra. A travessia serve para
transportar carga agrícola e pessoas dos municípios próximos. No momento encontra-se
interditada pela Marinha, porém o serviço de transporte continua sendo oferecido. O acesso a
esta travessia é realizado por rodovia municipal, sendo uma parte pavimentada, a menor, e
outra não pavimentada, cujo estado é considerado razoável para movimentação. Realizam-se,
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em média 20 travessias/dia, 600 travessias/mês, cuja movimentação de receita financeira
alcança o valor de R$ 10,5 mil anualmente.

Figura 366 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Cândido de Abreu – Boa Ventura de
São Roque
Fonte: Elaboração própria

A Figura 366 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios segundo escala do PIB. Observa-se que os municípios de Cândido de
Abreu e Turvo apresentaram valor do PIB entre o intervalo de R$ 134 milhões e R$ 163
milhões no ano de 2010, superior, portanto, aos valores alcançados por Boa Ventura de São
Roque e Rio Branco do Ivaí.
Em vista da grande extensão de rodovia não pavimentada e sua ponderação, de
acordo com a metodologia deste estudo, a nova ligação somente trará vantagem para os
usuários habitantes das duas cidades, em relação à ligação existente, se for pavimentada. Se
construída a travessia e executado o asfaltamento do novo trecho rodoviário, haveria redução
de tempo de viagem entre as cidades de Cândido de Abreu e Boa Ventura de São Roque
superior a 20%. Os usuários residentes nos municípios de Turvo e Rio Branco do Ivaí também
usufruiriam dessa redução superior a 20%, formando-se, então, uma região no entorno dessa
travessia constituída por esses quatro municípios.
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Detalhes da realidade demográfica e econômica da região formada pelos quatro
municípios citados são mostrados na Tabela 162. A população da região era de 40,9 mil
habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se
negativa (-0,69 % a.a.), indicando que a região vem perdendo população no passado recente e
continuará nas próximas duas décadas (à elevada taxa projetada de 1,2%a.a.).
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 450 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 11 mil, valor bastante
inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado,
registrou-se participação da agropecuária de 31,8% e da indústria de 18,6%, valores que
diferem da média estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente). Deve-se ressaltar que o volume de
produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 316 mil t, com destaque para soja e milho.
O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 4,56 mil trabalhadores
em 2012, com taxa de crescimento de 5,7% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 162 – Travessia Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (Poço Grande –
Jacaré) sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da
travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

4

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

4,56

População 2010 - mil hab.

0,00

40,92

40,92

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,15

0,15

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,69

-0,69

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,10

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR

0,00

-1,20

-1,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

5,75

5,75

2. População - 2010

3.PIB

4,56

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,45

0,45

Valor (R$milhão)

0,00

235,32

235,32

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

10,99

10,99

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

316,76

316,76

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

31,85

31,85

- Soja (mil t)

0,00

125,03

125,03

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

18,62

18,62

- Milho (mil t)

0,00

122,42

122,42

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

49,53

49,53

- Feijão (mil t)

0,00

16,30

16,30

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente no trajeto em questão são realizadas em torno de 7.200 travessias por
ano. Com uma taxa média de crescimento projetado de 1,77%, estima-se que em 2034, o
número de travessias realizadas será de 10.336. A Figura 367 ilustra o crescimento do número
de travessias por ano projetadas para o período de 2013 a 2034.
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Figura 367 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.6.4.

TRAVESSIA 41 – RIO BRANCO DO IVAÍ (PR) – ARIRANHA DO
IVAÍ (PR)/ RIO IVAÍ

A travessia Porto Espanhol, que liga os municípios de Rio Branco do Ivaí e Ariranha do
Ivaí, está localizada no Rio Ivaí. A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí é a responsável
pela operação na travessia (ver Figura 368).
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Figura 368 – Mapa de localização da Travessia Porto Espanhol, município de
Rio Branco do Ivaí
Fonte: Elaboração própria

O acesso é realizado pela Avenida Principal, no município de Rio Branco do Ivaí,
seguindo em direção à travessia num percurso de 15 km, pela estrada municipal para o distrito
de Porto Espanhol. Essa via municipal não é pavimentada e seu estado de conservação é bom.
Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. A travessia encontra-se interditada. As áreas ocupadas pelos atracadouros não
possuem espaço para armazenagem, administração e apoio.
O Rio Ivaí, no local da travessia, possui largura aproximada de 120 metros e seu canal
possui cerca de 5 m de profundidade, podendo atingir 10 m em épocas de cheias.
Há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses. As Prefeituras
de Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí têm interesse na reativação da travessia, uma vez que
a distância rodoviária entre Rio Branco do Ivaí a Ivaiporã, região administrativa que
disponibiliza serviços de saúde, educação superior e agricultura, é de 125 km. Com a utilização
da balsa, o trajeto passa a ser de 50 km.
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Estão sendo tomadas providências para licitação de serviços profissionais de
engenheiro naval para recuperação da balsa e rebocador. Segundo informações do setor de
licitações da prefeitura, o custo para reparos e documentação está estimado em
aproximadamente R$ 30 mil, sendo que 50% desse valor será de responsabilidade da
Prefeitura de Rio Branco do Ivaí e 50% da Prefeitura de Ariranha do Ivaí.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.6.4.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita do rio, no município de Rio Branco do Ivaí, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°20'46.3"S e longitude 51°25'32.5"W.
Possui um ponto de atracação em leito natural. Devido à falta de manutenção após a
interdição, o atracadouro não está adequado para o desembarque de passageiros, nem é
compatível com as embarcações existentes. Caso a travessia estivesse em funcionamento, o
número de atracadouro seria suficiente para atender à demanda existente (ver Figura 369). A
área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da Prefeitura Municipal de
Rio Branco do Ivaí, que também é responsável por sua manutenção.

Figura 369 – Atracadouro da margem direita, Rio Branco do Ivaí
Fonte: FAPEU

2.6.4.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda, no município de Ariranha do Ivaí, possui um ponto de atracação
em leito natural. Caso a travessia estivesse em operação, o atracadouro estaria adequado para
o desembarque de passageiros, necessitando apenas de limpeza de vegetação. Estaria
compatível com as embarcações existentes e seria suficiente para atender à demanda (ver
Figura 370). A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da Prefeitura
Municipal de Ariranha do Ivaí, a qual também é responsável por sua manutenção.
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Figura 370 – Atracadouro da margem esquerda, Ariranha do Ivaí
Fonte: FAPEU

2.6.4.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Rio
Branco do Ivaí, que disponibiliza um funcionário formal, habilitado na Marinha, para o trabalho
na travessia.
Quando estava em operação, o transporte era realizado diariamente, conforme a
demanda, com uma média de 20 travessias por dia durante época de safra. Interrupções da
travessia em decorrência de alterações no nível d’água ocorriam com uma frequência
trimestral. Quando o nível do rio varia em torno de 2 metros, a operação é suspensa.
Não há embarcações em reforma ou em construção e as duas embarcações existentes
estão interditadas pela Marinha desde outubro de 2012. Não há registro de acidentes
envolvendo as embarcações da travessia.
Apesar de a prefeitura afirmar que a balsa é gratuita, o balseiro informou que
informalmente, mas com o conhecimento e anuência da prefeitura, são cobrados valores de
R$ 5,00 para carros e motos e R$ 10,00 para caminhões, tratores e colheitadeiras (com
exceção de um produtor que negociou com a prefeitura informalmente para travessia de
tratores e caminhões por R$ 5,00). Ainda segundo o balseiro, há um acordo informal entre ele
e a prefeitura para que a receita gerada nos finais de semana e feriados fique integralmente
em seu poder, como remuneração adicional pelo trabalho fora do horário da prefeitura. Ele faz
o controle através da emissão de bilhetes de passagem, que mantém organizado em pastas. O
valor da tarifa é determinado conforme os custos de manutenção e despesas.
Os usuários do serviço são pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores e
moradores, e os principais motivos de deslocamento na travessia são: transporte de safra,
acesso à comunidade isolada, trabalho e saúde. Os principais produtos transportados, em
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ordem de importância, são: soja, milho, feijão, gado, leite e trigo. A quantidade de produto
transportado não é controlada.
O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e os
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
O transporte de safra normalmente ocorre no sentido de Ariranha do Ivaí para Rio
Branco do Ivaí, uma vez que os produtos plantados em Ariranha do Ivaí são entregues em silos
de Rio Branco do Ivaí.
Apesar de não ser elaborado relatório da prefeitura contendo informações sobre o
número de passageiros e volume de carga transportada, o balseiro, por iniciativa própria, faz
anotação dos veículos que atravessam o rio, inclusive separando-os por período de safra e
período normal.
A prefeitura não possui autorização formal para operar. A autorização anterior à
interdição foi concedida pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

2.6.4.4.

Embarcações

A Prefeitura, que realiza o serviço de travessia, possui duas embarcações: uma balsa e
um rebocador. Como pode ser observado na Figura 371 e na Figura 372, ambas as
embarcações estão interditadas pela Marinha e fora d’água no atracadouro da margem direita,
no município de Rio Branco do Ivaí.

Figura 371 – Balsa interditada e fora d’água na margem direita
Fonte: FAPEU
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Figura 372 – Rebocador interditado e fora d’água na margem direita
Fonte: FAPEU

A balsa não possui denominação específica, possuindo inscrição lateral no casco das
Prefeituras Municipais de Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí. O rebocador não tem
denominação conhecida. O motor do rebocador é um MB 608 de 80 CV.
Segundo a papeleta de exigências emitida da Marinha, foram solicitadas providências
para confecção de títulos de inscrição de embarcações, assim como CSN, seguro obrigatório e
cartão de tripulação de segurança.

2.6.4.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 163 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Porto Espanhol, município de Rio Branco do Ivaí.
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Tabela 163 – Características da travessia Porto Espanhol, Rio Branco do Ivaí
Administração

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí

Situação

Interditada.
O acesso é realizado pela Avenida Principal no município de Rio
Branco do Ivaí, seguindo em direção à travessia num percurso
de 15 km, pela estrada municipal para o distrito de Porto
Espanhol. Esta via municipal não é pavimentada e seu estado
de conservação é bom. Não há linha de transporte coletivo que
dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
inadequados às operações, devido à falta de manutenção após
a interdição. Largura do rio em torno de 120 metros e
profundidade do canal de 5 metros.
Os usuários do serviço são pequenos e grandes produtores
rurais, trabalhadores e moradores e os principais motivos de
deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso à
comunidade isolada, trabalho e saúde. Os principais produtos
transportados, em ordem de importância, são: soja, milho,
feijão, gado, leite e trigo.
Uma balsa e um rebocador, ambos interditados pela Marinha
desde outubro de 2010. Atualmente as embarcações estão fora
d’água e estacionados próximo ao atracadouro da margem
direita, município de Rio Branco do Ivaí. As embarcações se
encontram em regular estado de conservação. O rebocador era
equipado com motor de 80 CV.
Embarcações sem título de inscrição, CSN ou TR e seguro DPEM
e não equipadas com acessórios de segurança, como coletes
salva-vidas, extintores e boias.
600 travessias por mês, sendo que na safra, a maior
movimentação é de caminhão-toco e, fora da safra, veículos e
tratores. Receita bruta anual não informada.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 30.000,00 para
os próximos 12 meses, para inspeção da balsa e reparos.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.4.6.

Análise econômica

A travessia Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí sobre o Rio Ivaí faz ligação entre os
municípios de Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí. A localização georreferenciada e a relação
dos municípios potencialmente beneficiados pela travessia encontram-se na Tabela 164. A
travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais de 98,5 km para
aproximadamente 34,4 km em estrada de terra. Outros sete municípios também poderão vir a
ser beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso
haja asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 164 – Travessia Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Norte Central

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°20'46.3" S e long. 51°25'32.5" W

a

Municípios beneficiados : Arapuã, Ariranha do Ivaí,
Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis,
Lunardelli, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

38,8

0

Terra

59,7

34,3

-

0,1

Travessia

Total
98,5
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

34,4

Fonte: Elaboração própria

A Figura 373 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa regional com os municípios com percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 373 – Travessia Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, a travessia está interditada pela Marinha, porém
opera de forma não regular. Quando operava normalmente, fazia cerca de 20 travessias
diárias. Os demandantes desta travessia são os moradores, trabalhadores, produtores rurais
da localidade. Estes últimos a utilizam para transporte de safra (soja, milho, feijão, gado, leite e
trigo) e as pessoas para circularem entre municípios próximos. O acesso é realizado por via
municipal – estrada e rodovia. Não há registro de movimentação de receita, apesar de
cobrança pelo serviço prestado. Ressalta-se, também, a existência de previsão de investimento
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de infraestrutura no local, cujo valor está orçado em R$ 15,0 mil de responsabilidade das
Prefeituras ligadas pela travessia: Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí.

Figura 374 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí
Fonte: Elaboração própria

A Figura 374 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios segundo escala do PIB. Observa-se que o município de Ivaiporã
apresentou, em 2010, valor maior do PIB dos municípios em estudo, situando no intervalo de
R$ 273 milhões e R$ 352 milhões. Enquanto, os demais municípios ficaram distantes desta
referência, intervalo de valor R$ 34 milhões e R$ 114 milhões.
A Tabela 165 e a Tabela 166 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 8: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, quatro municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de
usuários de outros cinco municípios, num total de nove municípios.
8
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Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 165 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo: dois municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 40%
do tempo de viagem (Rio Branco do Ivaí e Ariranha do Ivaí) e outros dois com redução entre 10
e 20% (Arapuã e Ivaiporã). A população desses quatro municípios era de 41,7 mil habitantes
em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se negativa, ao
passo que a média estadual foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas
décadas (2013-2033) mostra-se também negativa.
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 470 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 12,39 mil, valor muito
inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado,
registrou-se participação maior da agropecuária (19,95%) em relação à indústria (8,24%),
diferentemente da média estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente). Nesse sentido, ressalta-se
que o volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 291 mil t, com destaque
para soja, trigo e milho. O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego
alcançou 6,39 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 5,98% a.a. no período
2000-2012.
Tabela 165 – Travessia Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí sobre o Rio Ivaí – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

2

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,68

0,68

6,39

População 2010 - mil hab.

6,35

6,35

41,73

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,02

0,02

0,21

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,45

-0,45

-0,32

Massa salarial: Região/PR (%)

0,01

0,01

0,15

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,58

-0,58

-0,79

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

7,70

7,70

5,98

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,08

0,08

0,47

Valor (R$milhão)

79,55

79,55

210,46

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,39

12,39

11,25

Volume Lavoura Temp. (mil t)

99,01

99,01

291,09

Valor Adic. - Agropecuária (%)

47,18

47,18

19,95

- Soja (mil t)

51,88

51,88

130,23

Valor Adicionado - Indústria (%)

5,22

5,22

8,24

- Trigo (mil t)

22,50

22,50

59,60

Valor Adicionado - Serviços (%)

47,59

47,59

71,81

- Milho (mil t)

14,27

14,27

45,63

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Na hipótese de pavimentação da travessia, além dos quatro citados, outros cinco
municípios podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem de pelo menos 10%. A
população desse conjunto de nove municípios alcançou 75,4 mil hab. em 2010, mas também
com taxas de crescimento negativas. O PIB de 2010 somou R$ 770 milhões, dos quais 23,6%
foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura

479

Relatório Final

Dezembro, 2014

temporária acima de 460 mil de t em 2012, mantendo-se a importância da soja, trigo e milho
nesse volume. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de
9,58 mil trabalhadores em 2012.
Tabela 166 – Travessia Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí sobre o Rio Ivaí – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

3

8

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

6,00

9,21

População 2010 - mil hab.

38,17

71,43

75,40

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,20

0,30

0,32

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,19

-0,73

-0,79

Massa salarial: Região/PR (%)

0,14

0,21

0,21

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,70

-1,14

-1,19

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,90

5,04

5,01

2. População - 2010

3.PIB

9,58

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,43

0,74

0,77

Valor (R$milhão)

150,75

340,39

369,72

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

11,28

10,29

10,23

Volume Lavoura Temp. (mil t)

184,48

427,36

463,91

Valor Adic. - Agropecuária (%)

17,34

23,14

23,66

- Soja (mil t)

87,58

173,82

187,21

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,42

8,45

8,41

- Trigo (mil t)

42,78

86,47

89,47

Valor Adicionado - Serviços (%)

74,24

68,41

67,93

- Milho (mil t)

33,03

79,89

96,44

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente, foram observadas 7,2 mil travessias/ano. Projeta-se, em um horizonte de
20 anos, movimentação de 9.074 travessias/ano em 2034, analisando-se a partir de taxa média
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de crescimento anual de 1,13%, o qual é ilustrado na Figura 375.

Projetado

Figura 375 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 42 – GRANDES RIOS (PR) – JARDIM ALEGRE (PR)

A travessia Marolo, que liga os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre, está
localizada no Rio Ivaí (ver Figura 376).

Figura 376 – Mapa de localização da Travessia Marolo, município de Grandes Rios
Fonte: Elaboração própria

Interditada pela Marinha há aproximadamente um ano, a operação na travessia era de
responsabilidade da empresa Porto Extração Marolo Ltda., na figura de seu proprietário e
balseiro, Gilmar do Rosário Serra.
A 4 km da sede do município de Grandes Rios, o acesso à travessia é realizado por via
municipal, não pavimentada e em estado regular de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que acesse o local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. Os atracadouros não possuem espaço para armazenagem, de administração ou apoio.
A largura do rio nesse ponto é de aproximadamente 210 m e o canal possui 11 m de
profundidade, podendo atingir 13 m em épocas de chuvas.
De acordo com o prefeito de Grandes Rios, Sr. Antônio Cláudio Santiago, essa travessia
é historicamente operada por particular e não existe, ou a prefeitura desconhece a existência,
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de documentação que autorize o serviço ou documentação das embarcações interditadas. O
único documento encontrado na prefeitura relacionado ao operador da travessia foi um alvará
para exploração de areia, com validade para o ano de 1988, atividade também desenvolvida
pelo mesmo.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses, embora
exista interesse, por parte da Prefeitura, da reativação do serviço.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.6.5.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro de Grandes Rios, na margem direita, está localizado nas coordenadas
de latitude 24°08'48.7”S e longitude 51°32'44.9"W (ver Figura 377).

Figura 377 – Acesso ao atracadouro da margem direita, ocupado pela balsa interditada,
Grandes Rios
Fonte: FAPEU

Possui um ponto de atracação em leito natural, suficiente para atender à demanda
existente, no entanto, devido à interdição das embarcações utilizadas na travessia, encontrase sem manutenção e não está adequado para embarque e desembarque de passageiros
(balsa interditada estacionada no atracadouro), além de não ser compatível com as
características das embarcações (estreitamento por assoreamento da margem). A área
ocupada pelo atracadouro é de propriedade do Sr. Gilmar do Rosário Serra, operador da
travessia e responsável por sua manutenção.

2.6.5.2.

Estrutura física na margem esquerda

Possui um ponto de atracação em leito natural. O número de atracadouro é suficiente
para atender à demanda existente. O atracadouro dessa margem é adequado para embarque
e desembarque de passageiros e é compatível com as características de embarcações,
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apresentando bom estado de conservação, apesar de não haver atividade na travessia há
aproximadamente um ano. O atracadouro é de uso exclusivo do operador da travessia (ver
Figura 378).

Figura 378 – Atracadouro da margem esquerda, Jardim Alegre
Fonte: FAPEU

2.6.5.3.

Características da operação

As embarcações e, consequentemente, a travessia, estão interditadas pela Marinha. A
operação na travessia era realizada por Gilmar do Rosário Serra, proprietário e balseiro
habilitado na Marinha para executar o serviço. Não há embarcações em reforma ou em
construção. Havia interrupção da travessia sempre que o nível do rio ultrapassava 2 metros
acima do normal.
Quando estava em operação, havia cobrança de tarifa pela prestação do serviço. Os
valores praticados, apresentados na
Tabela 167, eram determinados pelo operador. Não foi informada a receita bruta
anual auferida pela atividade de travessia.
Tabela 167 – Tabela de preços – Grandes Rios
Tipo
Automóvel, Motocicleta e caminhonete

Valor
R$ 10,00

Caminhão (leve)
R$ 20,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia eram: transporte de safra, acesso
à comunidade isolada, trabalho e saúde. Os principais produtos transportados, em ordem de
importância, eram: milho, feijão, gado e encomendas de lojas e supermercados.
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Os usuários do serviço eram pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores.
O transporte realizado era de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos
origem e destino da carga e dos passageiros transportados.

2.6.5.4.

Embarcações

As embarcações encontram-se interditadas (ver Figura 379). Durante a visita, o
proprietário estava ausente e a prefeitura não possui documentação da travessia. Segundo a
prefeitura, a balsa estava totalmente irregular quando ocorreu a interdição da Marinha.

Figura 379 – Balsa e rebocador interditados e fora d’água na margem direita, Grandes Rios
Fonte: FAPEU

2.6.5.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se as informações recolhidas, apresenta-se na Tabela 167 um resumo
dos dados que caracterizam a travessia Marolo, no município de Grandes Rios.
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Tabela 168 – Características da travessia Marolo, Grandes Rios
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Gilmar do Rosário Serra (Autônomo)
Não há documentação que comprove a transferência,
autorização ou concessão dos serviços de travessia para o
operador, por parte da Prefeitura Municipal de Grandes Rios
Interditada.
Distante 4 km da sede do município de Grandes Rios, o acesso à
travessia é realizado por via municipal, não pavimentada e em
estado regular de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural. O
atracadouro da margem direita está inadequado às operações,
pois a balsa interditada encontra-se estacionada no mesmo.
Caso houvesse prestação do serviço, o atracadouro da margem
esquerda estaria adequado às operações. Largura do rio em
torno de 210 metros e profundidade do canal de 11 metros.
Os usuários do serviço eram pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores, que utilizavam a travessia para
transporte de safra, acesso à comunidade isolada, trabalho e
saúde. Os principais produtos transportados, em ordem de
importância, eram: milho, feijão, gado e entregas de lojas e
supermercados. O transporte realizado era de caráter local,
sendo o próprio município e municípios vizinhos origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Uma balsa e um rebocador, interditados e fora d’água na
margem direita.
Embarcações sem documentação.
Não é realizada travessia há pelo menos 1 ano. Receita bruta
anual anterior à interdição não informada.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses. A prefeitura demonstrou interesse em
reativar o serviço.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.5.6.

Análise econômica

A travessia Grandes Rios – Jardim Alegre sobre o Rio Ivaí liga os municípios de Grandes
Rios e Jardim Alegre. A localização georreferenciada e a relação dos municípios
potencialmente beneficiados se encontram na Tabela 169. A travessia pode reduzir o percurso
rodoviário entre as duas sedes municipais de 72 km para cerca de 23,2 km, dos quais
atualmente 23 km ainda são em estrada de terra. Outros oito municípios também poderão vir
a ser beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso
haja asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 169 – Travessia Grandes Rios – Jardim Alegre sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Norte Central

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°08'48.7"S e long. 51°32'44.9"W
a

Municípios beneficiados : Arapuã, Grandes Rios,
Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel
Ribas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São João do
Ivaí.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

72

0

Terra

0

23

Travessia

-

0,2

Total
72
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

23,2

Fonte: Elaboração própria

A Figura 380 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, um mapa local
com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 380 – Travessia Grandes Rios – Jardim Alegre sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, a travessia atende a trabalhadores, moradores e
transporte de safra (milho, feijão, gado) e de mercadorias de consumo. O acesso é realizado
por rodovia municipal, não pavimentada e com estado de conservação considerado regular.
Entretanto, a travessia encontra-se interditada pela Marinha. Não se obteve informações do
número de travessias/dia, bem como de receita obtida com a prestação de serviços de
transporte, quando de sua operação.
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Figura 381 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Grandes Rios – Jardim Alegre
Fonte: Elaboração própria

A Figura 381 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios segundo escala do PIB. Observa-se que o município de Ivaiporã
apresentou, em 2010, valor maior do PIB dos municípios em estudo, situando no intervalo de
R$ 273 milhões e R$ 352 milhões, seguido pelos municípios de São João do Ivaí e Manoel Ribas
situados no intervalo de R$ 115 milhões a R$ 194 milhões. Os demais municípios ficaram
distante destas referências.
Seguindo a metodologia definida, a Tabela 170 e a Tabela 171 reúnem dados da
estrutura econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas
realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. Em ambas as
situações dez municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; logo, se
feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse do total dos municípios considerados.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 170 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: inicialmente, nenhum município é diretamente afetado com redução de pelo menos
40% do tempo de viagem. Seis municípios são beneficiados com redução entre 20% e 40%
(Arapuã, Grande Rios, Ivaiporã, Porto Alegre, Lunardelli e Manoel Ribas). A população desses
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seis municípios era de 72,66 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na
década 2000-10 mostrou-se negativa, -0,54 a.a, portanto, inferior à média estadual que foi
0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) é ainda mais
negativa, -1,15% % a.a.
Tabela 170 – Travessia Grandes Rios – Jardim Alegre sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

6

10

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

9,21

11,76

População 2010 - mil hab.

0,00

72,66

97,64

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,30

0,39

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,54

-0,73

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,21

0,26

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,00

-1,15

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

4,75

4,58

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,77

1,03

Valor (R$milhão)

0,00

325,20

499,54

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

10,56

10,56

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

437,91

820,29

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

20,97

23,76

- Soja (mil t)

0,00

189,29

275,60

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

8,41

8,22

- Cana de Açúcar(mil t)

0,00

54,37

219,12

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

70,62

68,02

- Milho (mil t)

0,00

87,26

188,88

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No tocante à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução de
percurso acima de 20%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 770 milhões e, o PIB per capita
dessa região alcançou R$ 10,56 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da agropecuária
(20,97%) em relação à indústria (8,41%), diferentemente da média estadual (8,5% e 27,4%,
respectivamente). O volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 437,91 mil
t, com destaque para a soja. O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego
alcançou 9,21 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 4,75% a.a. no período
de 2000-2012.
Tabela 171 – Travessia Grandes Rios – Jardim Alegre sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

10

10

10

Pessoal ocupado total - mil trab.

11,76

11,76

11,76

População 2010 - mil hab.

97,64

97,64

97,64

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,39

0,39

0,39

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,73

-0,73

-0,73

Massa salarial: Região/PR (%)

0,26

0,26

0,26

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,15

-1,15

-1,15

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,58

4,58

4,58

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

1,03

1,03

1,03

Valor (R$milhão)

499,54

499,54

499,54

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

10,56

10,56

10,56

Volume Lavoura Temp. (mil t)

820,29

820,29

820,29

Valor Adic. - Agropecuária (%)

23,76

23,76

23,76

- Soja (mil t)

275,60

275,60

275,60

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,22

8,22

8,22

- Cana de Açúcar(mil t)

219,12

219,12

219,12

Valor Adicionado - Serviços (%)

68,02

68,02

68,02

- Milho (mil t)

188,88

188,88

188,88

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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Com o asfaltamento da travessia, além dos seis citados, outros quatro municípios
(Lidianópolis, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São João do Ivaí) podem beneficiar-se com a
redução do tempo de viagem em pelo menos 10%. A população desses dez municípios
alcançou 97,64 mil habitantes, em 2010, e apresentou taxa de crescimento negativa, da ordem
de -0,73 a.a, conforme a Tabela 171. O PIB de 2010 somou R$ 1,03 bilhão, dos quais 23,76%
foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura
temporária em 820,29 mil t, com destaque para a soja. O contingente de pessoas ocupadas
com relações formais de emprego foi de 11,76 mil empregados em 2012.

2.6.6.

TRAVESSIA 43 – GODOY MOREIRA (PR) – BARBOSA FERRAZ
(PR)

A travessia que liga os municípios de Godoy Moreira e Barbosa Ferraz, denominada
Porto Gaúcho, está localizada no Rio Corumbataí (ver Figura 382). A Prefeitura Municipal de
Godoy Moreira é a responsável pela operação na travessia.

Figura 382 – Mapa de localização da Travessia Porto Gaúcho, município de Godoy Moreira
Fonte: Elaboração própria

489

Relatório Final

Dezembro, 2014

A travessia localiza-se a 7 km da sede do município de Godoy Moreira e seu acesso é
realizado por via municipal, não pavimentada, em bom estado de conservação. Não há linha
de transporte coletivo até o local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio, e é realizada por duas embarcações: uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas
pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem, administração ou apoio.
A travessia possui largura aproximada de 80 m e o canal possui cerca de 6 m de
profundidade, podendo atingir 15 m em épocas de chuvas.
Há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses. O valor
estimado para esse investimento é de R$ 1,9 milhão, a ser dividido em 50% pelas Prefeituras
Municipais de Godoy Moreira e de Barbosa Ferraz.
De acordo com a prefeitura, a travessia desempenha papel fundamental na
movimentação de pessoas e cargas no município, pois Godoy Moreira possui somente um
acesso rodoviário pavimentado e essa via possui características físicas que dificultam o acesso
rápido aos municípios vizinhos, tais como: 5,2 m de largura, alta sinuosidade, pontes estreitas
que permitem a passagem de um veículo por vez, e velocidade máxima permitida de 60 km/h.
De acordo com o prefeito e o vice prefeito do município, existe considerável demanda
noturna de estudantes e moradores de outros municípios que trabalham na cidade, mas como
não há operação da balsa nesse horário, precisam é necessário que utilizem a rodovia,
percorrendo distância de 70 km até Barbosa Ferraz, enquanto pela travessia essa distância é
de 28 km. Além disso, o município de Godoy Moreira é frequentemente isolado de outros
municípios com ocorrência de chuvas. Esse isolamento se dá tanto pela rodovia quanto pela
travessia, pois são criados cinco pontos de alagamento na rodovia, principalmente nas pontes,
que, além de estreitas, são baixas; e a balsa deixa de operar com nível do rio acima de 2 m do
normal. Segundo eles, existe uma esperança da administração e dos munícipes de que haja a
construção de uma ponte que substitua a travessia, melhorando os acessos ao município.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.6.6.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro pertencente ao município de Godoy Moreira, na margem direita, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°09'55.5"S e longitude 51°57'43.4"W.
Possui um ponto de atracação em leito natural, adequado para o desembarque de passageiros,
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compatível com as embarcações que nele operam e suficiente para atender à demanda
existente. O atracadouro é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Godoy Moreira, que
também é responsável por sua manutenção (ver Figura 283).

Figura 383 – Atracadouro da margem direita, Godoy Moreira
Fonte: FAPEU

O atracadouro dessa margem conta com um quadro de horários de chegada e saída
das embarcações em estado regular de conservação, e uma placa de aviso do horário de
almoço do barqueiro (ver Figura 384).

Figura 384 – Placas informativas existentes na margem direita, Godoy Moreira
Fonte: FAPEU

2.6.6.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro de Barbosa Ferraz, na margem esquerda do rio, está localizado nas
coordenadas de latitude 24°09'53.0"S e longitude 51°57'42.1"W. A Figura 385 mostra que a
margem esquerda do rio apresenta as mesmas condições de infraestrutura encontradas na
margem direita.
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Figura 385 – Acesso e atracadouro da margem esquerda, Barbosa Ferraz
Fonte: FAPEU

2.6.6.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Godoy Moreira. A prefeitura é registrada sob CNPJ de número 81.392.656/0001-07 e está
localizada na Rua Campo Mourão, 181, Centro.
Para a atividade de balseiro, existem dois funcionários formais, habilitados na
Marinha. Um dos balseiros é funcionário da Prefeitura de Godoy Moreira e o outro é
funcionário da Prefeitura de Barbosa Ferraz. Trabalham em dias alternados, nos horários: das
06:00 às 11:00 e das 12:00 às 19:00. Há uma pausa para almoço das 11:00 às 12:00. O tempo
de travessia é de 2 minutos, o que corresponde à velocidade média de 1,12 nós.
O transporte é realizado nos dias úteis, conforme a demanda, totalizando uma média
de 900 travessias por mês. Ocorrem interrupções mensais na travessia em decorrência de
alterações no nível d’água.
O transporte realizado não é gratuito e não há emissão de bilhete de passagem.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: transporte de safra, acesso à
comunidade isolada, trabalho e saúde. Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores. Médico, bioquímico e enfermeiras que moram em Barbosa Ferraz
utilizam a balsa, bem como funcionários do Estado residentes em Godoy Moreira, que
procuram atendimento por plano de saúde em Campo Mourão. O transporte realizado é de
caráter local, sendo que o próprio município e municípios vizinhos são origem e destino da
carga e dos passageiros transportados.
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Os principais produtos transportados, em ordem de importância, são: maracujá,
mandioca, tomate, gado, pimenta e bicho da seda. A quantidade de produto transportada não
é controlada.
Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada, no entanto, o balseiro entrevistado estima que, durante a
safra, são transportados cerca de dez caminhões por dia e, durante a entressafra,
aproximadamente três caminhões por dia.
A prefeitura possui autorização formal da Marinha para operar, emitida em 13 de
novembro de 2012 e válida até 20 de outubro de 2018.

2.6.6.4.

Embarcações

A Prefeitura de Godoy Moreira, que realiza o serviço de travessia, possui duas
embarcações certificadas pela Marinha: uma balsa e um rebocador. Não há embarcações
interditadas, em reforma ou em construção. Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações
possui banheiro e nem espaço reservado para PNE.
A balsa, denominada Corumbataí, com 11 anos de uso, casco de aço, possui as
medidas: 18 m de comprimento, 6 m de largura e 0,7 m de calado (ver Figura 386).

Figura 386 – Balsa Corumbataí e seu casario
Fonte: FAPEU

A Figura 387 mostra placas de avisos fixadas no interior do casario da balsa, onde há
informações de limite máximo de carga (30 toneladas), que corresponde ao limite máximo de
oito passageiros e quatro automóveis ou um caminhão-toco.
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Figura 387 – Quadros de avisos no interior do casario da balsa
Fonte: FAPEU

A balsa possui CSN, porém os respondentes não souberam dizer se existe seguro
DPEM. Quanto à segurança, a balsa está equipada com extintor de incêndio e oito coletes
salva-vidas. A Marinha já interditou a balsa três vezes em nove anos.
O rebocador, nomeado Corumbataí I, também com 11 anos de uso, com dimensões: 6
m de comprimento, 1,65 m de largura e 0,2 m de calado, possui casco de aço e motor de 8 hp.
Quanto à segurança, o rebocador possui um extintor de incêndio (ver Figura 388).

Figura 388 – Quadros de avisos no interior do casario da balsa
Fonte: FAPEU

2.6.6.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 171 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Porto Gaúcho, município de Godoy Moreira.

494

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 172 – Características da travessia Porto Gaúcho, Godoy Moreira
Administração

Prefeitura Municipal de Godoy Moreira

Situação

Em operação.
A travessia dista 7 km da sede do município de Godoy Moreira.
O acesso à balsa é feito por via rural municipal, não
pavimentada e em bom estado de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequado às operações. Largura do rio em torno de 80 metros
e profundidade do canal de 6 metros, podendo chegar a 15
metros em épocas de chuvas.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra, acesso à comunidade isolada, trabalho e
saúde. Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais,
trabalhadores e moradores. Os principais produtos
transportados, em ordem de importância, são: maracujá,
mandioca, tomate, gado, pimenta e bicho da seda. O transporte
realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
Balsa Corumbataí, com dimensões de 18,0 x 6,0 x 0,70*, com
11 anos de uso e em bom estado de conservação. Rebocador
Corumbataí I, com dimensões de 6,0 x 1,65 x 0,20*, com tempo
de uso de 11 anos, equipado com um motor de 8 hp e em bom
estado de conservação.
Embarcações com título de inscrição. Balsa com CSN, 8 coletes
salva-vidas, 2 boias e 1 extintor de incêndio. Rebocador com 1
extintor de incêndio.
900 travessias por mês. Gratuita.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 1.900.000,00, a
serem divididos entre as Prefeituras Municipais de Godoy
Moreira e Barbosa Ferraz para os próximos 12 meses, para
pavimentação em calçamento poliédrico das sedes municipais
até a travessia.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta

Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.6.6.

Análise Econômica

A travessia Godoy Moreira – Barbosa Ferraz sobre o Rio Corumbataí, afluente do Ivaí,
faz a ligação entre os municípios de Godoy Moreira e Barbosa Ferraz. A localização
georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados pela travessia
encontram-se na Tabela 173. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas
sedes municipais de 66,2 km para cerca de 26,4 km, dos quais atualmente 11,5 km ainda são
em estrada de terra. Outros cinco municípios também poderão vir a ser beneficiados com a
travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja asfaltamento do
novo percurso.
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Tabela 173 – Travessia Godoy Moreira – Barbosa Ferraz sobre o Rio Corumbataí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Norte Central

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°09'55.5" S e long. 51°57'43.4" W

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada
68,7
Terra
0
Travessia
Total
68,7
a
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.
a

Municípios beneficiados : Barbosa Ferraz, Godoy
Moreira, Corumbataí do Sul, Luiziana, Fênix, Quinta do
Sol e Engenheiro Beltrão.

14,8
11,5
0,1
26,4

Fonte: Elaboração própria

A Figura 389 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, um mapa local
com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 389 – Travessia Godoy Moreira – Barbosa Ferraz sobre o Rio Corumbataí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

De acordo com o levantamento de campo, são realizadas atualmente 900 passagens
por mês pela travessia, atendendo aos moradores de comunidade, trabalhadores, transporte
de safra (milho, feijão, gado) e de mercadorias em geral. Em particular, esta travessia é
utilizada por profissionais dentre os quais, médicos, bioquímicos, enfermeiras e outros
funcionários de empresas, para o deslocamento entre os municípios. A operação da travessia
ocorre em dias úteis e de acordo com a demanda. O acesso a esta travessia é feita por rodovia
municipal (Godoy Moreira), não pavimentada, porém o seu estado de conservação é
considerado bom. Não se tem informações sobre o número de passageiros que a utilizam, bem
como do volume de carga transportado. Entretanto, segundo informações coletadas no
período mais intenso da colheita da safra agrícola chega-se a triplicar o número de caminhões
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que usam a travessia. Prevê-se investimento em infraestrutura estimado em R$ 1,9 milhão,
com recursos provenientes do poder público municipal de Godoy Moreira e Barbosa Ferraz.

Figura 390 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Godoy Moreira – Barbosa Ferraz
Fonte: Elaboração própria

A Figura 390 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Observa-se que o município de Engenheiro
Beltrão apresentou, em 2010, o maior PIB dos municípios em estudo, situado no intervalo de
R$ 186 milhões e R$ 226 milhões, seguido pelo município de Luiziana, cujo valor de bens e
serviços produzidos está situado no intervalo de R$ 107 milhões a R$ 146 milhões. Os demais
municípios ficaram abaixo destas referências.
A Tabela 174 e a Tabela 175 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 9: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, quatro municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de
usuários de outros três municípios, num total de sete municípios.

9

A seção 1 deste relatório apresenta os detalhes da metodologia utilizada.
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Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 174 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo: dois municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 40%
do tempo de viagem (Godoy Moreira e Barbosa Ferraz) e outros dois com redução entre 20 e
40% (Corumbataí do Sul e Luiziana). Nesse sentido, a população desses quatro municípios era
de 27,3 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10
mostrou-se negativa, muito inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da mesma forma, a
projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se também
negativa.
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 300 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 8,3 mil, muito inferior à
média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se
participação maior da agropecuária (37,2%) em relação à indústria (7,0%), diferentemente da
média estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente). Nesse sentido, ressalta-se que o volume de
produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 455,7 mil t, com destaque para a cana-deaçúcar. O total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 3 mil
trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 3,2% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 174 – Travessia Godoy Moreira – Barbosa Ferraz sobre o Rio Corumbataí – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia- Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

4

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

1,50

3,00

3,00

População 2010 - mil hab.

16,00

27,30

27,30

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,10

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,10

-1,10

-1,10

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,10

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,60

-1,50

-1,50

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,30

3,20

3,20

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,10

0,30

0,30

Valor (R$milhão)

79,30

259,90

259,90

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

8,30

11,30

11,30

Volume Lavoura Temp. (mil t)

188,00

455,70

455,70

Valor Adic. - Agropecuária (%)

29,60

37,20

37,20

- Cana de Açúcar(mil t)

65,70

67,30

67,30

Valor Adicionado - Indústria (%)

9,30

7,00

7,00

- Milho (mil t)

55,50

121,70

121,70

Valor Adicionado - Serviços (%)

61,10

55,80

55,80

- Soja (mil t)

36,10

184,70

184,70

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Com o asfaltamento da travessia, além dos quatro citados, outros três municípios
podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Fênix, Quinta do
Sol e Engenheiro Beltrão). A população desses sete municípios alcançou 51,1 mil hab. em
2010, mas também com taxas de crescimento negativas. O PIB de 2010 somou R$ 700 milhões,
dos quais 31,4% foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de
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cargas da lavoura temporária acima de 2 milhões de t, com destaque para a cana-de-açúcar. O
contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 7,5 mil
trabalhadores em 2012.
Tabela 175 – Travessia Godoy Moreira – Barbosa Ferraz sobre o Rio Corumbataí – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de
Acima de
Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

3

5

7

Pessoal ocupado total - mil trab.

1,90

3,50

População 2010 - mil hab.

20,00

32,10

51,10

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

0,10

0,20

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,30

-1,00

-0,80

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,20

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,70

-1,40

-1,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,10

3,30

2,10

2. População - 2010

3.PIB

7,50

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,20

0,40

0,70

Valor (R$milhão)

101,80

323,30

523,40

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

8,50

11,60

13,40

Volume Lavoura Temp. (mil t)

204,20

829,50

2.028,40
1.241,10

Valor Adic. - Agropecuária (%)

32,00

36,00

31,30

- Cana de Açúcar(mil t)

66,40

339,60

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,80

6,90

10,40

- Milho (mil t)

59,20

191,40

385,70

Valor Adicionado - Serviços (%)

59,30

57,10

58,30

- Soja (mil t)

41,80

208,80

295,50

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente, calcula-se uma média de 10.800 travessias/ano, e projeta-se para 2034
uma média anual de 14.771 travessias. A taxa média de crescimento chega a 1,54% ao ano nos
20 anos projetados, possuindo um aumento de 3.971 travessias na média anual, de acordo
com a Figura 391.

Número de Travessias

16.000
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2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 391 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Godoy Moreira – Barbosa Ferraz – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 44 – SÃO PEDRO DO IVAÍ (PR) – FÊNIX (PR)

A travessia São Pedro liga os municípios de São Pedro do Ivaí e Fênix e está localizada
no Rio Ivaí (ver Figura 392). A empresa concessionária Cia. Vale do Ivaí S.A. Açúcar e Álcool é a
responsável pela operação na travessia.

Figura 392 – Mapa de localização da Travessia São Pedro, município de São Pedro do Ivaí
Fonte: Elaboração própria

Distante 17 km da sede do município de são Pedro do Ivaí, o acesso à travessia é
realizado pela rodovia PR-457 em seus primeiros 12 km, e por via municipal em seus 5 km
restantes. A rodovia é pavimentada e está em condições razoáveis de conservação,
apresentando, em alguns pontos, panelas e trincas do tipo couro de jacaré em fase
intermediária. A estrada rural municipal não é pavimentada, mas está cascalhada e em bom
estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As travessias são realizadas por duas embarcações: uma balsa e um rebocador. As áreas
ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem, administração e apoio.
A largura do Rio Ivaí no ponto de travessia é de aproximadamente 165 m e a
profundidade de seu canal não foi informada.
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Não souberam informar se há previsão de investimentos na infraestrutura nos
próximos 12 meses. No entanto, a empresa concessionária está tramitando projeto de outra
embarcação para a implantação de nova travessia, entre os municípios de São Pedro do Ivaí e
São João do Ivaí, para aumento na demanda de transporte de cana-de-açúcar para sua usina
localizada em São Pedro do Ivaí.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia São
Pedro.

2.6.7.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, localizado no município de São Pedro do Ivaí, possui
coordenadas geográficas de latitude 23°49'39.9"S e longitude 51°58'59.2"W. Com um ponto
de atracação em leito natural, em bom estado de conservação, o atracadouro é adequado para
o embarque e desembarque de passageiros, compatível com as embarcações que nele operam
e suficiente para atender à demanda existente (ver Figura 393).

Figura 393 – Acesso e atracadouro da margem direita, São Pedro do Ivaí
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da Cia. Vale do Ivaí
S.A. Açúcar e Álcool, que também se responsabiliza por sua manutenção.
Não existe nenhum outro tipo de equipamento disponível.

2.6.7.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, pertencente ao município de Fênix,
apresenta as mesmas condições de infraestrutura encontradas na margem direita (ver Figura
394). Não foi possível realizar a travessia e obter as coordenadas geográficas dessa margem,
porque havia chovido intensamente no dia anterior e, como a visita não foi realizada em época
de safra, o balseiro não se encontrava no local.
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Figura 394 – Atracadouro da margem esquerda, Fênix
Fonte: FAPEU

2.6.7.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa concessionária Cia.
Vale do Ivaí S.A. Açúcar e Álcool. A empresa é registrada sob CNPJ de número
75.177.857/0001-80 e está localizada na Estrada Marisa, Km 3, zona rural de São Pedro do Ivaí
(PR). A empresa é de grande porte e iniciou sua atuação em 23 de agosto de 1999.
A operação é regularizada e um operador habilitado na Marinha está disponível para a
realização da atividade.
Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção. O transporte é
gratuito e realizado diariamente, conforme a demanda.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são para transporte de safra e
trabalho, realizados por grandes produtores rurais e trabalhadores. O principal produto
transportado é a cana-de-açúcar. A quantidade de produto transportada em 2012 foi de
1.578.661 t. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e os
municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
É elaborado um relatório mensal encaminhado à empresa, contendo informações
sobre o número de veículos e o volume de carga transportada.
A empresa possui autorização formal para operar, através de Contrato de Comodato
entre a mesma e a Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí. Emitido em 23 de agosto de
1999, o contrato possui validade indeterminada.
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2.6.7.4.

Embarcações

As embarcações pertencem originalmente à Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí,
mas foram cedidas em comodato à empresa operadora.
A balsa, denominada São Pedro, utilizada há 18 anos, tem casco de aço, 41,73 m de
comprimento, 8 m de largura e 0,85 m de calado, quando carregada. Seu limite máximo de
carga é de 135,5 t e o limite máximo de passageiros é de 55 pessoas (ver Figura 395).

Figura 395 – Vista geral parcial do casario da Balsa São Pedro
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 55 coletes
salva-vidas. Em bom estado de conservação, a embarcação possui informações, pintadas na
própria balsa, que indicam: seu nome, a capacidade de carga, as instruções aos usuários
durante a travessia e telefone para contato em caso de reclamações. Certificada na Marinha,
possui CSN, título de inscrição e seguro DPEM (ver Figuras 396 e 397).

Figura 396 – Casario da balsa com espaço para coletes salva-vidas e extintor
Fonte: FAPEU
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Figura 397 – Identificação da balsa na lateral do casco e inscrições com identificação e
informações para usuários
Fonte: FAPEU

O rebocador, também nomeado São Pedro, possui casco de aço, 7 metros de
comprimento e motor a diesel tipo MWM de 138 hp. A embarcação se encontra em regular
estado de conservação. Como ilustra a Figura 398, há três extintores de incêndio no
rebocador. No momento da visita, não havia colete salva-vidas no rebocador.

Figura 398 – Rebocador acoplado à balsa e detalhe de seu interior, com destaque para o
motor e extintores de incêndio
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro, nem espaço
reservado e demarcado para PNE.

2.6.7.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 176 um resumo das
informações que caracterizam a travessia São Pedro, município de São Jorge do Oeste.
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Tabela 176 – Características da travessia São Pedro, São Jorge do Oeste
Administração

Cia. Vale do Ivaí S.A. Açúcar e Álcool

Situação

Em operação.
Distante 17 km da sede do município de são Pedro do Ivaí, o
acesso à travessia é realizado pela rodovia PR-457 em seus
primeiros 12 km e, por via municipal em seus 5 km restantes. A
rodovia é pavimentada e está em condições razoáveis de
conservação. A estrada rural municipal não é pavimentada, mas
está cascalhada e em bom estado de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações, em boas condições de conservação.
Largura do rio em torno de 165 m.
Transporte de safra e trabalho, realizados por grandes
produtores rurais e trabalhadores. O principal produto
transportado é a cana-de-açúcar. A quantidade de produto
transportada em 2012 foi de 1.578.661t. Os usuários O
transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio
município e municípios vizinhos, origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
Balsa São Pedro, 18 anos de uso, casco de aço, 41,73 x 8,0 x
0,85*. Limite máximo de carga é de 135,5 t e limite máximo de
passageiros é de 55 pessoas.
Balsa Certificada na Marinha, possui CSN, título de inscrição e
seguro DPEM. Quanto à segurança, a balsa está equipada com
1 extintor de incêndio e 55 coletes salva-vidas. O rebocador São
Pedro, possui casco de aço, 7 m de comprimento e motor a
diesel tipo MWM de 138 hp. A embarcação se encontra em
regular estado de conservação. Há 3 extintores de incêndio no
rebocador.
Número de travessias não informado. Gratuita.
Não souberam informar se há previsão de investimentos na
infraestrutura nos próximos 12 meses. No entanto, a empresa
concessionária está tramitando projeto de outra embarcação
para a implantação de nova travessia, entre os municípios de
São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí, para aumento na demanda
de transporte de cana-de-açúcar para de sua usina localizada
em São Pedro do Ivaí.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.7.6.

Análise Econômica

A travessia São Pedro do Ivaí – Fênix sobre o Rio Ivaí pode trazer benefícios somente
para as áreas rurais dos dois municípios, uma vez que a ligação atual entre as sedes municipais
tem menor extensão do que aquela feita pela travessia, que passa pelo interior dos dois
municípios. Os dados da Tabela 177 mostram que a travessia abrange um trecho de rodovia
não pavimentada de 26,5 km mais 10,3 km pavimentados da PR 457, contra uma extensão
total de 27,3 km pavimentados na ligação atualmente existentes entre as duas sedes
municipais, pela PR 082 e BR 369. Com isso, evidentemente, ao invés de redução, há aumento
no percurso rodoviário entre as duas cidades através da travessia.
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Tabela 177 – Travessia São Pedro do Ivaí – Fênix sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Ocidental e Norte
Central
Coordenadas: lat. 23°49'39.9” S e long. 51°58'59.2” W

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

27,3

10,3

Terra

0

26,5

Travessia

-

0,1

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Fênix e São Pedro do Ivaí

a

Total
27,3
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

36,9

Fonte: Elaboração própria

A Figura 399 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, um mapa local
com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 399 – Travessia São Pedro do Ivaí – Fênix sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme pesquisa de campo, a travessia é administrada por uma empresa produtora
de açúcar e álcool, que atende além do transporte de safra (cana-de-açúcar), a passagem de
moradores, pequenos produtores e trabalhadores. O acesso à travessia é realizado por uma
via municipal e por rodovia, sendo a maior parte pavimentada e outra não, mas com razoável
estado de conservação. Não há receita pelo uso da travessia, uma vez que não há cobrança
pelo serviço. Contudo, tem-se a informação de que a balsa pode transportar 55 pessoas e
carga máxima de 135,5 t.
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Figura 400 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Fênix – São Pedro do Ivaí
Fonte: Elaboração própria

A Figura 400 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Observa-se que o município de São Pedro do
Ivaí apresentou, em 2010, valor maior do PIB entre os dois municípios em estudo, R$ 189
milhões. Este valor situou-se, três vezes acima do valor da produção de bens e serviços de
Fênix, expresso em R$ 65 milhões.
Apesar dessa peculiaridade, a travessia pode justificar-se pelo benefício para a
população e atividade econômica da zona rural dos dois municípios. Poderia, adicionalmente,
beneficiar usuários de municípios vizinhos, como Quinta do Sol, na margem esquerda, e
Itambé, na margem direita. Pela impossibilidade de identificar com exatidão e a região, com
destaque para a área rural, diretamente beneficiada pela travessia, foram reunidos na Tabela
178 dados demográficos e econômicos referentes aos dois municípios, São Pedro do Ivaí e
Fênix, incluindo áreas rurais e urbanas, o que serve como uma primeira estimativa da estrutura
econômica local.
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Os números da Tabela 178 mostram que os dois municípios tinham população
conjunta de aproximadamente 15 mil hab. em 2010, tendo havido crescimento demográfico
positivo (0,38%a.a.) na década 2000-10, mas com tendência de taxa negativa de crescimento (0,12%a.a.) para as próximas duas décadas. Ou seja, a região tenderá a perder
representatividade no contexto demográfico estadual. Sua base econômica é expressa por um
PIB de R$ 250 milhões em 2010, dos quais 50% foram gerados no setor de serviços, 32% na
indústria e 18% na agropecuária. Deve-se, portanto, destacar a elevada representatividade da
indústria frente à agropecuária. Associado a esse fato, verifica-se que a região, com seus 5,09
mil trabalhadores em relação formal de emprego, tem maior participação no emprego formal
do estado (0,168%) do que na população (0,144%). Além disso, o emprego formal cresceu no
período 2000-2012 à taxa média anual de 8,5%, bastante superior à do estado. O PIB per
capita em 2010 foi de R$17 mil, um pouco abaixo da média estadual (R$ 20,8 mil). Conforme
mostra a Tabela 178, a cana-de-açúcar é o principal produto da lavoura temporária da região,
com volume superior a 1 milhão de toneladas em 2012.
Tabela 178 – Travessia São Pedro do Ivaí – Fênix sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos dos
municípios de São Pedro do Ivaí e Fênix – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis
2

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

2. População - 2010

5,09

População 2010 - mil hab.

14,97

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,17

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,38

Massa salarial: Região/PR (%)

0,10

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,12

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

8,50

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,25

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

16,97

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

17,98

- Cana de Açúcar(mil t)

Valor Adicionado - Indústria (%)

31,57

- Milho (mil t)

102,71

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,45

- Soja (mil t)

46,29

137,77
1.182,51
1.022,83

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente, observa-se uma média de 2.160 travessias/ano. Projetam-se, para 2034,
2.704 travessias/ano, com taxa média anual de 1,10%. Este crescimento é observado na Figura
401.
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Figura 401 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de São Pedro do Ivaí – Fênix – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.6.8.

TRAVESSIA 45 – IVATUBA (PR) – ENGENHEIRO BELTRÃO
(PR)

A travessia que liga os municípios de Engenheiro Beltrão à Ivatuba está localizada no
Rio Ivaí, distante 3 km do centro do município de Ivatuba (ver Figura 402).

Figura 402 – Mapa de localização da Travessia Ivatuba, município de Ivatuba
Fonte: Elaboração própria
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As prefeituras dos municípios possuem a autorização para operar a travessia. O acesso
até a travessia é realizado por vias urbanas e rurais, que apresentam estado de conservação
regular. A via é pavimentada no perímetro urbano e não pavimentada na área rural que dá
acesso à travessia. Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A pesquisa de campo foi realizada no dia 8 de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do Sr. Reinaldo e Sr. Antônio, representantes da Prefeitura Municipal de
Ivatuba; e do Sr. Cláudio, Secretário de obras de Engenheiro Beltrão.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural. A operação não está
sendo regular, pois a balsa que realizava a travessia está interditada pela Marinha. As áreas
ocupadas pelos atracadouros não possuem espaços de armazenagem, de administração ou de
apoio.
O canal possui em torno de 192 m de largura, 30 m de profundidade e não sofre
influência de marés. A seguir são apresentadas as características da estrutura física da
travessia.

2.6.8.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Ivatuba está localizado na margem direita do rio e
corresponde às seguintes coordenadas geográficas: latitude 23°38'46,00"S e longitude
52°13'30.1"W. Possui um ponto de atracação em leito natural, sendo adequado para o
embarque e desembarque de passageiros (ver Figura 403). Apesar da Prefeitura Municipal de
Ivatuba ser proprietária e responsável pela manutenção do atracadouro, o mesmo não é de
uso exclusivo. Como a travessia está interditada, ele está sendo utilizado por pescadores, para
amarração de pequenas embarcações.

Figura 403 – Atracadouro Margem Direita (Ivatuba)
Fonte: FAPEU
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O atracadouro não possui nenhuma outra infraestrutura de apoio às operações, nem
previsão de investimento para os próximos 12 meses.

2.6.8.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda do rio situa-se o município de Engenheiro Beltrão, cujas
coordenadas geográficas de seu atracadouro não foram obtidas em pesquisa de campo, uma
vez que a travessia encontra-se interditada. Nesta margem do rio há um ponto de atração em
leito natural. O atracadouro não é adequado nem compatível com as embarcações, pois após a
interdição da balsa, não foram realizados trabalhos de manutenção e o acesso rodoviário é
pouco frequentado. Atualmente, não há demanda para a operação da travessia.
A Figura 404 mostra que no lugar do atracadouro foi construído um trapiche de
madeira improvisado para a pesca. A Prefeitura de Engenheiro Beltrão é proprietária e
responsável pela manutenção do atracadouro desta margem.

Figura 404 – Atracadouro Margem Esquerda (Engenheiro Beltrão)
Fonte: FAPEU

Análogo à infraestrutura na margem direita, o atracadouro na margem direita não
possui estrutura de apoio (armazenagem, administrativo etc.). Porém, há previsão de
investimentos de R$ 149.000,00 para o próximo ano. Segundo o Sr. Cláudio O. da Silva,
secretário de obras do município de Engenheiro Beltrão, que acompanhou a visita, encontra-se
em tramitação uma solicitação ao Governo do Estado para a aquisição de uma balsa de 15
metros de comprimento e de um rebocador com motor de centro.

2.6.8.3.

Características da operação

Não há operação na travessia desde 2005 devido a um acidente com a embarcação,
que resultou em sua interdição pela Marinha (ver Figura 405). Quando ainda estava em
funcionamento, a travessia era gratuita e não havia emissão de bilhete de passagem. Os
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usuários do serviço eram normalmente pequenos produtores rurais, trabalhadores, moradores
e estudantes.

Figura 405 – Balsa interditada e fora d’água na Margem Direita
Fonte: FAPEU

O secretário de obras do município de Engenheiro Beltrão, Sr. Cláudio O. da Silva,
relatou que está providenciando a documentação para solicitação de nova balsa e novo
rebocador ao Governo do Estado. A embarcação solicitada é de pequeno porte, com 15 metros
de comprimento, uma vez que não se pretende realizar o transporte de caminhões,
considerando que a rodovia alternativa à travessia é pedagiada e a administração municipal
almeja evitar conflito com a concessionária. Caso a solicitação seja atendida, a proposta de
operação será diferente daquela praticada com a antiga balsa e a administração ficará a cargo
dos dois municípios envolvidos, cujas administrações ainda não decidiram sobre a cobrança de
tarifa.

2.6.8.4.

Embarcações

A balsa que realizava o transporte encontra-se interditada. Atualmente, a balsa está
fora da água, estacionada na margem direita do Rio Ivaí, município de Ivatuba. Informações
sobre suas dimensões, existência ou não de equipamentos de segurança, tempo de travessia e
tempo de uso não foram fornecidas, pois a documentação da embarcação foi recolhida pela
Marinha para evitar uso indevido.

2.6.8.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 178 um resumo das informações
que caracterizam a travessia de Ivatuba.
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Tabela 179 – Características da travessia de Ivatuba
Administração

Prefeituras Municipais de Ivatuba e Engenheiro Beltrão

Situação

Interditada desde 2005 e sem operação.

Acessos

Vias urbanas e rurais, distante 3 km do centro do município de
Ivatuba. Via urbana pavimentada e via rural não pavimentada,
ambas com estado de conservação regular.
01 atracadouro por margem, em leito natural, inadequados às
operações. Sem manutenção desde a interdição. Largura do rio
em torno de 192 metros e profundidade de 30 metros.
Pequenos produtores rurais, moradores, trabalhadores e
estudantes, tendo origem e destino caraterizado como local, ou
seja, no próprio município e municípios vizinhos.
Uma balsa com propulsão manual. Balsa interditada e fora
d’água, no atracadouro da margem de Ivatuba.
Documentos das embarcações recolhidos pela Marinha para
evitar uso indevido.
Não está em funcionamento. Gratuita.

Atracadouros
Utilização da travessia
Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessia e receita bruta
Investimentos

Estão previstos investimentos em torno de R$ 149 mil para
aquisição de nova balsa e um rebocador. Solicitação feita pela
Prefeitura de Engenheiro Beltrão ao Governo do Estado do
Paraná.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.8.6.

Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Ivaí entre os municípios de Ivatuba – Engenheiro Beltrão se
encontram na Tabela 180. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes
municipais de 53 km para cerca de 28,9 km, dos quais atualmente 15,9 km ainda são em
estrada de terra. Outros seis municípios também poderão ser beneficiados pela travessia com
pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja asfaltamento do novo percurso.
Tabela 180 – Travessia Ivatuba – Engenheiro Beltrão sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Ocidental e Norte
Central
Coordenadas: lat. 23°38'46,00"S e long. 52°13'30.1"W

a

Municípios beneficiados : Barbosa Ferraz, Campo
Mourão, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Fênix,
Ivatuba, Peabiru e Quinta do Sol

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

53

12,8

Terra

0

15,9

Travessia

-

Total
53
a
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

0,2
28,9

Fonte: Elaboração própria
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A Figura 406 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 406 – Travessia Ivatuba – Engenheiro Beltrão sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A referida travessia está sem operação desde 2005, conforme informado na pesquisa
de campo. O acesso à travessia é realizado, parcialmente através de rodovia estadual
pavimentada (Ivatuba), e através de rodovia não pavimentada (área rural). No período de
funcionamento não se cobrava pelo serviço prestado, logo não se tinha registro de receita
nesta atividade. Os usuários eram trabalhadores, pequenos produtores rurais, residentes e
estudantes da região. Existe, da parte do poder público municipal dos dois municípios –
Ivatuba e Engenheiro Beltrão – a intenção de reativar a travessia, sendo previsto investimento
em infraestrutura da ordem de R$ 149 mil.
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Figura 407 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Ivatuba – Engenheiro Beltrão
Fonte: Elaboração própria

A Figura 407 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Observa-se que o município de Campo
Mourão apresentou, em 2010, valor maior do PIB entre os dois municípios em estudo, ficando
no intervalo de 1,3 bilhão e R$ 1,7 bilhão. Este valor mostrou-se significativamente superior ao
registrado pelos demais municípios da região em estudo. Os demais municípios, em total de
sete, apresentaram PIB entre os valores R$ 33 milhões e R$ 444 milhões.
Seguindo a metodologia definida, a Tabela 181 e a Tabela 182 reúnem dados da
estrutura econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas
realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso,
cinco municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o
asfaltamento, a travessia seria de interesse de usuários de outros três municípios, num total
de oito municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 181 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: inicialmente, nenhum município é diretamente afetado com redução de pelo menos
40% do tempo de viagem (Ivatuba – Engenheiro Beltrão). Assim como, nenhum outro
município é beneficiado com redução entre 20% e 40%. Considerando uma redução do tempo
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de viagem acima de 10%, encontram-se cinco municípios, cuja população era de 49,05 mil
habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se
negativa, -0,03% a.a, portanto, inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. A projeção de
crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) é também negativa, -0,61.
Tabela 181 – Travessia Ivatuba – Engenheiro Beltrão sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

1. Número de Municípios

0

0

5

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012
Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,00

9,59

População 2010 - mil hab.

0,00

0,00

49,05

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,32

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,00

-0,03

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,22

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,00

-0,61

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,00

3,44

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,00

0,70

Valor (R$milhão)

0,00

0,00

441,72

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

0,00

14,23

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

0,00

1.714,53

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

0,00

24,37

- Cana de Açúcar(mil t)

0,00

0,00

948,22

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

0,00

18,12

- Milho (mil t)

0,00

0,00

362,14

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

0,00

57,51

- Soja (mil t)

0,00

0,00

233,28

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No tocante à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução de
percurso acima de 10%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 700 milhões e, o PIB per capita
dessa região alcançou R$ 14,23 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da agropecuária
(24,37%) em relação à indústria (18,12%), diferentemente da média estadual (8,5% e 27,4%,
respectivamente). O volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 1.714,53
mil t, com destaque para a cana de açúcar. O total de pessoal ocupado com relações formais
de emprego alcançou 9,59 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 3,44% a.a.
no período de 2000-2012.
Tabela 182 – Travessia Ivatuba – Engenheiro Beltrão sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
10%
20%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

8

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,98

33,26

33,26

População 2010 - mil hab.

16,92

146,11

146,11

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,13

1,10

1,10

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,02

0,33

0,33

Massa salarial: Região/PR (%)

0,10

0,90

0,90

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,54

-0,25

-0,25

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

1,84

4,77

4,77

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,26

2,40

2,40

Valor (R$milhão)

160,95

660,05

660,05

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

15,34

16,44

16,44

Volume Lavoura Temp. (mil t)

972,88

2.366,09

2.366,09

Valor Adic. - Agropecuária (%)

22,14

10,46

10,46

- Cana de Açúcar(mil t)

731,23

1.267,47

1.267,47

Valor Adicionado - Indústria (%)

16,92

23,63

23,63

- Milho (mil t)

169,98

590,41

590,41

Valor Adicionado - Serviços (%)

60,94

65,91

65,91

- Soja (mil t)

64,09

379,00

379,00

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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Com o asfaltamento da travessia, oito municípios (Barbosa Ferraz, Campo Mourão,
Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Fênix, Ivatuba, Peabiru, Quinta do Sol) podem
beneficiar-se com a redução do tempo de viagem em pelo menos 10%. A população desses
oito municípios alcançou 146,11 mil habitantes, em 2010, e apresentou taxa de crescimento
da ordem de 0,33% a.a., conforme a Tabela 181. O PIB de 2010 somou R$ 2,4 bilhões, dos
quais 10,46% foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas
da lavoura temporária em 2.366,09 mil t, com destaque para a cana-de-açúcar. O contingente
de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 33,26 mil trabalhadores em
2012.

2.6.9.

TRAVESSIA 46 – SÃO CARLOS DO IVAÍ (PR) – JAPURÁ (SANTA
CECÍLIA) (PR)

A travessia Porto São Carlos, que liga o município de Japurá a São Carlos do Ivaí, está
localizada no Rio Ivaí, no distrito de Santa Cecília (ver Figura 408). O proprietário da travessia é
o Sr. Ananias Pereira de Oliveira.

Figura 408 – Mapa de localização da Travessia Porto São Carlos,
município de São Carlos do Ivaí
Fonte: Elaboração própria
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O acesso até a travessia é realizado pela Rodovia Maria Ninfa Garanhão, distante 10
km da sede do município. A via estadual é asfaltada e seu estado de conservação é regular.
Não existem linhas de transporte coletivo que dão acesso à travessia.
A pesquisa de campo foi realizada no dia treze de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do Sr. Gilberto, administrador da travessia.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, sendo um em cada
margem do rio. O transporte é realizado por três embarcações: uma balsa e dois rebocadores.
A travessia não possui área de apoio ou armazenagem no local.
O canal tem cerca de 195 m de largura e 10 m de profundidade, podendo atingir 17 m
em épocas de cheias, que ocorrem de três a quatro vezes ao ano.

2.6.9.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro de São Carlos do Ivaí, localizado na margem direita, possui coordenadas
geográficas de latitude 23°21'55.7"S e longitude 52°31'28.9"W. Possui um ponto de atracação
em leito natural adequado às operações na travessia e apto à demanda existente. A área total
ocupada pelo atracadouro é de aproximadamente 100 metros quadrados, dispondo de um
escritório administrativo e lixeiras (ver Figura 409).

Figura 409 – Atracadouro Margem Direita
Fonte: FAPEU

2.6.9.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro localizado no distrito de Santa Cecília, município de Japurá, situa-se na
margem esquerda do rio e possui as seguintes coordenadas geográficas: latitude 23°22'01.3"S
e longitude 52°31'31.8"W. A margem esquerda do rio possui um ponto de atracação, que
apresenta condições adequadas à operação e suficiente para atendimento da demanda (ver
Figura 410).
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Figura 410 – Atracadouro Margem Esquerda
Fonte: FAPEU

2.6.9.3.

Características da operação

O operador da travessia é o Sr. Ananias Pereira de Oliveira, também responsável pela
sua manutenção, está inscrito no CPF n.o 026.461.539 53 e é residente na Av. Dr. Alexandre
Rasgulaeff, n.o 2574, Santa Alice, Maringá (PR). O proprietário conta com quatro funcionários
formais registrados para trabalho na travessia e uma receita bruta anual de aproximadamente
R$ 60 mil.
As operações ocorrem regularmente nos dias úteis conforme a demanda e totalizam a
média de 750 travessias por mês. Os operadores das embarcações são habilitados pela
Marinha e os marinheiros embarcados não são uniformizados nem identificados. O transporte
pela travessia pode sofrer interrupções temporárias em decorrência de alterações no nível
d’água. Atualmente não há nenhuma embarcação interditada ou em reforma. A empresa
possui seguro DPEM das embarcações em operação.
As operações na travessia são realizadas com cobrança de tarifas e emissão de bilhetes
de passagem. Os valores praticados são apresentados na Tabela 182 e determinados pelo
empresário conforme os custos de operação. Segundo o Sr. Gilberto, administrador da
travessia, a única taxa paga é o ISS.
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Tabela 183 – Tarifas da travessia de São Carlos do Ivaí
Tipo

Valor em reais

Automóveis

13,00

Com carreta

20,00

Caminhão VZ

25,00

Caminhão CR

30,00

Carreta VZ

35,00

Carreta CR

40,00

Ônibus

30,00

Caminhão 3/4

20,00

Motocicletas
6,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

A travessia é utilizada, principalmente, por motivos de trabalho, turismo/passeio e
transporte de materiais de construção, tendo como principal produto transportado o tijolo.
Quanto aos usuários do serviço, estes são pequenos produtores rurais, visitantes a negócios e
moradores. O transporte de cargas e passageiros tem origem em munícipios vizinhos e
destina-se a outros estados. Não são elaborados relatórios sobre o número de passageiros ou
sobre o volume de cargas transportadas, mas são feitas declarações de movimento e de
receita que são encaminhadas anualmente ao contador da empresa.
A empresa tem permissão concedida pela Marinha para operar, comprovada pelo
Título de Inscrição e CSN das embarcações.

2.6.9.4.

Embarcações

A empresa que realiza o serviço de travessia possui três embarcações, sendo uma
balsa e dois rebocadores.
As embarcações são próprias, certificadas pela Marinha e possuem CSN. No
transporte, as embarcações operam a uma velocidade média de 2,16 nós, e o tempo estimado
de travessia é de 3 minutos. Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações conta com
sanitários ou espaços reservados para PNE.
A balsa Santo Antônio, inscrita sob o n.o 962-016229-3, possui casco de aço, 18 metros
de comprimento e 38 anos de uso (ver Figura 411).
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Figura 411 – Balsa Santo Antônio em operação
Fonte: FAPEU

A capacidade é de 20 passageiros e a carga máxima permitida é de 50 toneladas. Suas
condições de carregamento são: um caminhão e dois veículos ou um ônibus e dois veículos. A
balsa possui uma placa afixada para preços. Para a segurança das operações, a balsa está
equipada com extintores de incêndio e 50 coletes salva-vidas (ver Figura 412).

Figura 412 – Casario da balsa com equipamentos de segurança e placa informativa
Fonte: FAPEU

O rebocador, nomeado Eduardo Neto, inscrição n.o 9620113179, possui casco de aço,
4,92 metros de comprimento, 1,66 metros de largura e 0,1 metro de calado (ver Figura 413).
Possui motor elétrico de 7,5 cavalos-vapor de potência. A embarcação está equipada com
extintor de incêndio e não dispõe de coletes salva-vidas. Seu tempo de uso é de 28 anos.
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Figura 413 – Rebocador Eduardo Neto
Fonte: FAPEU

O rebocador, denominado São Bom Jesus, inscrito na Marinha sob o n.o 9620243161, é
de aço, tem 7 metros de comprimento, 1,9 metro de largura e 0,2 metro de calado. Possui um
motor tipo MWM com 229 cavalos-vapor de potência. Esse rebocador não estava no local no
momento da visita, contudo, foram disponibilizados os documentos da embarcação. Seu
tempo de uso é de oito anos.
O proprietário da travessia pretende realizar investimentos nos próximos 12 meses
para efetuar reparos na balsa.

2.6.9.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 183 um resumo das informações que
caracterizam a travessia de São Carlos do Ivaí.

522

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 184 – Características da travessia de São Carlos do Ivaí
Administração

Ananias Pereira de Oliveira

Situação

Em operação.
O acesso à balsa é feito pela rodovia Maria Nifa Garanhão, não
pavimentada e estado regular de conservação. A travessia dista
10 km de São Carlos do Ivaí.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 195
metros e profundidade do canal de 10 metros.
Moradores, pequenos produtores e visitantes a negócios,
tendo origem em municípios vizinhos e destino para outros
estados. O principal produto transportado é tijolo.
Uma balsa e dois rebocadores. Balsa Santo Antônio, com 18
metros de comprimento, com 38 anos de uso e em estado
regular de conservação. Rebocador Eduardo Neto, com
dimensões 4,92 x 1,66 x 0,1*, com tempo de uso de 28 anos e
equipado com um motor elétrico de 7,5 hp. Rebocador São
Bom Jesus, com dimensões 7,0 x 1,90 x 0,20*, com tempo de
uso de 8 anos e equipado com motor MWM de 229 hp. Este
último rebocador estava fora da travessia para reparos.
Embarcações com CSN, título de inscrição e seguro DPEM.
Balsa com 50 coletes e 2 boias salva-vidas e 2 extintores de
incêndio. Rebocadores sem coletes salva-vidas, mas com
extintor.
750 travessias por mês. Receita anual declarada de R$
60.000,00.
Estão previstos investimentos para os próximos 12 meses em
reparos na balsa. Valor não especificado.

Acessos
Atracadouros
Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.9.6.

Análise Econômica

A travessia São Carlos do Ivaí sobre o Rio Ivaí liga os municípios de São Carlos do Ivaí e
Japurá, próximo à localidade de Santa Cecília. A localização georreferenciada e a relação dos
municípios potencialmente beneficiados pela travessia sobre o Rio Ivaí entre os municípios de
São Carlos do Ivaí e Japurá encontram na Tabela 185. A travessia pode reduzir o percurso
rodoviário entre as duas sedes municipais de 80,7 km para cerca de 21,6 km, dos quais
atualmente 600 m ainda são em estrada de terra. Outros 14 municípios também poderão ser
beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso seja
asfaltado o novo percurso.
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Tabela 185 – Travessia São Carlos do Ivaí – Japurá sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste
Coordenadas: lat. 23°21'55.7" S e long. 52°31'28.9" W
a

Municípios beneficiados : Alto Paraná, Floraí,
Indianópolis, Japurá, Jussara, Mandaguaçu, Mirador,
Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Paraíso do Norte,
Paranavaí, Presidente Castelo Branco, São Carlos do
Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Tomé e Tamboara.
a

Condições
das Rodovias

Distância entre os dois municípios

80,7

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
20,8

Terra

0

0,6

Travessia

-

0,2

80,7

21,6

Pavimentada

Total

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 414 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 414 – Travessia São Carlos do Ivaí – Japurá sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Segundo pesquisa de campo realizada, a travessia atende a produtores, moradores,
turistas e transporte de mercadorias, nos dias úteis e frequência diária, conforme a demanda.
O acesso à travessia é realizado por rodovia pavimentada com asfalto e seu estado de
conservação é considerado regular. Atualmente são realizadas 750 passagens por mês,
contudo não foi possível obter informações do número estimado de pessoas e veículos que
utilizam a travessia. A receita bruta anual informada é da ordem de R$ 60 mil.
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Figura 415 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de São Carlos do Ivaí – Japurá
Fonte: Elaboração própria

A Figura 415 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Observa-se que o município de Paranavaí
apresentou, em 2010, valor maior do PIB entre municípios da região em estudo, situando no
intervalo de valores: R$ 796 milhões a R$ 1,0 bilhão. O segundo maior município com
referência a riqueza produzida foi Nova Esperança, cujo valor do PIB ficou no intervalo de R$
283 milhões a R$ 540 milhões. Os demais, por sua vez, apresentaram valores bem abaixo,
sobretudo em referência a Paranavaí.
Seguindo a metodologia definida, a Tabela 186 e a Tabela 187 reúnem dados da
estrutura econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas
realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, 15
municípios teriam redução de tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento,
a travessia seria de interesse de usuários de outro município, num total de 16 municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 186 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: inicialmente, sete municípios são diretamente afetados com redução de pelo menos
40% do tempo de viagem (Floraí, Japurá, Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, São
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Carlos do Ivaí, São Tomé e Tamboara). Outros sete municípios são beneficiados com redução
entre 20% e 40% (Alto Paraná, Jussara, Mandaguaçu, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do
Norte e Paranavaí). A população desses 14 municípios era de 198,54 mil habitantes em 2010, e
a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se positiva, 0,79% a.a.,
portanto, inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as
próximas duas décadas (2013-2033) é de 0,23% a.a.
Tabela 186 – Travessia São Carlos do Ivaí – Japurá sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia- Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

7

14

15

Pessoal ocupado total - mil trab.

14,42

48,09

População 2010 - mil hab.

61,37

198,54

204,06

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,48

1,59

1,62

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,52

0,79

0,77

Massa salarial: Região/PR (%)

0,33

1,16

1,18

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,03

0,23

0,21

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,27

5,92

5,85

2. População - 2010

3.PIB

49,03

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,92

2,66

2,79

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

14,91

13,42

13,70

Volume Lavoura Temp. (mil t)

344,78

781,62

904,91

3.307,70

7.010,79

7.353,19
6.430,38

Valor Adic. - Agropecuária (%)

23,76

18,82

19,63

- Cana de Açúcar(mil t)

2.971,81

6.296,75

Valor Adicionado - Indústria (%)

23,81

20,48

19,75

- Mandioca (mil t)

174,11

409,44

410,04

Valor Adicionado - Serviços (%)

52,43

60,70

60,62

- Milho (mil t)

106,91

194,27

335,74

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No tocante à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução do
tempo de viagem acima de 20%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 2,66 bilhões e, o PIB per
capita dessa região alcançou R$ 13,42 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da indústria (20,48%)
em relação à agropecuária (18,82%), diferentemente da média estadual (8,5% e 27,4%,
respectivamente). O volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 7.010,79
mil t, com destaque para a cana-de-açúcar. O total de pessoal ocupado com relações formais
de emprego alcançou 48,09 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 5,92%
a.a. no período de 2000-2012.
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Tabela 187 – Travessia São Carlos do Ivaí – Japurá sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

9

14

16

Pessoal ocupado total - mil trab.

36,06

48,09

População 2010 - mil hab.

144,39

198,54

208,36

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

1,19

1,59

1,65

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,65

0,79

0,76

Massa salarial: Região/PR (%)

0,85

1,16

1,20

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,05

0,23

0,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,26

5,92

5,87

2. População - 2010

3.PIB

49,94

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

1,99

2,66

2,95

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

13,81

13,42

14,14

Volume Lavoura Temp. (mil t)

483,58

781,62

923,44

4.292,22

7.010,79

7.590,94
6.647,89

Valor Adic. - Agropecuária (%)

16,94

18,82

19,19

- Cana de Açúcar(mil t)

3.842,33

6.296,75

Valor Adicionado - Indústria (%)

22,54

20,48

21,85

- Mandioca (mil t)

285,35

409,44

425,89

Valor Adicionado - Serviços (%)

60,52

60,70

58,96

- Milho (mil t)

108,38

194,27

338,69

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Com o asfaltamento da travessia, além dos 14 citados, outros dois municípios podem
beneficiar-se com a redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Indianópolis e São
Jorge do Ivaí). A população desses 16 municípios alcançou 208,36 mil habitantes, em 2010,
mas apresentando taxa de crescimento da ordem de 0,79 a.a., conforme a Tabela 187. O PIB
de 2010 somou R$ 2,95 bilhões, dos quais 19,19% foram gerados pela agropecuária,
registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura temporária em 7.590,94 mil de t, com
destaque para a cana-de-açúcar. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de
emprego foi de 49,94 mil trabalhadores em 2012.
De acordo com a Figura 416, observou-se em torno de 9.000 travessias no ano de 2013
e projeta-se 13.687 para o ano de 2034, contando com taxa média de crescimento anual de
2,03%.
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Figura 416 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de São Carlos do Ivaí – Japurá – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 47 – MIRADOR (PR) – GUAPOREMA (PR)

A travessia que liga o município de Guaporema a Mirador está localizada no Rio Ivaí,
aproximadamente a um quilômetro da sede municipal de Mirador (ver Figura 417).

Figura 417 – Mapa de localização da Travessia Mirador, município de Mirador
Fonte: Elaboração própria

O direito de operação da travessia é da Usina de Açúcar Santa Terezinha (antiga Usina
São Tomé S.A.), concedido pela Prefeitura Municipal de Mirador e respaldado por lei
municipal. O acesso até a travessia é conhecido como Estrada da Balsa e é a continuação da via
municipal Av. Ivaí, no município de Mirador. A estrada não é pavimentada e apresenta-se em
bom estado de conservação. Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dá acesso ao
local.
A pesquisa de campo foi realizada no dia 12 de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do Sr. Graciel, representante da Prefeitura Municipal de Mirador e do Sr.
Amauri da Silva, representante da Usina Santa Terezinha.
A travessia possui dois pontos de atracação em leito natural e para a operação são
utilizadas duas embarcações: uma balsa e um rebocador. As áreas ocupadas pelos
atracadouros não possuem espaços de armazenagem, de administração ou de apoio.
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O canal tem aproximadamente 170 m de largura 6 m de profundidade, podendo
ocorrer pequenas variações em épocas de chuvas.

2.6.10.1. Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, em Mirador, está localizado nas coordenadas de
latitude 23°16'06.4"S e longitude 52°47'14.0"W. Possui um ponto de atracação em leito
natural, que se encontra adequado ao embarque e desembarque de passageiros, atende à
demanda existente na travessia e é compatível com as operações nele realizadas. O
atracadouro é de uso exclusivo da Usina Santa Terezinha, que também é responsável pela
manutenção (ver Figura 418).

Figura 418 – Atracadouro Margem Direita
Fonte: FAPEU

A Usina Santa Terezinha pretende investir na operação da travessia nos próximos 12
meses, com a construção de novos ancoradouros e, talvez, com aquisição de uma nova
embarcação para aumentar a capacidade de transporte de cana-de-açúcar, porém, o
interlocutor que acompanhou a pesquisa de campo não soube informar o montante a ser
investido.

2.6.10.2. Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, localizado no município de Guaporema,
possui as coordenadas geográficas: latitude 23°16'11.7"S e longitude 52°47'17.2"W. A Figura
419 mostra que na margem esquerda do rio são constatadas as mesmas condições de
infraestrutura encontradas na margem direita.
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Figura 419 – Atracadouro Margem Esquerda
Fonte: FAPEU

2.6.10.3. Características da operação

A operação na travessia é autônoma e realizada exclusivamente pela empresa Usina
Santa Terezinha, localizada na Av. Marcelo Messias Busíquia, n.o 847, no Parque Industrial II, e
possui autorização formal para operar. A concessão foi emitida pela Prefeitura em 21 de
dezembro de 2009, pela Lei n.o 073 e tem validade de 30 anos. Enquadrada como empresa de
grande porte, possui sete funcionários formais operando a travessia e receita bruta anual de
R$ 30.000,00, proveniente das operações.
A operação é regularizada e os operadores possuem habilitação da Marinha. O
transporte é realizado apenas em dias úteis conforme a demanda, totalizando uma média de
aproximadamente 1.800 travessias por mês. A balsa opera normalmente 24 horas no período
de safra, porém, na entressafra, o horário de funcionamento dos serviços de travessia é das
06:30 às 22:30. Pode ocorrer interrupção da travessia trimestralmente em decorrência de
alterações no nível da água. Não existem embarcações interditadas, em reforma ou em
construção. A empresa possui seguro DPEM das embarcações em operação e os marinheiros
embarcados são uniformizados e identificados.
O transporte realizado é pago, havendo emissão de bilhete de passagem. Os valores
das tarifas são determinados de acordo com a Lei n.o 073 de 21 de dezembro de 2009, que
fixou os preços apresentados na Tabela 187.
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Tabela 188 – Tarifas da travessia de Mirador
Tipo

Valor

Pedestre

Isento

Motocicletas e motonetas, automóvel, caminhonete e furgão

R$ 4,00

Caminhão leve e ônibus

R$5,00 por eixo

Automóvel e caminhonete com semirreboque

R$ 6,00

Caminhão com semirreboque

R$ 5,00 por eixo

Automóvel e caminhonete com reboque

R$ 6,00

Caminhão com reboque
R$ 5,00 por eixo
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Segundo a Lei, caso ocorram reajustes de preços, deverão ser os mesmos praticados
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulados nos 12 meses do ano. O que
se observou na pesquisa de campo é que os valores estipulados para o ano base de 2009 ainda
estão sendo praticados.
Os veículos da Prefeitura e da Usina não pagam tarifa e os automóveis com placa de
Mirador possuem desconto de 30%. Como a operação é realizada por um autônomo em
embarcação de propriedade da Prefeitura, a referida Lei estipula que 10% da receita deve ser
destinada à prefeitura de Mirador.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra, acesso à
comunidade isolada, trabalho e transporte de veículos particulares. O principal produto
transportado é a cana-de-açúcar, com uma quantidade de aproximadamente 50 mil toneladas
por mês. Quanto aos usuários do serviço, estes são grandes produtores rurais, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e/ou
municípios vizinhos origem e o destino da carga e dos passageiros transportados.
Relatórios semanais são encaminhados à empresa contendo informações sobre o
número de veículos e volume de carga transportada. O número estimado de veículos que
utilizam o transporte, em temporada de safra, é de 530 por mês, dos quais 400 são
automóveis, 60 caminhões e 70 motocicletas. Os dados de movimentação de caminhões,
veículos e máquinas agrícolas pertencentes à Usina não são computados, pois estes não
pagam tarifa.

2.6.10.4. Embarcações

A empresa que realiza o serviço de travessia utiliza duas embarcações, sendo uma
balsa e um rebocador (ver Figura 420). As embarcações são de propriedade da prefeitura,
concedidas por lei para operação pela empresa e certificadas pela Marinha.
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Figura 420 – Embarcações que operam na travessia
Fonte: FAPEU

As embarcações operam numa velocidade média de 4,32 nós e, o tempo estimado da
travessia, é de 3 a 4 minutos. A sinalização é precária e não há placas com preços e horários
das travessias. Quanto à infraestrutura, nenhuma das embarcações possui espaço reservado
para PNE, com exceção do banheiro existente na balsa, que é adaptado.
A balsa Rainha do Ivaí possui casco de aço, dimensões de 42,5 m de comprimento e 9
m de largura. Está inscrita sob o número 962-022.990-8 e sua capacidade é de 24 passageiros.
O tempo de uso da embarcação, após sua reconstrução em 2012, é de um ano, e os
documentos da embarcação apontam 1999 como ano de construção. A balsa possui CSN com
banheiros disponíveis para os usuários. Quanto à segurança, a balsa está equipada com
extintor de incêndio, 24 coletes salva-vidas e quatro botes, como podem ser observados na
Figura 421.

Figura 421 – Casario da balsa, com equipamentos
Fonte: FAPEU

O rebocador Rafael possui casco de aço e motor de 366 hp. Suas dimensões são 12 m
de comprimento, 2,5 m de largura e 0,3 m de calado (quando leve). A embarcação, de 13 anos
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de uso, possui CSN e não tem banheiros. Quanto à segurança, existem extintor de incêndio e
dois coletes salva-vidas.
A travessia era operada, inicialmente, pela balsa Santa Luzia, que posteriormente foi
substituída pela balsa Rainha do Ivaí. A balsa desativada encontra-se abandonada às margens
da estrada de acesso à travessia, aproximadamente 500 metros desta (ver Figura 422).

Figura 422 – Balsa Santa Luzia, substituída pela balsa Rainha do Ivaí
Fonte: FAPEU

2.6.10.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 188 um resumo das informações
que caracterizam a travessia de Mirador.
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Tabela 189 – Características da travessia de Mirador
Administração

Usina Santa Terezinha

Situação

Em operação
Via urbana não pavimentada, continuação da Av. Ivaí, distante
1 km do centro do município de Mirador. Em bom estado de
conservação.
01 atracadouro por margem, em leito natural e adequados às
operações. Largura do rio em torno de 170 metros e
profundidade do canal de 30 metros.
Grandes produtores rurais, moradores e trabalhadores, tendo
origem e destino caraterizado como local, ou seja, no próprio
município e municípios vizinhos. O principal produto
transportado é a cana-de-açúcar.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Rainha do Ivaí, com
dimensões 42,5m de comprimento e 9,0m de largura,
reconstruída em 2012 e em bom estado de conservação.
Rebocador Rafael, com dimensões 12,0 x 2,5 x 0,3*, com tempo
de uso de 16 anos e equipado com motor de 366 hp.
Embarcações com CSN e título de inscrição. Autorização para
operação baseada na Lei nº 073, de 21 de dezembro de 2009.
Balsa com 24 coletes salva-vidas, boias e botes. Rebocador com
2 coletes salva-vidas. Ambas as embarcações possuem
extintores.
1.800 travessias mensais e R$ 30.000,00 por ano.
A Usina Santa Terezinha pretende investir na operação da
travessia nos próximos 12 meses, com a construção de novos
ancoradouros e, talvez, com aquisição de uma nova
embarcação para aumentar a capacidade de transporte de
cana-de-açúcar, porém, o interlocutor que acompanhou a
pesquisa de campo não soube informar o montante a ser
investido.

Acessos
Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.10.6. Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia se encontram na Tabela 190. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário
entre as duas sedes municipais de 50,3 km para cerca de 15,7 km, dos quais atualmente 15,5
km ainda são em estrada de terra. Outros 14 municípios também poderão vir a ser
beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja
asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 190 – Travessia Mirador – Guaporema sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste
Coordenadas: lat. 23°16'06.4"S e long. 52°47'14.0"W
a

Municípios beneficiados : Amaporã, Cidade Gaúcha,
Guairaçá, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Mirador,
Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, Paranavaí,
Planaltina do Paraná, Rondon, São Manoel do
Paraná, São Tomé, Tamboara e Tapira.
a

Condições das
Rodovias
Pavimentada

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
Com a travessia
(Linha Azul) (km) (Linha Vermelha) (km)
50,3

0

Terra

0

15,5

Travessia

-

0,2

Total
50,3
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

15,7

Fonte: Elaboração própria

A Figura 423 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 423 – Travessia Mirador – Guaporema sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme levantamento de campo, atualmente são realizadas 1.800 passagens de
balsa por mês para transporte de moradores, produtores e produtos da safra agrícola,
especialmente de cana-de-açúcar. No período de safra agrícola chega a operar 24 horas, pois o
direito de operação é de uma empresa que tem por fim a produção de açúcar. O serviço é
realizado nos dias úteis, com frequência diária conforme a demanda. O acesso à travessia se
dá através da avenida municipal, cuja estrada não é pavimentada, porém apresenta-se em
bom estado para uso. Há previsão de investimento infraestrutural no período de um ano,
porém sem declaração do valor a ser gasto. A receita bruta com os serviços prestados na
travessia é de R$ 30 milhões/ano.

535

Relatório Final

Dezembro, 2014

Figura 424 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Mirador – Guaporema
Fonte: Elaboração própria

A Figura 424 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. O município de Paranavaí constitui o
principal município produtor de riqueza em bens e serviços da região. Apresentou, em 2010,
maior valor do PIB municipal, ficando no intervalo de valores: R$ 795 milhões a R$ 1 bilhão. Os
demais municípios em referência apresentaram valores bem abaixo, entre R$ 21 milhões e R$
279 milhões.
Seguindo a metodologia definida, a Tabela 191 e a Tabela 192 reúnem dados da
estrutura econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas
realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, dez
municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento,
a travessia seria de interesse de usuários de outros seis municípios, num total de 16
municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 191 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: três municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 40% do tempo de
viagem (Guaporema, Mirador e Planaltina do Paraná), e outros dois (Amaporã e Rondon) com
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redução entre 20% e 40%. Nesse sentido, a população desses cinco municípios era de 23,08
mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se
positiva, 0,52 a.a, portanto, inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. A projeção de
crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) é menor ainda, 0,04% a.a.
No tocante à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução de
tempo de viagem acima de 20%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 370 milhões e, o PIB per
capita dessa região alcançou R$ 15,98 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil), conforme a
Tabela 191. Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior
da agropecuária (36,90%) em relação à indústria (16,45%), diferentemente da média estadual
(8,5% e 27,4%, respectivamente). Nesse sentido, ressalta-se que o volume de produtos da
lavoura temporária em 2012 alcançou 2.974,56 mil t, com destaque para a cana-de-açúcar. O
total de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 6,32 mil trabalhadores
em 2012, com taxa de crescimento de 8,99% a.a. no período de 2000-2012.
Tabela 191 – Travessia Mirador – Guaporema sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da região
beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

3

5

10

Pessoal ocupado total - mil trab.

1,60

6,32

População 2010 - mil hab.

8,64

23,08

49,57

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,05

0,21

0,42

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,11

0,52

0,56

Massa salarial: Região/PR (%)

0,03

0,14

0,28

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,55

0,04

0,05

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

7,60

8,99

6,82

2. População - 2010

3.PIB

12,81

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,13

0,37

0,81

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

15,08

15,98

16,34

Volume Lavoura Temp. (mil t)

102,31

207,18

398,92

1.297,98

2.974,56

4.831,83

Valor Adic. - Agropecuária (%)

50,11

36,90

30,46

- Cana de Açúcar(mil t)

1.221,84

2.836,68

4.502,19

Valor Adicionado - Indústria (%)

9,51

16,45

25,65

- Mandioca (mil t)

60,60

113,03

236,33

Valor Adicionado - Serviços (%)

40,38

46,64

43,89

- Milho (mil t)

4,91

10,16

55,02

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Tabela 192 – Travessia Mirador – Guaporema sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da região
beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
10%
20%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

8

13

16

Pessoal ocupado total - mil trab.

11,94

17,83

42,92

População 2010 - mil hab.

46,18

67,90

165,93

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,39

0,59

1,41

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,57

0,59

0,76

Massa salarial: Região/PR (%)

0,27

0,40

0,99

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,11

0,11

0,22

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

7,84

6,90

6,18

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,70

1,09

2,32

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

15,23

16,04

13,95

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

33,65

29,61

20,47

- Cana de Açúcar(mil t)

Valor Adicionado - Indústria (%)

21,41

26,74

23,83

- Mandioca (mil t)

Valor Adicionado - Serviços (%)

44,95

43,65

55,70

- Milho (mil t)

354,27

485,58

698,91

4.440,04

5.858,99

7.757,62

4.174,17

5.440,61

7.180,06

236,90

320,70

461,74

12,99

57,88

69,66

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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Com o asfaltamento da travessia, além dos cinco citados, outros onze municípios
podem beneficiar-se com a redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Cidade Gaúcha,
Guairaçá, Indianópolis, Japurá, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, Paranavaí, São Miguel
do Paraná, São Tomé, Tamboara e Tapira). A população dos 16 municípios alcançou 165,93 mil
habitantes, em 2010, mas também com taxas de crescimento da ordem de 0,76% a.a,
conforme a Tabela 192. O PIB de 2010 somou R$ 2,32 bilhões, dos quais 20,47% foram gerados
pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura temporária em 7,7
milhões de t, com destaque para a cana-de-açúcar. O contingente de pessoas ocupadas com
relações formais de emprego foi de 42,92 mil empregados em 2012.
Com uma taxa média anual de crescimento de 2,05%, esse número deve passar para
32.989 em 2034, conforme a Figura 425. Tal crescimento se deve, em parte, às perspectivas de
investimento na travessia, como aumento de ancoradouros e aquisição de nova embarcação.
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Figura 425 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Mirador – Guaporema – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.6.11.

TRAVESSIA 48 – IVATÉ (PR) – QUERÊNCIA DO
NORTE/SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO (HERCULÂNDIA)
(PR)

A travessia que liga os municípios de Ivaté a Querência do Norte está localizada no Rio

Ivaí, na divisa entre os municípios de Ivaté e Santa Cruz de Monte Castelo, no distrito de
Herculândia e pertence ao município de Ivaté (ver Figura 426). A proprietária da empresa
autorizada a realizar as operações na travessia é a Sra. Elza Weiss.
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Figura 426 – Mapa de localização da Travessia Herculândia, município de Ivaté
Fonte: Elaboração própria

O acesso até a travessia é realizado pela Av. Sete de Setembro, distante 1,29
quilômetro da sede do distrito de Herculândia. A via municipal não é pavimentada e seu
estado de conservação é regular. Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dá acesso
ao local.
A pesquisa de campo foi realizada no dia 2 de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do Sr. Abinaldo, condutor da embarcação. Após a pesquisa de campo, foi
realizada visita à residência da Sra. Elza Weiss, proprietária da travessia, para obtenção de
informações complementares.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaços de armazenagem,
administrativo e de apoio.
O canal possui largura de aproximadamente 170 m e cerca de 8 m de profundidade,
podendo atingir 12 m em épocas de chuvas. A seguir são apresentadas as características da
estrutura física da travessia.
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2.6.11.1. Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Querência do Norte está localizado na margem direita
e corresponde às coordenadas geográficas: latitude 23°14'58.9"S e longitude 53°24'08.5"W.
Possui um ponto de atracação em leito natural. Em situação normal de operação, o
atracadouro é adequado para o desembarque de passageiros, compatível com as embarcações
que nele operam e suficiente para atender à demanda existente.
O atracadouro é de uso exclusivo da proprietária Elza Weiss, que também é
responsável por sua manutenção (ver Figura 427).

Figura 427 – Atracadouro Margem Direita em manutenção após enchente do Rio Ivaí
Fonte: FAPEU

A área total ocupada pelo atracadouro é de 45 metros quadrados. Não possui áreas de
armazenagem, de administração e apoio. Além disso, não conta com nenhum tipo de
equipamento disponível. Para a infraestrutura supracitada, não existe previsão de
investimentos nos próximos 12 meses.

2.6.11.2. Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Ivaté está localizado na margem esquerda do rio e
possui as seguintes coordenadas geográficas: latitude 23°15'05.3"S e longitude 53°24'09.0"W.
Na margem esquerda do rio, verificam-se as mesmas condições de infraestrutura encontradas
na margem direita. Na ocasião da visita, os atracadouros estavam em manutenção devido à
enchente ocorrida na semana anterior (ver Figura 428).
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Figura 428 – Atracadouro Margem Esquerda. Em manutenção após enchente do Rio Ivaí
Fonte: FAPEU

2.6.11.3. Características da operação

A operação na travessia é realizada desde 1980, exclusivamente pela empresa de
navegação Elza Weiss e Cia. Ltda., registrada com o CNPJ número 78.090.479 0001-91. A
mesma está localizada na Estrada SC Monte Castelo, km 01, sem número, Rio Ivaí. A
microempresa possui quatro funcionários formais e uma receita bruta anual de
aproximadamente R$ 216.000,00.
A operação é regularizada e os operadores possuem habilitação da Marinha. O
transporte é realizado diariamente conforme a demanda, totalizando uma média de 300
travessias por mês. Pode ocorrer interrupção da travessia em decorrência de alterações no
nível da água. Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção. A empresa
possui Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga
(DPEM) das embarcações em operação. Os marinheiros embarcados não são uniformizados ou
identificados.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra e acesso à
comunidade isolada. Os produtos transportados não foram informados. Quanto aos usuários
do serviço, são pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores. O transporte
realizado é de caráter local, sendo o próprio município e municípios vizinhos como origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
Semanalmente é encaminhado ao contador da empresa um relatório contendo
informações sobre a movimentação da travessia. Entretanto, a empresa não soube informar
durante a pesquisa de campo, o número estimado de pessoas e de veículos que utilizam o
transporte por mês.
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O transporte realizado é pago, há emissão de bilhete de passagem e os valores da
tarifa são determinados pela empresa por meio de comparação com a concorrência. Os
valores das tarifas podem ser observados na Tabela 192. Como se trata de um operador
autônomo operando com cobrança de tarifa, parte da receita é transferida para a
municipalidade sob a forma de imposto.
Tabela 193 – Tarifas da travessia de Ivaté
Tipo

Valor

Automóveis

R$ 25,00

Balsada

R$ 25,00

Moto

R$ 25,00

Moto com carro

R$ 10,00

Trator

R$ 25,00

Trator com reboque

R$ 30,00

3/4

R$ 30,00

Toco

R$ 33,00

Truck

R$ 35,00

Ônibus

R$ 35,00

Pá carregadeira

R$ 35,00

Esteira

R$ 35,00

Colhedeira

R$ 35,00

Carreta

R$ 45,00

Carroça com animal

R$ 25,00

Carroça acompanhada com carro

R$ 20,00

Animal acompanhado com carro

R$ 5,00

Scania
R$ 35,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

A empresa possui autorização formal para operar, contudo, o documento que
comprova essa autorização, bem como data de emissão e validade, não foram fornecidos pelo
operador. As autorizações foram concedidas pela Prefeitura Municipal de Ivaté e pela
Marinha.

2.6.11.4. Embarcações

A empresa que realiza o serviço de travessia possui duas embarcações: uma balsa e um
rebocador.
As embarcações são certificadas pela Marinha, mas os documentos não foram
disponibilizados, o que não permitiu determinar o tempo de uso e as características quanto ao
transporte, como velocidade média e tempo de travessia. Quanto à estrutura, nenhuma das
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embarcações possui banheiro e nem espaço reservado para Portadores de Necessidades
Especiais (PNE).
A balsa São Marcos I, apresentada na Figura 429, tem casco de aço, 24 m de
comprimento, 6 m de largura e 0,5 m de calado. Sua capacidade total é de 45 passageiros ou
12 carros pequenos. O meio de transporte não funciona à propulsão própria. Possui
Certificado de Segurança da Navegação (CSN) e uma tabela de preços afixada, que se encontra
em mal estado de conservação. Quanto à segurança, a balsa está equipada com extintor de
incêndio e 45 coletes salva-vidas. A embarcação possui informações pintadas na própria balsa,
que indicam: nome, capacidade de carga, instruções aos usuários durante a travessia e
telefone para contato em caso de reclamações.

Figura 429 – Vista geral da Balsa São Marcos I
Fonte: FAPEU

O rebocador Astra Tropical possui casco de aço e motor tipo MWM de seis cilindros.
Possui CSN e não apresenta placa com indicação de preços e horários (ver Figura 430).

Figura 430 – Vista geral do Rebocador Astra Tropical
Fonte: FAPEU
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2.6.11.5. Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 193 um resumo das informações
que caracterizam a travessia de Ivaté.
Tabela 194 – Características da travessia de Ivaté
Administração

Elza Weiss e Cia. Ltda. – ME

Situação

Em operação.
Av. Sete de Setembro, distante 1,29 km do distrito de
Herculândia, município de Ivaté. Via não pavimentada e com
estado de conservação regular.
01 atracadouro por margem, em leito natural e adequado às
operações. Largura do rio em torno de 170 metros e
profundidade de 8 metros.
Pequenos produtores rurais, moradores e trabalhadores, tendo
origem e destino caraterizado como local, ou seja, no próprio
município e municípios vizinhos.
Uma balsa e 1 rebocador. Balsa São Marcos I com dimensões
24,00 x 6,00 x 0,5*, em boas condições de conservação.
Rebocador Astra Tropical, motor MWM seis cilindros e em boas
condições de conservação.
Documentos das embarcações não foram apresentados. Possui
Alvará de Funcionamento. As embarcações possuem extintores,
boias e coletes salva-vidas.
300 travessias por mês. R$ 216.000,00 por ano.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses.

Acessos
Atracadouros
Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.11.6. Análise Econômica

A região no entorno da travessia sobre o Rio Ivaí entre os municípios de Ivaté e
Querência do Norte está localizada na Mesorregião Noroeste do estado e é formada por onze
municípios, os quais se situam numa distância rodoviária máxima de 50 km e com pelo menos
10% de redução do tempo de viagem. A localização georreferenciada da travessia e a relação
dos municípios potencialmente beneficiados estão na Tabela 195. A travessia, de
aproximadamente 0,2 km de extensão, pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes
municipais de 128 km para aproximadamente 49,8 km, dos quais 24 km ainda são em estrada
de terra.
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Tabela 195 – Travessia Ivaté – Querência do Norte sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 23°15'05.3" S e long. 53°24'09.0"W
a

Municípios beneficiados : Alto Paraíso, Douradina,
Icaraíma, Ivaté, Maria Helena, Nova Olímpia, Porto Rico,
Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, São
Pedro do Paraná e Umuarama.
a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

128

25,1

Terra

0

24,5

Travessia

-

0,2

Pavimentada

Total
128
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

49,8

Fonte: Elaboração própria

A Figura 431 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 431 – Travessia Ivaté – Querência do Norte sobre o Rio Ivaí: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Segundo o relato da pesquisa de campo, atualmente, são realizadas aproximadamente
300 passagens da balsa por mês, atendendo a produtores e produtores, especialmente
aqueles de comunidade isolada, com frequência diária conforme demanda. O acesso à
travessia é feito por avenida municipal não pavimentada de Ivaté, cujo estado de conservação
é considerado regular. Apesar de se ter registro, não foi informado número de usuários –
pessoas e veículos – que utilizam esta travessia, cujo transporte é pago.

Obteve-se a

informação que a receita bruta gerada com a travessia é da ordem de R$ 216 mil/ano.
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Figura 432 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Ivaté – Querência do Norte
Fonte: Elaboração própria

A Figura 432 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. O município de Umuarama constitui o
principal município produtor de riqueza em bens e serviços da região. Apresentou, em 2010,
maior valor do PIB municipal, ficando no intervalo de valores: R$ 1,0 bilhão a R$ 1,4 bilhão. Os
dez municípios restantes em referência apresentaram valores bem abaixo, valores entre R$ 34
milhões e R$ 369 milhões.
A Tabela 195 e a Tabela 196 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 10: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, seis municípios teriam redução do tempo de
viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de usuários
de outros quatro municípios, num total de dez municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 196 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo: dois municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 40%
do tempo de viagem (Ivaté e Querência do Norte) e outros quatro com redução entre 20 e
10
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40%. A população desses seis municípios era de 139,4 mil habitantes em 2010, e a taxa de
crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se positiva no valor de 0,8%a.a.,
próximo à média estadual, que foi de 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas
duas décadas (2013-2033) mostra-se também positiva, à taxa de 0,2% a.a.
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 2,2 bilhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 15,4 mil, valor inferior à
média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se
participação da agropecuária de 12,3% e da indústria de 18,3%, valores que diferem da média
estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente). Deve-se ressaltar que o volume de produtos da
lavoura temporária em 2012 alcançou 4.147 mil t, com destaque para cana-de-açúcar. O total
de pessoal ocupado com relações formais de emprego alcançou 36,6 mil trabalhadores em
2012, com taxa de crescimento de 5,7% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 196 – Travessia Ivaté – Querência do Norte sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

6

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

4,10

36,60

População 2010 - mil hab.

19,20

139,40

139,40

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

1,20

1,20

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,50

0,80

0,80

Massa salarial: Região/PR (%)

0,10

0,90

0,90

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,10

0,20

0,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,20

5,70

5,70

2. População - 2010

3.PIB

36,60

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,30

2,20

2,20

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

14,10

15,40

15,40

Volume Lavoura Temp. (mil t)

130,30

371,30

371,30

1.295,80

4.147,00

4.147,00

Valor Adic. - Agropecuária (%)

32,70

12,30

12,30

- Cana de Açúcar(mil t)

1.126,00

3.721,50

3.721,50

Valor Adicionado - Indústria (%)

25,00

18,30

18,30

- Mandioca (mil t)

82,60

312,10

312,10

Valor Adicionado - Serviços (%)

42,30

69,40

69,40

- Arroz (mil t)

46,20

57,50

57,50

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Na hipótese de pavimentação da travessia, outros cinco municípios podem beneficiarse com redução do tempo de viagem, sendo que três com redução superior a 40%. A
população desse conjunto de onze municípios alcançou 164 mil hab. em 2010, com taxas de
crescimento passada e projetada positivas, mas inferior à média estadual. O PIB de 2010
somou R$ 2,4 bilhões, dos quais 15,6% foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma
movimentação de cargas da lavoura temporária acima de 4.708 mil t em 2012, com
participação da cana-de-açúcar superior a 86%. O contingente de pessoas ocupadas com
relações formais de emprego foi de 40,4 mil trabalhadores em 2012.
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Tabela 197 – Travessia Ivaté – Querência do Norte sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

5

10

11

Pessoal ocupado total - mil trab.

8,30

39,50

População 2010 - mil hab.

38,70

158,50

164,00

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,30

1,30

1,30

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,10

0,60

0,60

Massa salarial: Região/PR (%)

0,20

1,00

1,00

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,20

0,10

0,10

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,00

5,80

5,80

2. População - 2010

3.PIB

40,40

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,80

2,40

2,40

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

20,00

15,00

14,70

Volume Lavoura Temp. (mil t)

272,40

475,50

487,00

2.897,80

4.556,50

4.708,40

Valor Adic. - Agropecuária (%)

25,90

15,30

15,60

- Cana de Açúcar(mil t)

2.526,90

3.894,90

4.037,50

Valor Adicionado - Indústria (%)

15,80

17,20

17,00

- Mandioca (mil t)

263,60

495,90

504,70

Valor Adicionado - Serviços (%)

58,30

67,50

67,40

- Arroz (mil t)

57,50

77,60

77,60

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013 realizaram-se 3,6 mil travessias/ano e projeta-se para um horizonte de 20
anos um aumento capaz de chegar a 5.415 travessias/ano no ano de 2034. Tal crescimento se
dará a uma taxa média anual de 1,98%, como pode ser observado na Figura 433 que segue.

Número de Travessias
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Figura 433 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Ivaté – Querência do Norte – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.6.12.

TRAVESSIA QUERÊNCIA DO NORTE (PR)

O município de Querência do Norte está localizado no noroeste do Paraná,
aproximadamente 623 km da capital Curitiba. No município existem duas travessias, a de Porto
Jundiá e a de Porto Novo, conforme descrições a seguir.
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2.6.12.1. TRAVESSIA 49 – QUERÊNCIA DO NORTE (PR) – IRACAÍMA
(PORTO DE JUNDIÁ) (PR)

O Porto Jundiá, que liga os municípios de Icaraíma à Querência do Norte, está
localizado no Rio Ivaí (ver Figura 434). O proprietário da empresa autorizada a realizar as
operações na travessia é o Sr. Wilson Piletti. A via municipal de acesso ao porto não é
pavimentada e seu estado de conservação é regular. Não existem linhas de transporte coletivo
até o local.
A pesquisa de campo foi realizada nos dias 4 e 5 de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do proprietário.
O porto possui dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem do rio.
A travessia não está sendo realizada, pois a balsa foi interditada devido a um acidente. Não
existe nenhuma infraestrutura no local, além dos atracadouros.
O canal tem cerca de 200 m de largura e 8 m de profundidade, com pouca variação em
épocas de chuvas.

Figura 434 – Mapa de localização da Travessia Jundiá, município de Querência do Norte
Fonte: Elaboração própria
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2.6.12.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita situa-se no município de Querência do Norte, cujas
coordenadas geográficas não foram obtidas, uma vez que a travessia está atualmente
interditada. Possui um ponto de atracação em leito natural, com estrutura física adequada
para as operações, caso a travessia estivesse sendo realizada. A travessia é de uso exclusivo do
proprietário, Sr. Wilson Piletti, o qual também é responsável pela manutenção do porto (ver
Figura 435).

Figura 435 – Atracadouro da Margem Direita (Querência do Norte), visto da margem
esquerda
Fonte: FAPEU

A sede administrativa da travessia situa-se na casa do filho do proprietário, ao lado do
atracadouro. Ademais, a infraestrutura não conta com nenhum tipo de equipamento
disponível. O proprietário pretende investir na infraestrutura do porto no próximo ano,
entretanto, ainda não orçou os trabalhos. Segundo ele, os investimentos serão,
provavelmente, para a reforma da balsa interditada ou, se for mais conveniente, aquisição de
nova embarcação. Como a travessia está interditada devido a um acidente envolvendo a
queda de um caminhão da balsa por falta de freios, o proprietário está negociando a liberação
das operações.

2.6.12.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, no município de Icaraíma, está localizado
nas coordenadas geográficas de latitude 23°13'0.8"S e longitude 53°33'28.0"W. Na margem
esquerda do rio, as condições de infraestrutura são as mesmas encontradas na margem
direita. Ressalta-se que a estrutura física do atracadouro é adequada à operação, mas como a
travessia está interditada, a manutenção não está sendo realizada pelo operador (ver Figura
436).
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Figura 436 – Atracadouro da Margem Direita (Icaraíma)
Fonte: FAPEU

2.6.12.1.3.

Características da operação

Antes da interdição da travessia, devido ao acidente mencionado anteriormente, a
operação na travessia era do tipo autônoma e realizada exclusivamente pela empresa do
proprietário, desde 21 de julho de 1977. A empresa Wilson Piletti, registrada com o CNPJ
número 76.409.580.0001-37, está localizada na Rua Valdemar dos Santos, n.o 779, no Centro
de Querência do Norte. A empresa possui três funcionários formais.
A operação não estava regularizada, entretanto os operadores possuem habilitação da
Marinha. A empresa possui seguro DPEM das embarcações utilizadas para operação. Quando
em operação, os marinheiros embarcados não eram uniformizados e identificados. O
transporte era realizado diariamente conforme a demanda, podendo ocorrer interrupção da
travessia semestralmente em decorrência de alterações no nível da água.
O transporte realizado era tarifado, com emissão de bilhete de passagem. Os valores
eram determinados pelo empresário, por meio de comparação com os valores cobrados por
travessias próximas e considerando os custos de operação.
Com relação ao pagamento de taxas municipais, o operador declarou que realiza o
recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como
microempresa, razão pela qual solicitou isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) à Prefeitura de
Querência do Norte.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram transporte de safra e acesso
à comunidade isolada. Os produtos transportados não foram informados. Os usuários do
serviço eram, normalmente, pequenos e grandes produtores rurais e moradores, sendo que o
transporte de cargas e passageiros era de caráter local, com origem e destino no próprio
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município e em municípios vizinhos. São encaminhados à empresa relatórios mensais
contendo informações sobre a movimentação da travessia, entretanto, a empresa não soube
informar o número estimado de pessoas e de veículos que utilizavam o transporte por mês.
A empresa possui autorização formal para operação, concedida pela Prefeitura e pela
Marinha do Brasil. O último alvará da Prefeitura Municipal de Querência do Norte foi emitido
em 5 de agosto de 2013 e é válido até 31 de dezembro do mesmo ano.

2.6.12.1.4.

Embarcações

A empresa que realiza o serviço de travessia possui uma balsa, denominada Jundiá, a
qual está interditada. A embarcação é própria e certificada pela Marinha, sob a inscrição n.o
9620016050. A balsa foi utilizada na travessia por 43 anos. Seu casco é de aço e possui 19,1 m
de comprimento, 6,8 m de largura e 0,3 m de calado (quando leve). Quando em transporte, a
balsa operava a uma velocidade média de 2,7 nós e o tempo estimado de travessia era de 4
minutos.
A embarcação possui CSN, porém a sinalização é precária, não existindo placa
indicando preços e horários. Quanto à infraestrutura, a balsa não possui banheiro nem espaço
reservado para PNE. Atualmente a embarcação se encontra fora da água, estacionada na
residência do Sr. Wilson Piletti, situada no atracadouro da margem esquerda do Porto Novo,
também de sua propriedade (ver Figura 437).

Figura 437 – Balsa Jundiá, interditada e deslocada para o atracadouro do Porto Novo
Fonte: FAPEU
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2.6.12.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 198 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Porto Jundiá, Querência do Norte.
Tabela 198 – Características da travessia Porto Jundiá
Administração

Wilson Piletti

Situação

Interditada e sem operação.
Via rural municipal não pavimentada. Em estado regular de
conservação.
01 atracadouro por margem, em leito natural e adequado às
operações, caso não estivesse interditada. Largura do rio em
torno de 200 metros e profundidade do canal de 8 metros.
Moradores, pequenos e grandes produtores rurais, tendo
origem e destino caraterizado como local, ou seja, no próprio
município e municípios vizinhos.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Jundiá, interditada, com
dimensões 19,10 x 6,80 x 0,30* e em péssimo estado de
conservação, deslocado para o Porto Novo. Rebocador Luiz
Antônio, com dimensões 12,0 x 2,4 x 0,2*, com tempo de uso
de 26 anos e equipado com dois motores de 130 hp, cada. Este
rebocador foi deslocado para a travessia Porto Novo.
Embarcações com CSN e título de inscrição. Balsa com 20
coletes salva-vidas, boias e bote. Rebocador com 2 coletes
salva-vidas. Ambas as embarcações não possuem extintores.
Não está operando.
Estão previstos investimentos para os próximos 12 meses. O
proprietário não orçou o serviço, mas pretende investir na
recuperação dos atracadouros, recuperação da balsa Jundiá ou
aquisição de nova balsa, o que for mais conveniente.

Acessos
Atracadouros
Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.12.1.6.

Análise Econômica

A travessia Querência do Norte (Porto de Jundiá) sobre o Rio Ivaí liga os municípios de
Querência do Norte e Icaraíma. A localização georreferenciada e a relação dos municípios
potencialmente beneficiados encontram-se na Tabela 199. A travessia pode reduzir o percurso
rodoviário entre as duas sedes municipais de 158 km para cerca de 46,7 km, dos quais
atualmente 28,6 km ainda são em estrada de terra. Outros seis municípios também poderão
vir a ser beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem,
caso haja asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 199 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma sobre o Rio Ivaí – Dados econômicos
da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 23°13'0.8" S e long. 53°33'28,0"W

a

Pavimentada

Municípios beneficiados : Alto Paraíso, Douradina,
Icaraíma, Ivaté, Porto Rico, Querência do Norte,
Santa Cruz de Monte Castelo e São Pedro do Paraná.
a

Condições das Sem a Travessia
Com a travessia
Rodovias
(Linha Azul)
(Linha Vermelha) (km)
(km)
158

17,8

Terra

0

28,6

Travessia

-

0,3

Total
158
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

46,7

Fonte: Elaboração própria

A Figura 438 oferece uma ilustração gráfica da localização da travessia, através de um
mapa local com identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes
municipais.

Figura 438 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto de Jundiá) sobre o Rio Ivaí:
Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme levantamento de campo, a travessia, que se encontra, no momento,
interditada, atende ao transporte de moradores, produtores, trabalhadores e da safra agrícola.
O transporte é de uso local e para se alcançar os municípios próximos. O acesso à travessia é
através de via municipal não pavimentada, porém, em estado regular de conservação. Quando
em operação, a travessia ocorre diariamente, segundo a demanda dos usuários. Não se obteve
o número de usuários, que pagam tarifa pelo uso. Assim como, não se obteve informação da
receita anual obtida.
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Figura 439 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Querência do Norte – Icaraíma
(Porto de Jundiá)
Fonte: Elaboração própria

A Figura 439 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. O município de Douradina apresentou,
dentre os municípios da região em estudo, o maior valor do PIB, no ano de 2010. O valor
apresentado ficou entre o intervalo de valores: R$ 268 milhões e R$ 346 milhões. O segundo
maior valor ficou com o município de Icaraíma, cujo intervalo expresso foi de R$ 12 a R$ 190
milhões. Os seis municípios restantes em referência apresentaram valores mais abaixo, valores
entre R$ 34 milhões e R$ 112 milhões.
Seguindo a metodologia definida, a Tabela 199 e a Tabela 200 reúnem dados da
estrutura econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas
realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso,
quatro municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o
asfaltamento, a travessia seria de interesse de usuários de outros quatro municípios, num total
de oito municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 200 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
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estudo: inicialmente, três municípios são diretamente afetados com redução de pelo menos
40% do tempo de viagem (Alto Paraíso, Querência do Norte e Icaraíma), e estes mesmos
municípios são beneficiados com redução entre 20% e 40%. Nesse sentido, a população desses
três municípios era de 23,77 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na
década 2000-10 mostrou-se negativa, -0,61% a.a., portanto, inferior à média estadual que foi
0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) é mais
negativa ainda, em -1% a.a.
Tabela 200 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto de Jundiá) sobre o Rio Ivaí –
Dados econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia- Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

3

3

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,10

3,10

População 2010 - mil hab.

23,77

23,77

31,29

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

0,10

0,19

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,61

-0,61

-0,29

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,07

0,13

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,00

-1,00

-0,67

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,78

4,78

4,97

2. População - 2010

3.PIB

5,88

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,30

0,30

0,43

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,52

12,52

13,72

Volume Lavoura Temp. (mil t)

163,10

163,10

232,02

1.254,90

1.254,90

2.402,93

Valor Adic. - Agropecuária (%)

44,84

44,84

37,55

- Cana de Açúcar(mil t)

940,89

940,89

2.066,89

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,77

8,77

18,65

- Mandioca (mil t)

224,19

224,19

240,76

Valor Adicionado - Serviços (%)

46,39

46,39

43,80

- Arroz (mil t)

46,98

46,98

51,94

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No tocante à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução do
tempo de viagem acima de 20%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 300 milhões e, o PIB per
capita dessa região alcançou R$ 12,52 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da agropecuária
(44,84%) em relação à indústria (8,77%), diferentemente da média estadual (8,5% e 27,4%,
respectivamente). Nesse sentido, ressalta-se que o volume de produtos da lavoura temporária
em 2012 alcançou 1.254,90 mil t, com destaque para a cana-de-açúcar. O total de pessoal
ocupado com relações formais de emprego alcançou 3,10 mil trabalhadores em 2012, com
taxa de crescimento de 4,78% a.a. no período de 2000-2012.
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Tabela 201 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto de Jundiá) sobre o Rio Ivaí –
Dados econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

3

8

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,10

10,53

População 2010 - mil hab.

23,77

51,85

51,85

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

0,35

0,35

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,61

-0,07

-0,07

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,27

0,27

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,00

-0,39

-0,39

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,78

6,03

6,03

2. População - 2010

3.PIB

10,53

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,30

0,94

1,94

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,52

18,17

37,45

Volume Lavoura Temp. (mil t)

163,10

338,26

338,26

1.254,90

3.062,60

3.062,60

Valor Adic. - Agropecuária (%)

44,84

28,71

28,71

- Cana de Açúcar(mil t)

940,89

2.545,62

2.545,62

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,77

14,26

14,26

- Mandioca (mil t)

224,19

360,04

360,04

Valor Adicionado - Serviços (%)

46,39

57,03

57,03

- Arroz (mil t)

46,98

77,62

77,62

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Com o asfaltamento da travessia, além dos três citados, outros cinco municípios
podem beneficiar-se com a redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Douradina,
Ivaté, Porto Rico, São Cruz de Monte Castelo e São Pedro do Paraná). A população desses oito
municípios alcançou 51,85 mil habitantes, em 2010, mas apresentando taxa de crescimento
negativa da ordem de -0,07 a.a., conforme a Tabela 200. O PIB de 2010 somou R$ 1,94 bilhão,
dos quais 28,71% foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de
cargas da lavoura temporária acima de 3,06 milhões de toneladas, com destaque para a canade-açúcar. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 10,53
mil empregados em 2012.

2.6.12.1. TRAVESSIA 50 – QUERÊNCIA DO NORTE (PR) – ICARAÍMA
(PORTO NOVO) (PR)

A travessia Porto Novo, que liga o município de Icaraíma à Querência do Norte, está
localizado no Rio Ivaí. O proprietário da empresa autorizada a realizar as operações na
travessia é o Sr. Wilson Piletti, o mesmo que operava a travessia Porto Jundiá. A via de acesso
ao porto é a sobreposição das rodovias BR-487 e PR-218, de jurisdição federal e estadual,
respectivamente. A via não é pavimentada e seu estado de conservação é regular. A travessia
está localizada a 14 km da sede do município de Icaraíma e a 34 km de Querência do Norte.
Não há nenhuma linha de transporte coletivo que dê acesso ao local (ver Figura 440).
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Figura 440 – Mapa de localização da Travessia Porto Novo, município de Querência do Norte
Fonte: Elaboração própria

A pesquisa de campo foi realizada no dia 5 de agosto de 2013 e teve o
acompanhamento do Sr. Wilson Piletti.
O porto possui dez pontos de atracação em leito natural, sendo cinco em cada margem
do rio. Ressalta-se que existe um atracadouro por margem, identificado como principal. Os
demais atracadouros são utilizados conforme a variação no nível e velocidade da água do rio.
Caracterizam-se pela improvisação e são adaptados para embarque e desembarque de
veículos. A travessia é realizada por uma balsa e dois rebocadores. As áreas ocupadas pelos
atracadouros não possuem espaços de armazenagem, de administração e apoio. A sede
administrativa da travessia está localizada na residência do proprietário da empresa, margem
esquerda do rio.
O canal possui cerca de 325 m de largura e 8 m de profundidade, podendo ocorrer
variações na época de chuvas. Normalmente as variações são pequenas, porém, durante a
última enchente, a profundidade do canal atingiu 10 m. A seguir são apresentadas as
características da estrutura física do porto.
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2.6.12.1.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita, localiza-se o atracadouro de Querência do Norte, cujas
coordenadas geográficas são: 23°18'01.4"S de latitude e 53°41'34.0"W de longitude. Possui
cinco pontos de atracação em leito natural, podendo este número variar de acordo com o nível
da água. O atracadouro principal é adequado para o desembarque de passageiros, compatível
com as embarcações que nele operam e suficiente para atender à demanda existente. O
atracadouro é de uso exclusivo da empresa Wilson Piletti, que também é responsável pela
manutenção do porto (ver Figura 441).

Figura 441 – Atracadouro e balsa atracada na Margem Direita da travessia Porto Novo
Fonte: FAPEU

O proprietário pretende investir na infraestrutura do porto nos próximos 12 meses,
com a realização de manutenção do atracadouro e melhoria das embarcações, no entanto,
não foi ainda realizado orçamento.

2.6.12.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro pertencente à Icaraíma está situado na margem esquerda do rio,
localizado na latitude 23°18'08.8"S e na longitude 53°41'25.1"W. A Figura 442 mostra que na
margem esquerda do rio, as condições de infraestrutura são semelhantes àquelas encontradas
na margem direita.
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Figura 442 – Atracadouro da Margem Esquerda da travessia Porto Novo
Fonte: FAPEU

2.6.12.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa Wilson Piletti, que
realiza a operação da travessia desde 1986.
A operação é regular e os operadores possuem habilitação da Marinha. O transporte é
realizado diariamente conforme a demanda e são realizadas em média 300 travessias por mês,
podendo haver interrupções na travessia semestralmente em decorrência de alterações no
nível da água. A empresa possui seguro DPEM das embarcações em operação. Os marinheiros
embarcados não são uniformizados nem identificados.
O transporte realizado é pago, havendo emissão de bilhete de passagem. Os valores de
tarifa praticados são determinados pelo empresário por meio de comparação com outras
travessias próximas e custos para a operação (mão de obra, materiais etc.). Os valores das
tarifas de Porto Novo podem ser visualizados na Tabela 201.
Tabela 202 – Tarifas da travessia de Porto Novo
Tipo

Valor em reais

Pedestre
Motocicletas e motonetas, automóvel, caminhonete e
furgão
Caminhão leve e ônibus

Isento

Automóvel e caminhonete com semirreboque

30,00

Caminhão com semirreboque (carreta)

70,00

15,00
40,00

Caminhão e caminhonete 3/4
35,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Assim como a travessia de Porto Jundiá, o proprietário não informou se realiza repasse
de parte da renda à Prefeitura, mas solicitou isenção do ISS à Prefeitura de Querência do
Norte, uma vez que recolhe o ICMS como microempresa.
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Os principais motivos de deslocamento na travessia são transporte de safra e acesso à
comunidade isolada. Os principais produtos transportados são mandioca, arroz e gado. Quanto
aos usuários do serviço, são moradores e pequenos e grandes produtores rurais. O transporte
realizado é de caráter local, sendo a origem e o destino da carga e dos passageiros
transportados o próprio município e municípios vizinhos.
A empresa desconhece ou não controla o número de pessoas e de veículos que
utilizam o transporte por mês. Sabe-se que o número aproximado de moradores que utilizam a
travessia na alta temporada/safra é de 20 veículos por dia. Quanto ao fluxo de veículos que
utilizam o transporte, a frota é composta por aproximadamente 70% de automóveis, 20% de
caminhões e 10% de motocicletas, durante a baixa temporada/entressafra. Segundo o
proprietário da travessia, são encaminhados relatórios ao contador da empresa contendo a
receita total das movimentações, porém não foi informado com que periodicidade isto ocorre.
A empresa possui autorização formal para operação concedida pela Marinha do Brasil.
De acordo com o proprietário, a autorização de operação da travessia de Porto Novo está
vinculada à de Porto Jundiá. O cadastro da travessia na Prefeitura encontra-se vencido desde
2005.

2.6.12.1.4.

Embarcações

A empresa que realiza o serviço de travessia possui uma balsa e um rebocador. As
embarcações operam em velocidade média de 2,7 nós, o que resulta em 4 minutos para
realizar a travessia do canal. Ambas as embarcações são próprias, certificadas pela Marinha e
possuem CSN. Apresentam casco de aço, extintores de incêndio e não possuem banheiros ou
locais reservados para PNE. Não há nenhuma placa afixada que contenha preços e horários das
travessias.
A balsa Nova Itá, inscrita na Marinha sob o n.o 962-018928-1, tem 24 m de
comprimento, 8 m de largura e 0,4 m de calado (ver Figura 443).
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Figura 443 – Atracadouro da Margem Esquerda da travessia Porto Novo
Fonte: FAPEU

Sua capacidade é de 60 toneladas, o equivalente a 7 toneladas por eixo ou 3.500 kg/m.
Quanto ao número de pessoas, é permitido um tripulante e 12 passageiros. A embarcação é
usada como meio de transporte há 16 anos, não possui propulsão e está equipada com 20
coletes salva-vidas. Há uma placa de identificação na balsa com informações, como:
capacidade, instruções ao usuário e contato para reclamações.
Um dos rebocadores, Luiz Antônio, de inscrição n.o 9620149653, tem 12 m de
comprimento, 2,40 m de largura e 0,2 m de calado. Está em uso há 26 anos, funciona à
propulsão e possui dois motores de 130 cavalos-vapor de potência cada. A embarcação está
equipada com dois coletes salva-vidas. Esta embarcação pertence à travessia Jundiá. Como a
travessia está com a balsa interditada e as duas travessias pertencem ao mesmo operador,
este deslocou o rebocador para a travessia Porto Novo e, por sua decisão, colocou-o em
operação, considerando que sua motorização é maior do que a utilizada anteriormente (ver
Figura 444).

Figura 444 – Rebocador Luiz Antônio
Fonte: FAPEU
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O outro rebocador, Sidnei, mostrado na Figura 445, de inscrição n.o 9620210239, está
temporariamente em reserva. Possui dimensões de 9 m de comprimento, 2,35 m de largura e
calado de 0,2 m. Funciona à propulsão e tem um motor de 130 cavalos-vapor de potência. A
embarcação está equipada com dois coletes salva-vidas e é utilizada há 17 anos.

Figura 445 – Rebocador Sidnei – em reserva
Fonte: FAPEU

2.6.12.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 202 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Porto Novo, Querência do Norte.
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Tabela 203 – Características da travessia Porto Novo
Administração

Wilson Piletti

Situação

Em operação.
O acesso à balsa é feito pela rodovia federal BR-487,
sobreposta à rodovia estadual PR-218, não pavimentada e em
Acessos
estado regular de conservação. A travessia dista de Icaraíma 14
km e de Querência do Norte 34 km.
Cinco pontos de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações. É utilizado um atracadouro como
Atracadouros
principal e os demais são utilizados conforme o nível da água
do rio. Largura do rio em torno de 325 m e profundidade do
canal de 8 m.
Moradores, pequenos e grandes produtores rurais, tendo
origem e destino caraterizado como local, ou seja, no próprio
Utilização da travessia
município e municípios vizinhos. Os principais produtos
transportados são: mandioca, arroz e gado.
Uma balsa e um rebocador. Balsa Nova Itá, com dimensões
24,0 x 8,0 x 0,40*, com 16 anos de uso e em estado regular de
conservação. Rebocador Sidnei, com dimensões 9,0 x 2,35 x
Embarcações
0,2*, com tempo de uso de 17 anos e equipado com um motor
de 130 hp. Rebocador está sendo utilizado como reserva, mas
precisa reparos.
Embarcações com CSN e título de inscrição. Documentação
com prazo de validade vencida. Balsa com 20 coletes salvaCondições legais e de segurança
vidas, boias e bote. Rebocador com 2 coletes salva-vidas.
Ambas as embarcações não possuem extintores.
Número de travessias e receita bruta 300 travessias por mês. Receita não declarada.
Estão previstos investimentos para os próximos 12 meses. O
Investimentos
proprietário não orçou o serviço, mas pretende investir na
recuperação dos atracadouros e manutenção nas embarcações.
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.6.12.1.6.

Análise Econômica

A travessia Querência do Norte (Porto Novo) sobre o Rio Ivaí liga os municípios de
Querência do Norte e Icaraíma. A localização georreferenciada e a relação dos municípios
potencialmente beneficiados encontram-se na Tabela 202. A travessia pode reduzir o percurso
rodoviário entre as duas sedes municipais de 158 km para cerca de 56,9 km, dos quais
atualmente 56,6 km ainda são em estrada de terra. Outros seis municípios também poderão
vir a ser beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem,
caso haja asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 204 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto Novo) sobre o Rio Ivaí –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Noroeste

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 23°18'01.4" S e long. 53°41'34.0" W

a

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

158

0

Terra

0

56,6

Travessia

-

0,3

Pavimentada

Municípios beneficiados : Alto Paraíso, Douradina,
Icaraíma, Ivaté, Porto Rico, Querência do Norte, Santa
Cruz de Monte Castelo e São Pedro do Paraná.
a

Condições
das Rodovias

Total
158
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

56,9

Fonte: Elaboração própria

A Figura 446 e a Figura 447 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 446 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto Novo) sobre o Rio Ivaí: Mapa
local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Atualmente, de acordo com levantamento de campo, são feitas 300 passagens por
mês pela travessia, atendendo a moradores, trabalhadores e produção agropecuária,
especialmente, de mandioca, arroz e gado. O transporte é de natureza local, atendendo
apenas os municípios próximos. Não há controle do número de usuários, mas segundo
informações estima-se o número de 20 moradores usuários/dia. Não foi informada a receita
bruta/ano obtida com a travessia. Há expectativa de investimento em infraestrutura nos
próximos 12 meses, porém não foi informado o valor deste investimento.
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Figura 447 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Querência do Norte – Icaraíma
(Porto Novo)
Fonte: Elaboração própria

A Figura 447 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Os municípios de Douradina e Icaraíma
figuraram como os principais produtores de bens e serviço na região em estudo, no ano de
2010. O primeiro apresentou um intervalo de valores de R$ 268 milhões a R$ 346 milhões, e o
segundo entre R$ 112 milhões a R$ 190 milhões. Os demais municípios apresentaram valores
mais abaixo, entre R$ 34 milhões e R$ 112 milhões.
Seguindo a metodologia definida, a Tabela 205 e a Tabela 206 reúnem dados da
estrutura econômica da região no entorno da travessia em questão, considerando duas
realidades: construção da travessia sem e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, três
municípios teriam redução do tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento,
a travessia seria de interesse de usuários de outros seis municípios, num total de oito
municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento) a Tabela 205 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da região
formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da travessia em
estudo: inicialmente, nenhum município é diretamente afetado com redução de pelo menos
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40% do tempo de viagem, e outros três (Alto Paraíso, Querência do Norte e Icaraíma) com
redução entre 20% e 40%. Nesse sentido, a população desses três municípios era de 23,77 mil
habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se
negativa, -0,61% a.a., portanto, inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. A projeção de
crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) é mais negativa ainda, em -1% a.a.
Tabela 205 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto Novo) sobre o Rio Ivaí – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia- Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

3

3

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

3,10

3,10

População 2010 - mil hab.

0,00

23,77

23,77

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,10

0,10

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,61

-0,61

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,07

0,07

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,00

-1,00

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

4,78

4,78

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,30

0,30

Valor (R$milhão)

0,00

163,10

163,10

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

12,52

12,52

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

1.254,90

1.254,90

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

44,84

44,84

- Cana de Açúcar(mil t)

0,00

940,89

940,89

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

8,77

8,77

- Mandioca (mil t)

0,00

224,19

224,19

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

46,39

46,39

- Arroz (mil t)

0,00

46,98

46,98

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No tocante à estrutura econômica da região em torno da travessia, para redução do
tempo de viagem acima de 40%, o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 300 milhões e, o PIB per
capita dessa região alcançou R$ 12,52 mil, inferior à média estadual (R$ 20,8 mil). Quanto à
distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da agropecuária
(44,84%) em relação à indústria (8,77%), diferentemente da média estadual (8,5% e 27,4%,
respectivamente). Nesse sentido, ressalta-se que o volume de produtos da lavoura temporária
em 2012 alcançou 1.254,90 mil t, com destaque para a cana-de-açúcar. O total de pessoal
ocupado com relações formais de emprego alcançou 3,10 mil trabalhadores em 2012, com
taxa de crescimento de 4,78% a.a. no período de 2000-2012.
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Tabela 206 – Travessia Querência do Norte – Icaraíma (Porto Novo) sobre o Rio Ivaí – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

3

6

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,10

9,57

População 2010 - mil hab.

23,77

46,83

51,85

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

0,32

0,35

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,61

-0,02

-0,07

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,25

0,27

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,00

-0,33

-0,39

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,78

6,21

6,03

2. População - 2010

3.PIB

10,53

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,30

0,87

0,94

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,52

18,67

18,17

Volume Lavoura Temp. (mil t)

163,10

318,55

338,26

1.254,90

3.006,54

3.062,60

Valor Adic. - Agropecuária (%)

44,84

27,96

28,71

- Cana de Açúcar(mil t)

940,89

2.534,03

2.545,62

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,77

14,64

14,26

- Mandioca (mil t)

224,19

316,44

360,04

Valor Adicionado - Serviços (%)

46,39

57,40

57,03

- Arroz (mil t)

46,98

77,62

77,62

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Com o asfaltamento da travessia, além dos três citados, outros cinco municípios
podem beneficiar-se com a redução do tempo de viagem em pelo menos 10% (Douradina,
Ivaté, Porto Rico, São Cruz de Monte Castelo e São Pedro do Paraná). A população desses oito
municípios alcançou 51,85 mil habitantes, em 2010, mas apresentando taxa de crescimento
negativa da ordem de -0,07% a.a. O PIB de 2010 somou R$ 940 milhões, dos quais 28,71%
foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura
temporária acima de 3,06 milhões de t, com destaque para a cana-de-açúcar. O contingente de
pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 10,53 mil empregados em 2012.
Em 2013, realizaram-se 3.600 travessias/ano e projeta-se um total de 5.262 travessias
para 2034, considerando uma taxa de crescimento médio anual de 1,85%, conforme a Figura
448.

Número de Travessias
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Figura 448 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Querência do Norte – Icaraíma – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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Travessias sobre o Rio Piquiri

Foram analisadas nove travessias sobre o Rio Piquiri, cuja relação encontra-se no
Quadro 4. Cada uma dessas travessias é examinada detalhadamente a seguir.
Quadro 4 – Relação das travessias sobre o Rio Piquiri e seus afluentes
Número

Travessia

Travessia 51

Goioxim – Santa Maria do Oeste

Travessia 52

Palmital – Goioxim

Travessia 53

Laranjal – Diamante do Sul

Travessia 54

Nova Cantu – Laranjal

Travessia 55

Nova Cantu – Altamira do Paraná

Travessia 56

Altamira do Paraná – Guaraniaçu

Travessia 57

Campina da Lagoa – Guaraniaçu

Travessia 58

Ubiratã – Braganey

Travessia 59

Formosa do Oeste – Alto Piquiri
Fonte: Elaboração própria

2.7.1.

TRAVESSIA 51 – GOIOXIM (PR) – SANTA MARIA DO OESTE
(PR)

Durante a realização da visita ao município, a pessoa designada para
acompanhamento pelo Prefeito Municipal não se encontrava na cidade. A equipe de campo foi
atendida por funcionários da prefeitura, incluindo o engenheiro civil da mesma, que não soube
informar as condições da balsa.
Devido à chuva intensa ocorrida no dia, os funcionários avisaram que o acesso à balsa
não seria possível com carro não traçado e que a prefeitura não dispunha de veículo
apropriado para a visita.
Foi feito contato com a Coordenação de Gestão de Planos e Programas de
Infraestrutura e Logística (CGPP) da SEIL/PR, na pessoa de Josil R. V. Baptista e ficou acordado
que, naquele momento, não seria feita a pesquisa de campo e que seria remarcada para
momento oportuno.

2.7.1.1.

Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Piquiri entre os municípios de Goioxim e Santa Maria do Oeste
encontram-se na Tabela 207. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas
sedes municipais de 64,8 km para 47,8 km, dos quais atualmente 47,4 km ainda são em
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estrada de terra. Outros quatro municípios também poderão vir a ser beneficiados pela
travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja asfaltamento do
novo percurso. A extensão da travessia é de 70 m.
Tabela 207 – Travessia Goioxim – Santa Maria do Oeste sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat.-25,00125 e long. -51,983

a

Municípios beneficiados : Boa Ventura de São Roque,
Cantagalo, Goioxim, Pitanga, Santa Maria do Oeste e
Virmond.

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

17,42

0

Terra

46,92

47,38

-

0,07

64,84

47,85

Travessia
Total

a

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 449 e a Figura 450 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 449 – Travessia Goioxim – Santa Maria do Oeste sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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Figura 450 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Goioxim – Santa Maria do Oeste
Fonte: Elaboração própria

A Figura 450 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. O município de Pitanga registrou o maior
valor do PIB de 2010, ficando no intervalo de R$ 293 milhões a R$ 374 milhões. Os demais
municípios obtiveram valores do PIB, bem menores, entre R$ 49 milhões e R$ 130 milhões.
A Tabela 208 e a Tabela 209 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 11: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, quatro municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria do interesse de
usuários de outros dois municípios, num total de seis municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 208 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo: nenhum município foi afetado pela redução de pelo menos 40% do
tempo de viagem; bem como pela redução de pelo menos 20%. Obtendo a redução de pelo
menos 10% figuram os municípios de Boa Ventura de São Roque, Goioxim, Pitanga e Santa
11

A seção 1 deste relatório apresenta os detalhes da metodologia utilizada.
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Maria do Oeste. Nestes, a população era de 58,2 mil habitantes em 2010, e a taxa de
crescimento populacional na década 2000-10 foi de -1,00%a.a, inferior à média estadual do
Paraná que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas décadas (20132033) mostra-se negativa, (-1,57% a.a.).
No tocante à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi
da ordem de R$ 600 mil e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 110,32 mil, inferior à
média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrouse maior participação do setor de serviços, 58,4%; seguido da agropecuária, 32,1%; e, em
complemento da indústria, 9,5%. Tais percentuais são diferentes dos registrados no estado,
como um todo: 64,1% provenientes dos serviços, 27,4% da indústria e 8,5% da agropecuária. O
volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 506 mil t, sendo que deste total,
44,6% foram provenientes da cultura da soja e 37,1% do milho. O total de pessoal ocupado
com relações formais de emprego alcançou 6,5 mil trabalhadores em 2012, com taxa de
crescimento de 4,9% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 208 – Travessia Goioxim – Santa Maria do Oeste sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

0

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

0,00

6,50

População 2010 - mil hab.

0,00

0,00

58,20

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,21

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

0,00

-1,00

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,00

0,14

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

0,00

-1,57

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

0,00

4,97

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,00

0,60

Valor (R$milhão)

0,00

0,00

374,78

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

0,00

10,32

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

0,00

506,23

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

0,00

32,09

- Soja(mil t)

0,00

0,00

225,62

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

0,00

9,52

- Milho(mil t)

0,00

0,00

188,08

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

0,00

58,39

- Trigo (mil t)

0,00

0,00

38,60

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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Tabela 209 – Travessia Goioxim – Santa Maria do Oeste sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

1

4

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

1,28

3,08

8,22

População 2010 - mil hab.

12,95

35,91

75,10

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,04

0,10

0,27

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,11

-0,69

-0,77

Massa salarial: Região/PR (%)

0,03

0,06

0,17

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,54

-1,20

-1,32

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,23

5,09

5,00

PIB 2010 - R$ bilhões

0,12

0,30

0,77

Valor (R$milhão)

60,83

192,67

467,13

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

8,96

8,42

10,20

Volume Lavoura Temp. (mil t)

81,00

265,64

627,57

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

Valor Adic. - Agropecuária (%)

30,93

39,39

32,68

- Soja (mil t)

41,68

113,28

280,63

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,93

8,75

9,42

- Milho(mil t)

29,66

114,01

239,33

Valor Adicionado - Serviços (%)

60,14

51,86

57,90

- Trigo (mil t)

2,87

12,00

42,45

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Considerando o asfaltamento da travessia, além dos quatro citados, outros dois
municípios (Cantagalo e Virmond) podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem de
pelo menos 10%, conforme a Tabela 209. A população desse conjunto de seis municípios
alcançou 75,1 mil hab. em 2010, com taxa de crescimento de -0,77% a.a. O PIB de 2010 somou
R$ 770 milhões, dos quais 57,9% foram gerados pelo setor de serviços, seguido pela
agropecuária, cuja participação foi de 32,7% e a indústria, com 9,4% do total. Na agropecuária,
a lavoura temporária movimentou 627,5 milhões de t, sendo que a cultura da soja representou
44,7% e a do milho, 38,1% do volume produzido. O contingente de pessoas ocupadas com
relações formais de emprego foi de 8,2 mil trabalhadores em 2012 e teve crescimento entre
2000-2012 de 5,00%.

2.7.2.

TRAVESSIA 52 – PALMITAL (PR) – GOIOXIM (PR)

A travessia Palmital (Rio da Casa) que liga os municípios de Palmital e Goioxim, está
localizada no Rio Piquiri (ver Figura 451). A operação na travessia é de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Palmital.
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Figura 451 – Mapa de localização da Travessia Palmital (Rio da Casa), município de Palmital
Fonte: Elaboração própria

Distante 13 km da sede do município, o acesso à travessia é realizado por uma via
estadual denominada Estrada Palmital-Goioxim, não pavimentada e seu estado de
conservação é ruim. Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem.
As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem, administração
ou apoio.
O Rio Piquiri no local da travessia possui largura de cerca de 45 m e seu canal possui
cerca de 2,5 m de profundidade, podendo chegar a 5 m em época de cheia e a 0,5 m em época
de seca.
Existe uma intenção da Prefeitura Municipal de Palmital para construção de uma
ponte para substituir a travessia por balsa. Com esse objetivo, a prefeitura conseguiu a
previsão junto ao Governo Estadual da gestão anterior, mas por motivos desconhecidos não
houve a designação do recurso até o momento.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.7.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, pertencente ao município de Palmital, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°57'41.8"S e longitude 52°10'14.2"W.
Possui um ponto de atracação em leito natural, em número suficiente para atender à demanda
existente, adequado para embarque e desembarque de passageiros, e compatível com as
características da embarcação utilizada. Seu estado de conservação bom. A área do
atracadouro é de propriedade de Jango dos Santos Weiss, seu uso é exclusivo da travessia e
sua manutenção é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Palmital, operadora do
serviço (ver Figura 452).

Figura 452 – Atracadouro da margem direita do rio, Palmital
Fonte: FAPEU

O atracadouro não possui áreas de armazenagem, de administração e apoio. A Figura
453 mostra que há um quadro de horários de chegada e saída das embarcações nessa
margem, em estado regular de conservação.

Figura 453 – Placa de indentificação e informativa no atracadouro da margem direita,
Palmital
Fonte: FAPEU
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2.7.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro localizado na margem esquerda do rio, no município de Goioxim, possui
um ponto de atracação em leito natural, em número suficiente para atender à demanda
existente, adequado para embarque e desembarque de passageiros, e é compatível com as
características da embarcação. Como se observa na Figura 454, o atracadouro encontra-se em
bom estado de conservação.
A área do atracadouro é de propriedade de Irineu dos Santos, seu uso é exclusivo para
a atividade de travessia e sua manutenção é de responsabilidade compartilhada e alternada
entre as Prefeituras de Palmital e de Goioxim.
Não existe nenhum tipo de equipamento disponível nessa margem.

Figura 454 – Atracadouro da margem esquerda, Goioxim
Fonte: FAPEU

2.7.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Palmital, sob CNPJ de número 75.680.025/0001-82, localizada na Rua Moisés Lupion, 1001 –
Centro – Palmital (PR).
A operação está sendo regular e é realizada por dois funcionários formais da prefeitura
de palmital, habilitados na Marinha. O transporte é realizado diariamente, conforme a
demanda, no horário das 06:00 às 22:00. O número de travessias realizadas varia entre 1410 a
1500 por mês. Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água ocorrem
mensalmente.
Não há registro de acidentes na travessia envolvendo a embarcação. Não há
embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
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A prestação do serviço é gratuita e, portanto, não há necessidade de emissão de
bilhete de passagem, pois não há controle de movimentação. Também não é elaborado
relatório contendo informações sobre o número de passageiros e volume de carga
transportada.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: trabalho, transporte de safra,
acesso à comunidade isolada e, diariamente, transporte de três caminhões de leite. Os
principais produtos transportados são milho, feijão, leite e gado. A quantidade de produtos
transportados não é controlada.
Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores. O
transporte realizado é de caráter local, sendo o próprio município e os municípios vizinhos
origem e destino da carga e dos passageiros transportados.

2.7.2.4.

Embarcações

O serviço de travessia é realizado com uma balsa de propulsão manual. De acordo com
a Prefeitura Municipal de Palmital e a proprietária da embarcação e operadora do serviço, os
documentos da balsa foram extraviados em 2009 e, até o momento da visita a campo, novos
documentos não haviam sido providenciados.
A balsa, denominada Rio da Casa, está sendo usada há 17 anos e tem casco de aço, 15
m de comprimento, 5 m de largura e 0,15 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de
carga é de 13 t e o limite máximo de passageiros é de oito pessoas. O tempo de travessia para
vencer os 45 m de largura é de aproximadamente 10 minutos, o que corresponde a uma
velocidade média de 0,32 nós. A embarcação está em estado ruim de conservação e estado
regular de higiene (ver Figura 455).

Figura 455 – Balsa Rio da Casa atracada na margem direita do rio, Palmital
Fonte: FAPEU
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Apesar de o título de inscrição da embarcação ter sido extraviado, foram apresentados
os seguintes documentos da mesma: TR e seguro DPEM. Quanto à estrutura, a embarcação
não possui banheiro e nem espaço reservado para PNE.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e dez coletes
salva-vidas. A Figura 456 mostra que a embarcação possui placa com instruções aos usuários
durante a travessia.

Figura 456 – Casario da Balsa Rio da Casa, com placas informativas aos usuários
Fonte: FAPEU

2.7.2.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 209 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Palmital (Rio da Casa), no município de Palmital.
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Tabela 210 – Características da travessia Rio da Casa, Palmital
Administração

Prefeitura Municipal de Palmital

Situação

Em operação.
Distante 13 km da sede do município, o acesso à travessia é
realizado por uma via estadual denominada Estrada PalmitalGoioxim, não pavimentada e seu estado de conservação é ruim.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 45 metros
e profundidade do canal de 2,5 metros.
Pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores, que
realizam a travessia por motivos de trabalho, transporte de
safra, acesso à comunidade isolada e, diariamente, transporte
de 3 caminhões de leite. Os principais produtos transportados
são milho, feijão, leite e gado.
A balsa Rio da Casa, com tempo de uso de 17 anos, casco de
aço, 15,0 x 5,0 x 0,15*. Seu limite máximo de carga é de 13 t e o
limite máximo de passageiros de 8 pessoas. A embarcação está
em estado ruim de conservação.
Embarcação com título de inscrição extraviado. Possui TR e
seguro DPEM. Balsa está equipada com um extintor de incêndio
e 10 coletes salva-vidas.
O número de travessias realizadas varia entre 1410 a 1500 por
mês. Gratuita.
Não estão previstos investimentos para os próximos 12 meses,
no entanto, a prefeitura preiteia junto ao Governo do Estado
recursos para construção de uma ponte no local da travessia.

Acessos
Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.2.6.

Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Piquiri entre os municípios de Palmital e Goioxim encontram-se na
Tabela 211. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais de
80,9 km para cerca de 53,7 km, dos quais atualmente 53,6 km ainda são em estrada de terra. A
extensão da travessia é de 100 m.
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Tabela 211 – Travessia Palmital – Goioxim sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Sul

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°57'41.8"S e long. 52°10'14.2"W

a

Municípios beneficiados : Palmital e Goioxim

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

42,7

0

Terra

38,2

53,6

-

0,1

Travessia

Total
80,9
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

53,7

Fonte: Elaboração própria

A Figura 457 e a Figura 458 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 457 – Travessia Palmital – Goioxim sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Segundo informações obtidas na pesquisa de campo, utilizam a travessia os
moradores, trabalhadores e proprietários rurais do local. Ela é utilizada para o acesso das
pessoas ao trabalho, transporte de produtos agrícolas (milho, feijão, leite e gado) e pela
comunidade isolada. O acesso é realizado por via estadual não pavimentada, cujo estado de
conservação é considerado ruim. Realizam-se cerca de 1,5 mil travessias no mês, sendo a tarifa
paga pelo usuário, porém não se obteve a receita bruta anual. Há previsão de investimentos
na infraestrutura nos próximos 12 meses, contudo não se tem o montante requerido.
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Figura 458 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Palmital – Goioxim
Fonte: Elaboração própria

A Figura 458 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. O município de Palmital registrou o maior
valor do PIB de 2010, ficando no intervalo de R$ 94 milhões a R$ 124 milhões. O outro
município, Goioxim, obteve valor do PIB menor, figurando entre R$ 64 milhões a R$ 94
milhões.
A Tabela 211 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia
em questão, considerando a realidade de construção da travessia com asfaltamento da
rodovia, reduzindo o tempo de viagem em até 10%; de 10 a 20% ; e, de 20 a 40%. Antes,
porém, informa-se, pela coleta de dados realizada, que não existe município beneficiado com
as reduções do tempo de viagem estabelecidas, considerando a condição da rodovia sem
asfaltamento.
Considerando o asfaltamento da travessia, os dois municípios, Palmital e Goioxim,
podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem com pelo menos 10%. A população
desses municípios alcançou 22,37 mil hab. em 2010, com taxa de crescimento negativa, -1,12%
a.a., portanto, inferior à média estadual do Paraná que foi 0,89% a.a. O PIB de 2010 somou R$
190 milhões, cuja distribuição setorial do valor adicionado apresentou o setor de serviços
representando, 52,39%; a agropecuária 39,78%; e, indústria, 7,84%, do total gerado. No setor
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agropecuário destaque para o volume produzido pela lavoura temporária, que alcançou 125,7
mil t, tendo nos produtos milho e soja as principais referências. O contingente de pessoas
ocupadas com relações formais de emprego foi de 1,66 mil trabalhadores em 2012, cujo
crescimento no período de 2000-2012 foi de 3,45% a.a.
Tabela 212 – Travessia Palmital – Goioxim sobre o Rio Piquiri – Dados econômicos da região
beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

0

2

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

1,66

1,66

População 2010 - mil hab.

0,00

22,37

22,37

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,05

0,05

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-1,12

-1,12

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,03

0,03

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,71

-1,71

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

3,45

3,45

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,19

0,19

Valor (R$milhão)

0,00

100,09

100,09

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

8,39

8,39

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

125,71

125,71

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

39,78

39,78

- Milho (mil t)

0,00

61,56

61,56

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

7,84

7,84

- Soja(mil t)

0,00

42,10

42,10

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

52,39

52,39

- Trigo (mil t)

0,00

8,44

8,44

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013 observou-se um total de 17.640 mil travessias realizadas e projeta-se, em 20
anos, aumento de 37.705 mil travessias/ano em 2034, considerando-se uma taxa de
crescimento médio de 3,74%, como mostra a Figura 459.

Número de Travessias

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 459 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Palmital – Goioxim- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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Tabela 213 – Características da travessia Rio da Casa, Palmital
Administração

Prefeitura Municipal de Palmital

Situação

Em operação.
Distante 13 km da sede do município, o acesso à travessia é
realizado por uma via estadual denominada Estrada PalmitalGoioxim, não pavimentada e seu estado de conservação é ruim.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 45 metros
e profundidade do canal de 2,5 metros.
Pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores, que
realizam a travessia por motivos de trabalho, transporte de
safra, acesso à comunidade isolada e, diariamente, transporte
de 3 caminhões de leite. Os principais produtos transportados
são milho, feijão, leite e gado.
A balsa Rio da Casa, com tempo de uso de 17 anos, casco de
aço, 15,0 x 5,0 x 0,15*. Seu limite máximo de carga é de 13 t e o
limite máximo de passageiros de 8 pessoas. A embarcação está
em estado ruim de conservação.
Embarcação com título de inscrição extraviado. Possui TR e
seguro DPEM. Balsa está equipada com um extintor de incêndio
e 10 coletes salva-vidas.
O número de travessias realizadas varia entre 1410 a 1500 por
mês. Gratuita.
Não estão previstos investimentos para os próximos 12 meses,
no entanto, a prefeitura preiteia junto ao Governo do Estado
recursos para construção de uma ponte no local da travessia.

Acessos
Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.3.

TRAVESSIA 53 – LARANJAL (PR) – DIAMANTE DO SUL (PR)

A travessia Carriel, que liga os municípios de Laranjal e Laranjeiras do Sul, está
localizada no Rio Piquiri (ver Figura 460). A Prefeitura Municipal de Laranjal é a responsável
pela operação na travessia.
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Figura 460 – Mapa de localização da Travessia Carriel, município de Laranjal
Fonte: Elaboração própria

O acesso é realizado por uma via municipal e dista 23 km da sede do município. Essa
via não é pavimentada e seu estado de conservação é ruim. Não há linha de transporte
coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem,
administração ou apoio.
A travessia está interditada há dois meses e a embarcação utilizada está fora d’água
por determinação da Marinha. A interdição se deu por falta de documentação e equipamentos
de segurança da balsa, tais como: casario, CSN, Cartão de Tripulantes, extintores e coletes
salva-vidas homologados. A prefeitura está regularizando a situação junto à Marinha e aguarda
visita de engenheiro naval para pesquisa de campo.
Não existem registros de acidentes na travessia envolvendo a embarcação.
Há previsão de investimentos na infraestrutura da travessia pela Prefeitura de Laranjal
nos próximos 12 meses, com valor estimado de R$ 30 mil.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.7.3.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro de Laranjal, na margem direita, está localizado nas coordenadas
geográficas de latitude 24°56'54.3"S e longitude 52°35'47.6"W. Possui um ponto de atracação
em leito natural, inadequado para o desembarque de passageiros e incompatível com a
embarcação que nele operava, mas em número suficiente para atender à demanda existente.
A inadequação do local para as operações de travessia é resultante da falta de manutenção
após a sua interdição. A área onde se localiza o atracadouro é de propriedade do Sr. César
Klaser e seu uso e manutenção é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Laranjal (ver
Figura 461).

Figura 461 – Acesso e atracadouro da margem direita, Laranjal
Fonte: FAPEU

A Figura 462 mostra que o atracadouro conta com um quadro informativo com a
identificação da travessia, operador, horário da travessia e limites máximos de carga
transportada, em bom estado de conservação.

Figura 462 – Acesso e atracadouro da margem direita, Laranjal
Fonte: FAPEU
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2.7.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro do município de Laranjeiras do Sul, na margem esquerda do rio,
apresenta as mesmas condições de infraestrutura encontradas na margem direita (ver Figura
463).

Figura 463 – Atracadouro e placa informativa da margem esquerda, Laranjeiras do Sul
Fonte: FAPEU

2.7.3.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Laranjal, registrada sob CNPJ de número 95.684.536/0001-80, localizada na Av. Paraná, 67 –
Centro. Existem dois funcionários formais designados para essa travessia: um balseiro
funcionário da Prefeitura Municipal de Laranjal e um funcionário da Prefeitura Municipal de
Laranjeiras do Sul, que trabalhavam em dias alternados.
A operação não está sendo regular, mas quando era realizada possuía frequência diária
e periodicidade conforme a demanda, totalizando uma média de 300 travessias por mês.
Interrupções da travessia ocorriam com o nível do rio acima de 2 metros do normal, com
frequência mensal. O transporte realizado não era pago e não havia emissão de bilhete de
passagem.
A largura do rio nesse ponto é de aproximadamente 100 m e o canal possui cerca de
10 m de profundidade, podendo atingir 15 a 16 m em épocas de chuva. O tempo de travessia é
de 10 minutos, o que corresponde a uma velocidade média de 0,32 nós.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: acesso à comunidade isolada
e trabalho. Os usuários do serviço são pequenos produtores rurais, trabalhadores e
moradores. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e os
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
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Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. A prefeitura não faz controle do número estimado de pessoas,
automóveis, motocicletas e ônibus que utilizam o transporte por mês.

2.7.3.4.

Embarcações

A balsa, denominada Laranjal, com 20 anos de uso, casco de aço, 24 m de
comprimento, 6 m de largura e 0,2 m de calado (leve). Seu limite máximo de carga é de 23
toneladas e o limite máximo de passageiros é de 12 pessoas (ver Figura 464). A balsa está em
boas condições de conservação, mas está interditada por falta de equipamentos de segurança.
Quanto à estrutura, a embarcação não possui banheiro, nem espaço reservado para PNE.

Figura 464 – Balsa Laranjal, interditada e estacionada no atracadouro de Laranjeiras do Sul
Fonte: FAPEU

A prefeitura é proprietária da embarcação, que é certificada pela Marinha e possui
seguro DPEM. No entanto, não possui CSN, o que está sendo providenciado. Quanto à
segurança, a balsa está equipada com 12 coletes salva-vidas.
Não existe outra embarcação em construção ou reforma.

2.7.3.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 213 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Carriel, no município de Laranjal.
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Tabela 214 – Características da travessia de Laranjal
Administração

Prefeitura Municipal de Laranjal

Situação

Interditada.
O acesso é realizado por uma via municipal e dista 23 km da
sede do município. Esta via não é pavimentada e seu estado de
conservação é ruim.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
inadequados às operações. Largura do rio em torno de 100
metros e profundidade do canal de 10 metros, podendo atingir
16 metros em épocas de chuvas.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso
à comunidade isolada e trabalho, realizados por pequenos
produtores rurais, trabalhadores e moradores. O transporte
realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
Balsa Laranjal, com 24,0 x 6,0 x 0,20*, com 20 anos de uso e
em bom estado de conservação. Interditada pela marinha por
falta de equipamentos de segurança.
Embarcação com título de inscrição, seguro DPEM e sem CSN.
Possui 12 coletes salva-vidas.
300 travessias por mês. Serviço gratuito.
Estão previstos investimentos na ordem de R$ 30.000,00 para
os próximos 12 meses, a serem provisionados pela Prefeitura.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.3.6.

Análise Econômica

A travessia Laranjal – Diamante do Sul sobre o Rio Piquiri entre os municípios de
Laranjal e Diamante do Sul permite uma ligação direta entre os dois municípios de apenas 33,3
km, dos quais 19,7 km em estrada de terra, constituindo uma enorme redução em relação ao
percurso atual (sem balsas) via BRs 364, 158 e 277, mais PR 670, que tem uma extensão total
de 154 km. Usuários dos municípios de Altamira do Paraná, Guaraniaçu, Nova Laranjeiras e
Palmital também seriam beneficiados com a travessia. Dados e localização geográfica dos
trechos rodoviários em questão podem ser vistos na Tabela 215.
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Tabela 215 – Travessia Laranjal – Diamante do Sul sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Oeste e Centro Sul
Coordenadas: lat. 24°56'54.3"S e long. 52°35'47.6"W

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

154

13,6

Terra

0

19,7

Travessia

-

0,1

Pavimentada

Municípios beneficiados : Altamira do Paraná,
Diamante do Sul, Guaraniaçu, Laranjal, Nova Laranjeiras
e Palmital.
a

Distância entre os dois municípios

Total
154
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

33,3

Fonte: Elaboração própria

As Figuras 465 e 466 oferecem uma ilustração gráfica da localização da travessia,
através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com identificação dos
percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 465 – Travessia Laranjal – Diamante do Sul sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, a travessia era operada com a realização de
aproximadamente 300 travessias por mês, atendendo aos moradores de comunidade isolada e
trabalhadores; entretanto, atualmente não está operando.
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Figura 466 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Laranjal – Diamante do Sul
Fonte: Elaboração própria

A Figura 466 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Os municípios de Guaraniaçu e Palmital
registraram os maiores valores do PIB em 2010. O primeiro ficou no intervalo de maior valor,
de R$ 142 a R$ 179 milhões, enquanto o segundo, de R$ 105 milhões até R$ 142 milhões.
Como evidenciado, a travessia localiza-se entre Laranjal e Diamante do Sul, cujos valores do
PIB municipais figuraram, neste ano, em uma escala menor de valores: de R$ 31 milhões até
R$ 68 milhões.
A Tabela 216 e a Tabela 217 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 12: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, apenas cinco municípios teriam redução do
tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse
de usuários de mais um município (Nova Laranjeiras), num total de seis municípios
beneficiados.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 216 reúne dados para o conjunto dos cinco municípios, com nível de
12
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impacto superior a 20%. A população desses cinco municípios era de 43,6 mil habitantes em
2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se negativa (-1,73%
a.a.), muito inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da mesma forma, a projeção de
crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se ainda mais negativa (2,09% a.a.).
A Tabela 216 apresenta também indicadores da estrutura econômica da região no
entorno da travessia, formado pelos cinco municípios considerados: o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 430 milhões e o PIB per capita dessa região alcançou R$ 9,76 mil, menos da
metade da média estadual (R$ 20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor adicionado,
registrou-se participação forte participação da agropecuária (36,7%) contra apenas 9% da
indústria e os restantes 54,3% de serviços. Em 2012, o volume de produtos da lavoura
temporária somou 128,6 mil t, com destaque para milho e soja; e o total de pessoal ocupado
com relações formais de emprego alcançou 4,5 mil trabalhadores em 2012, com taxa de
crescimento de 4,3% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 216 – Travessia Laranjal – Diamante do Sul sobre o Rio Piquiri – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

4

5

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,32

4,51

4,51

População 2010 - mil hab.

29,04

43,62

43,62

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,08

0,15

0,15

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,78

-1,73

-1,73

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,09

0,09

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-2,03

-2,09

-2,09

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,62

4,33

4,33

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,25

0,43

0,43

Valor (R$milhão)

70,41

132,01

132,01

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

8,49

9,76

9,76

Volume Lavoura Temp. (mil t)

65,37

128,59

128,59

Valor Adic. - Agropecuária (%)

38,31

36,71

36,71

- Milho(mil t)

39,34

64,26

64,26

Valor Adicionado - Indústria (%)

7,83

8,97

8,97

- Soja(mil t)

13,64

42,47

42,47

Valor Adicionado - Serviços (%)

53,86

54,33

54,33

- Mandioca (mil t)

7,84

8,22

8,22

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se realizado o asfaltamento do trecho rodoviária que conduz à travessia, além dos
cinco citados, também usuários do município de Nova Laranjeiras poderiam beneficiar-se com
redução do tempo de viagem de pelo menos 40%. A população desses seis municípios
alcançou 54,8 mil hab. em 2010, mas também com taxas de crescimento negativas. O PIB de
2010 somou R$ 520 milhões, dos quais 38,6% foram gerados pela agropecuária, registrando-se
uma movimentação de cargas da lavoura temporária próxima a 154 mil de t, com destaque
para milho e soja. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de
5,17 mil trabalhadores em 2012.
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Tabela 217 – Travessia Laranjal – Diamante do Sul sobre o Rio Piquiri – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

6

6

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,17

5,17

População 2010 - mil hab.

54,86

54,86

54,86

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,17

0,17

0,17

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,47

-1,47

-1,47

Massa salarial: Região/PR (%)

0,10

0,10

0,10

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,81

-1,81

-1,81

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,45

4,45

4,45

2. População - 2010

3.PIB

5,17

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,52

0,52

0,52

Valor (R$milhão)

168,27

168,27

168,27

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

9,56

9,56

9,56

Volume Lavoura Temp. (mil t)

154,49

154,49

154,49

Valor Adic. - Agropecuária (%)

38,61

38,61

38,61

- Milho(mil t)

75,46

75,46

75,46

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,75

8,75

8,75

- Soja(mil t)

52,85

52,85

52,85

Valor Adicionado - Serviços (%)

52,63

52,63

52,63

- Mandioca (mil t)

8,68

8,68

8,68

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.7.4.

TRAVESSIA NOVA CANTU

O município de Nova Cantu está localizado na microrregião Centro Ocidental do
Paraná, a aproximadamente 342 km da capital, Curitiba. Os municípios vizinhos são: Mamborê,
Roncador, Palmital, Laranjal, Altamira do Paraná e Campina da Lagoa. No município, existem
duas travessias, ambas interditadas pela Marinha. As travessias são denominadas Cantu e Gil
Cosqui (Jurema), conforme descrições a seguir.

2.7.4.1.

TRAVESSIA 54 – NOVA CANTU (PR) – LARANJAL (PR)

A travessia Gil Cosqui/Jurema que liga os municípios de Nova Cantu e Laranjal, está
localizada no Rio Cantu (ver Figura 467).
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Figura 467 – Mapa de localização da Travessia Gil Cosqui/Jurema, município de Nova Cantu
Fonte: Elaboração própria

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu é a responsável pela mesma.
Distante 14 km da sede do município de Nova Cantu, o acesso à travessia é realizado
por uma via municipal rural não pavimentada, em estado regular de conservação. Não há linha
de transporte coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. A largura do Rio Cantu nesse ponto é de aproximadamente 65 metros. As áreas
ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem, administração ou
apoio.
A embarcação encontra-se interditada e fora d’água desde 30 de julho de 2013, após
afundamento da mesma.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses, no
entanto, o chefe de gabinete (Álvaro), que acompanhou a visita, declarou que a prefeitura tem
interesse de, o quanto antes possível, colocar a embarcação em operação, pois a mesma
atendia a um grande número de munícipes de Nova Cantu e de Laranjal que possuem
propriedades e negócios em ambos os municípios. O acesso rodoviário entre as duas cidades é
de mais de 200 km, sendo que pela balsa o mesmo é de 40 km.
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A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.7.4.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro pertencente ao município de Nova Cantu, na margem direita, e está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°45'40.6"S e longitude 52°31'08.8"W.
Possui um ponto de atracação em leito natural, suficiente para atender à demanda existente e
é compatível com a embarcação, porém, não está adequado para o desembarque de
passageiros, devido à interdição e à presença da balsa nessa margem (ver Figura 468). A área
onde está localizado o atracadouro é de propriedade do Sr. Alicindo Cosqui e é de uso
exclusivo da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, a qual também é responsável por sua
manutenção.

Figura 468 – Acesso e atracadouro da margem direita, Nova Cantu
Fonte: FAPEU

A Figura 469 mostra que existe um quadro com horário de funcionamento e um
banner com a identificação da balsa, proprietário, horário de funcionamento e limites máximos
de carga e passageiros da balsa, em estado regular de conservação. Não existe outro tipo de
equipamento disponível nessa margem.
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Figura 469 – Banner informativo sobre propriedade e funcionamento da balsa e quadro de
horário, localizados na margem direita, Nova Cantu
Fonte: FAPEU

2.7.4.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda pertence ao município de Laranjal. Apresenta um
ponto de atracação em leito natural, suficiente para atender à demanda existente, mas
atualmente está inadequado para o desembarque de passageiros e incompatível com a
embarcação que nele operava, devido à falta de manutenção após a interdição (ver Figura
470).

Figura 470 – Atracadouro da margem esquerda, Laranjal
Fonte: FAPEU

Não souberam informar quem é o proprietário da área ocupada pelo atracadouro. Seu
uso é exclusivo para a realização da travessia e sua manutenção é de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Laranjal.
O atracadouro conta com banner com identificação, proprietário, quadro de horários e
limites máximos de carga, em estado ruim de conservação. Não existe outro tipo de
equipamento disponível nessa margem.
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2.7.4.1.3.

Características da operação

A operação na travessia era realizada exclusivamente por autônomo, ligado à
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, com habilitação na Marinha.
O transporte era realizado diariamente, conforme a demanda, no período
compreendido entre 06:00 e 19:00. O número de travessias realizadas mensalmente era de
cerca de 300 travessias. Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível
d’água ocorriam trimestralmente.
Não há embarcações em reforma ou em construção. O transporte realizado era pago e
havia emissão de bilhete de passagem. Não souberam informar quem determinava o valor da
tarifa ou como era definido, nem qual a receita bruta auferida.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram: acesso à comunidade
isolada e trabalho, realizados por pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores,
moradores e visitantes de negócios. O transporte realizado era de caráter local, sendo o
próprio município e os municípios vizinhos origem e destino da carga e dos passageiros
transportados. Não foram informados os produtos transportados, e suas quantidades não
eram controladas pelo operador.
Os documentos da embarcação foram enviados para a Marinha de Foz do Iguaçu para
renovação.

2.7.4.1.4.

Embarcações

A balsa é de propriedade da Prefeitura Municipal de Nova Cantu e certificada pela
Marinha. A embarcação sofreu acidente, afundando próximo ao atracadouro da margem
direita, ficando submersa até sua remoção para o atracadouro, onde permanece. Seu estado
de conservação é péssimo, uma vez que o casco e parte da plataforma foram danificados
durante a retirada da água (ver Figura 471).
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Figura 471 – Atracadouro da margem esquerda, Laranjal
Fonte: FAPEU

A documentação da embarcação foi recolhida pela Marinha e a prefeitura não soube
informar os dados relativos ao tempo de uso, dimensões, velocidade média e tempo de
travessia, nem se a balsa possuía seguro DPEM, CSN ou TR, ou se haviam coletes salva-vidas e
extintor de incêndio. Quanto à estrutura, a embarcação não possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.
De acordo com informações existentes no banner localizado na margem direita, seu
limite máximo de carga era de dez toneladas e o limite máximo de passageiros era de 20
pessoas. O meio de transporte funcionava à propulsão manual.

2.7.4.1.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 217 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Gil Cosqui/Jurema, no município de Nova Cantu.
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Tabela 218 – Características da travessia Gil Cosqui/Jurema, Nova Cantu
Administração

Prefeitura Municipal de Nova Cantu

Situação

Interditada.
Distante 14 km da sede do município de Nova Cantu, o acesso
à travessia é realizado por uma via municipal rural não
pavimentada, em estado regular de conservação. Não há linha
de transporte coletivo que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural, em
número suficiente para atender à demanda, mas inadequados à
operação, devido à falta de manutenção após a interdição.
Largura do rio em torno de 65 metros.
Pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores,
moradores e visitantes de negócios, tendo como origem e
destino o próprio município e municípios vizinhos.
Balsa Jurema, interditada e sem documentação.
Não foi informado se há seguro DPEM, CSN ou TR da
embarcação e se havia extintores e coletes salva-vidas.
300 travessias por mês. Receita bruta mensal não informada.
Não estão previstos investimentos em infraestrutura e
embarcação para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia
Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.4.1.6.

Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Cantu entre os municípios de Nova Cantu e Laranjal encontram-se na
Tabela 219. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas sedes municipais de
87,1 km para cerca de 33,9 km, dos quais atualmente 33,8 km ainda são em estrada de terra.
Outros três municípios (Marquinho, Palmital e Roncador) também poderão vir a ser
beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja
asfaltamento do novo percurso. A extensão da travessia é de 100 m.
Tabela 219 – Travessia Nova Cantu – Laranjal sobre o Rio Cantu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Ocidental e Centro
Sul
Coordenadas: lat. 24°45'40.6"S e long. 52°31'08.8"W

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias
Pavimentada

a

Municípios beneficiados : Laranjal, Marquinho, Nova
Cantu, Palmital e Roncador.

Terra
Travessia
Total

a

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

56,1

0

31

33,8

-

0,1

87,1

33,9

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria
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A Figura 472 e a Figura 473 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 472 – Travessia Nova Cantu – Laranjal sobre o Rio Cantu: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A pesquisa de campo realizada no local desta travessia obteve a informação de que a
mesma encontra-se interditada. Quando em funcionamento, o acesso a esta travessia ocorre
por via municipal sem pavimentação com estado de conservação regular. Sua utilização é feita
por pequenos produtores rurais, trabalhadores e moradores e visitantes do local. O número de
travessia/mês estimado é de em torno de 300. Não se tem informações dos produtos
transportados e dos usuários que a utilizam. Assim como não foi obtida a receita bruta e
informações sobre a existência de um projeto de novos investimentos em infraestrutura no
local.
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Figura 473 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Nova Cantu – Laranjal
Fonte: Elaboração própria

A Figura 473 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Os municípios de Roncador e Palmital
registraram os maiores valores do PIB em 2010. Tais municípios apresentaram valores que
ficaram no intervalo de R$ 122 milhões até R$ 148 milhões no ano em referência. Os
municípios onde se localiza a travessia, Nova Cantu e Laranjal, apresentaram valores de PIB
menores ao intervalo citado como mais expressivo.
Tabela 220 – Travessia Nova Cantu – Laranjal sobre o Rio Cantu – Dados econômicos da
região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

3

5

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,46

3,87

População 2010 - mil hab.

25,32

45,17

45,17

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,08

0,13

0,13

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,90

-1,64

-1,64

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,08

0,08

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-2,40

-2,15

-2,15

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,45

4,27

4,27

2. População - 2010

3.PIB

3,87

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,28

0,45

0,45

Valor (R$milhão)

200,93

251,92

251,92

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

11,09

9,90

9,90

Volume Lavoura Temp. (mil t)

277,08

323,30

323,30

Valor Adic. - Agropecuária (%)

35,90

35,81

35,81

- Soja (mil t)

122,38

132,54

132,54

Valor Adicionado - Indústria (%)

6,69

7,14

7,14

- Milho(mil t)

87,24

114,28

114,28

Valor Adicionado - Serviços (%)

57,42

57,04

57,04

- Trigo (mil t)

41,37

42,45

42,45

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria
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A Tabela 220 e a Tabela 221 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 13: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, cinco municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse destes
cinco municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 220 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo: três municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 40%
do tempo de viagem (Laranjal, Nova Cantu e Roncador) e outros dois municípios (Marquinhos
e Palmital) com redução entre 10 e 20%. A população dos cinco municípios que teriam
redução de percurso rodoviário de pelo menos 10% era de 45,17 mil habitantes em 2010, e a
taxa de crescimento populacional na década 2000-10 foi negativa, -1,64% a.a., inferior à média
estadual do Paraná que foi 0,89% a.a. Por outro lado, a projeção de crescimento para as
próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se negativa, -2,15% a.a.
No tocante à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi
da ordem de R$ 450 milhões e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 9,90 mil, inferior à
média paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrouse grande participação do setor de serviços (57,04%), seguido da agropecuária (35,81%) e da
indústria (7,14%). No setor agropecuário, destaque para o volume dos produtos da lavoura
temporária em 2012, cujo total registrado foi de 323 mil t, distribuídos por ordem de
importância para soja, milho e trigo. O total de pessoal ocupado com relações formais de
emprego alcançou 3,87 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de 4,27% a.a. no
período 2000-2012.

13

A seção 1 deste relatório apresenta os detalhes da metodologia utilizada.
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Tabela 221 – Travessia Nova Cantu – Laranjal sobre o Rio Cantu – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

4

5

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,62

3,87

População 2010 - mil hab.

40,19

45,17

45,17

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,12

0,13

0,13

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,68

-1,64

-1,64

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,08

0,08

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-2,20

-2,15

-2,15

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,30

4,27

4,27

2. População - 2010

3.PIB

3,87

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,40

0,45

0,45

Valor (R$milhão)

235,38

251,92

251,92

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

10,07

9,90

9,90

Volume Lavoura Temp. (mil t)

308,73

323,30

323,30

Valor Adic. - Agropecuária (%)

34,59

35,81

35,81

- Soja (mil t)

128,08

132,54

132,54

Valor Adicionado - Indústria (%)

7,21

7,14

7,14

- Milho(mil t)

107,62

114,28

114,28

Valor Adicionado - Serviços (%)

58,20

57,04

57,04

- Trigo (mil t)

41,90

42,45

42,45

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Considerando o asfaltamento da travessia, os mesmos cinco municípios podem ser
beneficiados com uma redução do tempo de viagem de pelo menos 10%, conforme a Tabela
221. Neste sentido, repetem-se os valores dos indicadores econômicos e sociais apresentados
na coluna de redução de percurso de pelo menos 10% no tocante a aspectos da população,
PIB, emprego formal – pessoal e massa salarial – e produção agropecuária.
Atualmente, são feitas em torno de 3,6 mil travessias anuais, ao que deve passar para
5.291 em 2034, segundo a projeção. Desse modo, a movimentação nessa travessia deve
apresentar uma taxa média de crescimento de 1,88% ao ano, como se pode observar na Figura
474.

Número de Travessias
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Figura 474 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Nova Cantu – Laranjal – 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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2.7.4.2.

TRAVESSIA 55 – NOVA CANTU (PR) – ALTAMIRA DO
PARANÁ (PR)

A travessia Cantu, que liga os municípios de Nova Cantu e Altamira do Paraná, está
localizada no Rio Cantu (ver Figura 475).

Figura 475 – Mapa de localização da Travessia Cantu, município de Nova Cantu
Fonte: Elaboração própria

Segundo informação do balseiro Pedro Paulo, a responsável pela travessia é a Sra.
Dirce Pereira Serra. Na prefeitura de Altamira do Paraná, foi informado que o balseiro possui
alvará como autônomo para operar a balsa, no entanto, nem a pessoa da prefeitura nem o
balseiro souberam explicar a relação trabalhista do mesmo com a responsável pela travessia.
A travessia dista 16 km da sede do município e seu acesso é realizado por via
municipal, não pavimentada, em estado regular de conservação. Não há linha de transporte
coletivo que dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem,
administração ou apoio.
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O Rio Cantu, no ponto da travessia, possui largura aproximada de 80 m e seu canal
possui cerca de 6 m de profundidade, podendo atingir 7 a 8 m em épocas de chuvas normais. A
seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.
Não há previsão de investimentos na travessia para os próximos 12 meses.

2.7.4.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro pertencente ao município de Nova Cantu, na margem direita do rio,
está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°44'55.7"S e longitude
52°42'08.2"W.
Essa margem possui um ponto de atracação em leito natural, suficiente para atender à
demanda existente, porém não está adequado para o desembarque de passageiros, nem é
compatível com a embarcação utilizada, devido à interdição ocorrida em julho de 2013. A área
ocupada pelo atracadouro pertence ao Sr. Orlando e é de uso exclusivo da Prefeitura
Municipal de Nova Cantu, que também é responsável por sua manutenção (ver Figura 476).

Figura 476 – Acesso e atracadouro da margem direita, Nova Cantu
Fonte: FAPEU

O atracadouro conta com quadro de horários de chegada e saída das embarcações, em
estado ruim de conservação (ver Figura 477). Não existe outro tipo de equipamento disponível
nessa margem.
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Figura 477 – Placas informativas localizadas próximo ao acesso do atracadouro da margem
direita, Nova Cantu
Fonte: FAPEU

2.7.4.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda, pertencente ao município de Altamira do Paraná, possui um
ponto de atracação em leito natural. O atracadouro é suficiente para atender à demanda
existente, compatível com a embarcação utilizada e adequado para o desembarque de
passageiros, porém, devido à interdição da travessia pela Marinha, precisa de manutenção.
Seu uso é exclusivo e a manutenção do atracadouro nessa margem também é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Cantu (ver Figura 478).

Figura 478 – Atracadouro da margem esquerda, Altamira do Paraná
Fonte: FAPEU

O atracadouro conta com quadro de horários de chegada e saída das embarcações, em
estado ruim de conservação. Não existe outro tipo de equipamento disponível nessa margem.

2.7.4.2.3.

Características da operação

Quando em operação, a travessia era realizada exclusivamente por autônomo
(balseiro), habilitado na Marinha. O transporte era realizado diariamente, com horário de
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funcionamento das 06:00 às 18:00, conforme a demanda. O número de travessias realizadas
mensalmente variava de 30 a 150. Interrupções da travessia em decorrência de alterações no
nível d’água ocorriam cerca de quatro vezes por ano.
Não há embarcações em reforma ou em construção. O balseiro não soube informar se
há pagamento de seguro DPEM. O transporte realizado era pago e, de acordo com o balseiro,
havia emissão de bilhete de passagem. A cobrança era feita conforme a Tabela 221 e quem
determinava o valor da tarifa era a empresa, conforme os custos.
Tabela 222 – Tabela de preços – Nova Cantu – Altamira do Paraná
Tipo

Valor

Carro

R$ 10,00

Moto

R$ 10,00

Caminhonete

R$ 10,00

F-4000
R$ 20,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são: acesso à comunidade isolada
e trabalho, realizados por pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores e visitantes de
negócios. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e os
municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados. Não foram
informados os produtos transportados e não há controle da quantidade de produto
transportado.
Não souberam informar se é elaborado um relatório contendo informações sobre o
número de passageiros e volume de carga transportada. Há autorização formal da Marinha
para operar, mas os documentos não foram apresentados.

2.7.4.2.4.

Embarcações

A embarcação pertence à Prefeitura de Nova Cantu e é certificada pela Marinha, no
entanto, os documentos foram recolhidos pela Marinha quando da interdição. Segundo relatos
do balseiro e do responsável da prefeitura, a balsa pertencia ao município de Grandes Rios, e
foi posteriormente transferida para o município de Nova Cantu.
A balsa, denominada Josué, tem casco de aço, 18 m de comprimento e 5 m de largura
e funciona à propulsão manual. O balseiro não soube informar o tempo de uso da embarcação
e seu calado, dados existentes nos documentos da embarcação, ausentes no momento da
visita.
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A embarcação está em estado regular de conservação e bom estado de higiene, e não
há registro de acidentes com a embarcação na travessia.
A velocidade média estimada é de 0,45 nós, o que corresponde a um tempo de
travessia de 5 minutos. Seu limite máximo de carga é de 20 toneladas e o limite máximo de
passageiros é de 12 pessoas.
Quanto à estrutura, a embarcação não possui banheiro, nem espaço reservado para
PNE. Não souberam informar se a balsa possui CSN.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com 16 coletes salva-vidas e um extintor de
incêndio.

2.7.4.2.5.

Quadro resumo das características principais da
travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 222 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Cantu, no município de Nova Cantu.
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Tabela 223 – Características da travessia Cantu, Nova Cantu
Administração

Prefeitura Municipal de Nova Cantu

Situação

Interditada.
A travessia dista 16 km da sede do Município e seu acesso é
realizado por via municipal não pavimentada, em estado
regular de conservação. Não há linha de transporte coletivo
que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
suficiente para atender à demanda existente, porém não está
adequado para o desembarque de passageiros, nem compatível
com a embarcação utilizada, devido à interdição ocorrida em
julho de 2013. O Rio Cantu no ponto da travessia possui largura
em torno de 80 m e seu canal possui cerca de 6 m de
profundidade, podendo atingir 7 a 8 m em épocas de chuvas
normais.
Pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores e
visitantes de negócios, tendo como origem e destino o próprio
município e municípios vizinhos.
Balsa Josué, possui casco de aço, 18 m de comprimento e 5 m
de largura e funciona a propulsão manual. Seu calado não foi
informado.
A balsa está equipada com 16 coletes salva-vidas e 1 extintor
de incêndio. Documentos recolhidos pela Marinha. Não
souberam informar se há seguro DPEM, CSN ou TR.
O número de travessias mensais variável entre 30 a 150. A
receita bruta não foi informada.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura da
travessia para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia
Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.4.2.6.

Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Cantu entre os municípios de Nova Cantu e Altamira do Paraná
encontram-se na Tabela 224. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas
sedes municipais de 54,8 km para cerca de 28,4 km, dos quais atualmente 28,3 km ainda são
em estrada de terra. Outros dois municípios (Laranjal e Roncador) também poderão vir a ser
beneficiados com a travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja
asfaltamento do novo percurso. A travessia tem a extensão de 100 m.
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Tabela 224 – Travessia Nova Cantu – Altamira do Paraná sobre o Rio Cantu –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Ocidental
Coordenadas: lat. 24°44'55.7"S e long. 52°42'08.2"W

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

54,8

0

Terra

0

28,3

Travessia

-

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Altamira do Paraná, Laranjal,
Nova Cantu e Roncador.

Distância entre os dois municípios

Total
54,8
a
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

0,1
28,4

Fonte: Elaboração própria

A Figura 479 e a Figura 480 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 479 – Travessia Nova Cantu – Altamira do Paraná sobre o Rio Cantu: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme relato da pesquisa de campo, a travessia constitui uma forma de pequenos
produtores rurais, trabalhadores e moradores terem acesso aos dois municípios base e aos
municípios vizinhos. A sua utilização é diária e depende da demanda para uso da embarcação.
É cobrado valor pela travessia, porém não foi informado, bem como o valor da receita bruta
anual obtida. Não se tem informação do número de passageiros e de volume de carga
transportados. Assim como, não há previsão de investimentos em infraestrutura no local.
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Figura 480 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Nova Cantu – Altamira do Paraná
Fonte: Elaboração própria

A Figura 480 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB do ano de 2010. Roncador constituiu o
município que obteve o maior valor do PIB, ficando no intervalo de R$ 121 milhões até R$ 148
milhões. Como salientado, a travessia localiza-se entre os municípios de Nova Cantu e Altamira
do Paraná, cujos valores do PIB municipal se encontram em valores inferiores ao de Roncador.
A Tabela 225 reúne dados da estrutura econômica da região no entorno da travessia
em questão, considerando a construção da travessia com asfaltamento da rodovia, levando
em consideração a redução do tempo de viagem em três níveis: de 10 a 20%; de 20 a 40%; e
acima de 40%. Antes, porém, cumpre informar, pela coleta de dados que não existe município
beneficiado com as reduções coletadas levando em consideração a rodovia sem asfaltamento.
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Tabela 225 – Travessia Nova Cantu – Altamira do Paraná sobre o Rio Cantu – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

4

4

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,98

2,85

População 2010 - mil hab.

11,73

29,63

29,63

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,03

0,09

0,09

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-3,59

-2,37

-2,37

Massa salarial: Região/PR (%)

0,02

0,06

0,06

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-3,84

-2,70

-2,70

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

2,98

4,27

4,27

2. População - 2010

3.PIB

2,85

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,12

0,32

0,32

Valor (R$milhão)

85,72

208,56

208,56

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

10,59

10,88

10,88

Volume Lavoura Temp. (mil t)

112,86

283,74

283,74
125,03

Valor Adic. - Agropecuária (%)

40,11

36,15

36,15

- Soja(mil t)

52,44

125,03

Valor Adicionado - Indústria (%)

6,24

6,69

6,69

- Milho (mil t)

40,69

90,68

90,68

Valor Adicionado - Serviços (%)

53,65

57,16

57,16

- Trigo (mil t)

5,46

41,51

41,51

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se feito o asfaltamento da travessia, quatro municípios (Altamira do Paraná, Laranjal,
Nova Cantu e Roncador) da região da travessia em estudo podem beneficiar-se com redução
do tempo de viagem de pelo menos 10%. A população desse conjunto de municípios alcançou
29,6 mil hab. em 2010, com taxa de crescimento negativa, -2,37% a.a., inferior a média
estadual do Paraná, que foi de 0,89% a.a. Apresenta, ainda, projeção de crescimento
populacional negativa da ordem de -2,70%.
O PIB de 2010 somou R$ 320 milhões e o PIB per capita alcançou o valor de R$ 10,8
mil, abaixo do registrado para o Paraná, cujo valor foi de R$ 20,8 mil. Apresenta ainda taxa de
crescimento populacional projetada para o período de 2013-2033 negativa, -2,70. A
distribuição do valor adicionado por setor apresentou como mais representativo o setor de
serviços com 57,16%, seguido da agropecuária com 36,15% e da indústria com 6,69%. No
âmbito da agropecuária, destaque para a lavoura temporária, cujo volume alcançou 283,7 mil
t, tendo como principais produtos: soja, milho e trigo. O contingente de pessoas ocupadas com
relações formais de emprego foi de 2,8 mil empregados em 2012 e o crescimento de pessoal
ocupado entre 2000-2012 foi de próximo de 4,3% a.a.
São realizadas em torno de 1.080 travessias ao ano, segundo os dados atuais. Em 2034,
esse número deve passar para 1.545, seguindo uma taxa média de crescimento de 1,75% ao
ano, conforme se observa na Figura 481.
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Figura 481 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Nova Cantu – Altamira do Paraná- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.7.5.

TRAVESSIA 56 –
GUARANIAÇU (PR)

ALTAMIRA

DO

PARANÁ

(PR)

–

A travessia que liga os municípios de Guaraniaçu e de Altamira do Paraná está
localizada no Rio Piquiri e é denominada Bota (ver Figura 482).

Figura 482 – Mapa da Travessia Da Bota, município de Altamira do Paraná
Fonte: Elaboração própria
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A Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná é a proprietária da embarcação e
responsável pela travessia. Atualmente a travessia está interditada, mas quando estava em
operação, era realizada por balsa com propulsão manual e não havia cobrança de tarifa.
O acesso à travessia é realizado por uma via municipal, em estado regular de
conservação e dista 13 km da sede do município de Altamira do Paraná. Essa via é
predominantemente não pavimentada, mas possui torno de 5 km mistos entre não
pavimentada e com calçamento poliédrico, nos aclives mais acentuados. Não há nenhuma
linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio e não há investimento previsto para reativação do serviço de
transporte.
A largura do rio no ponto de travessia é de, aproximadamente, 78 metros e a
profundidade do canal é de 15 metros, subindo de três a 4 metros em épocas de chuva.

2.7.5.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro do município de Altamira do Paraná, na margem direita do rio, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°51'55.9"S e longitude 52°45'57.5"W.
Caso estivesse em funcionamento, este atracadouro seria suficiente para atender à demanda
existente. No momento, o atracadouro não é adequado para o desembarque de passageiros e
nem compatível com a embarcação, devido à consequente falta de manutenção após sua
interdição, como pode ser verificado na Figura 483.

Figura 483 – Acesso e atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU
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O terreno onde se localiza o atracadouro é propriedade de Carlos Alves e de uso da
Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná, que também é responsável por sua manutenção.
A área total ocupada para atividades da travessia não foi informada e não existe
nenhum tipo de equipamento disponível nesta margem.

2.7.5.2.

Estrutura física na margem esquerda

As coordenadas geográficas do atracadouro pertencente ao município de Guaraniaçu,
na margem esquerda, não foram coletadas, uma vez que a travessia não está sendo realizada.
A Figura 484 mostra que a margem esquerda do rio apresenta um ponto de atracação
em leito natural com as mesmas características de infraestrutura da margem direita.

Figura 484 – Acesso e atracadouro da margem esquerda
Fonte: FAPEU

O proprietário do terreno onde se localiza o atracadouro é o Sr. Badotti. A
responsabilidade pelo seu uso e pela manutenção é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Altamira do Paraná.

2.7.5.3.

Características da operação

A operação na travessia era realizada exclusivamente pela Prefeitura Municipal de
Altamira do Paraná, localizada na Rua Cantu, 180 – Centro – Altamira do Paraná (PR), e cujo
CNPJ é 78.069.143/0001-47. Para a operação da travessia, a prefeitura dispunha de um
funcionário dedicado, treinado e com habilitação da Marinha, que atualmente se encontra
locado em outro setor.
O transporte era gratuito e realizado nos dias úteis, conforme a demanda, sendo
interrompido em decorrência de alterações no nível d’água, numa periodicidade estimada a
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cada três meses. Cerca de 60 travessias eram realizadas mensalmente. Não há registro de
acidentes envolvendo a embarcação desta travessia.
Os principais motivos de deslocamento na travessia eram acesso à comunidade
isolada, trabalho e transporte de gado – realizados por pequenos produtores rurais, grandes
produtores, trabalhadores, moradores e visitantes de negócios. O transporte realizado era de
caráter local, tendo o próprio município e os municípios vizinhos como origem e destino das
cargas e dos passageiros transportados.
A travessia tem autorização formal da Marinha para operar. O documento foi emitido
em 10 de fevereiro de 2012. Não consta sua validade.

2.7.5.4.

Embarcações

A balsa, denominada Bota, possui casco de aço, tem 15,00 metros de comprimento,
6,00 metros de largura e 0,20 metro de calado, quando leve.
O limite máximo de carga é de 16 toneladas, e o de passageiros é de 12. O meio de
transporte funciona a propulsão manual. A balsa não possui CSN, coletes salva-vidas ou
extintor de incêndio.
A balsa encontra-se em estado regular de conservação, fora d’água e estacionada ao
lado do atracadouro da margem direita, como pode ser visto na Figura 485. Com um tempo de
uso de seis anos, foi interditada pela Marinha devido à ausência de equipamentos de
segurança (boias, coletes salva-vidas e extintores) e de documentação.

Figura 485 – Balsa Bota interditada e estacionada no atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU
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2.7.5.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 226 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Bota, município de Altamira do Paraná.
Tabela 226 – Características da travessia de Altamira do Paraná
Administração

Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná

Situação

Número de travessias e receita bruta

Interditada desde 2 de outubro de 2012.
O percurso de 13 km, da sede municipal até a balsa é feito por
via municipal rural, parcialmente pavimentada com calçamento
poliédrico nos aclives mais acentuados. Esta via está em estado
razoável de conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural. Ambos
os atracadouros não estão adequados à operação, por falta de
manutenção. Largura do rio em torno de 78 metros e
profundidade do canal de 15 metros.
Pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores,
moradores e visitantes de negócios, tendo como origem e
destino o próprio município, municípios vizinhos e outros
estados. O principal produto transportado era gado.
Balsa Bota, com 15,0 x 6,0 x 0,20*, com 6 anos de uso e em
estado razoável de conservação. Interditada pela Marinha
devido à ausência de documentação e itens de segurança.
Embarcação com título de inscrição e sem seguro DPEM ou
CSN. Balsa não possui equipamentos de segurança e de
extintores.
60 travessias por mês. Gratuita.

Investimentos

Não estão previstos investimentos para os próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.5.6.

Análise Econômica

A travessia Altamira do Paraná – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri liga os municípios de
Altamira do Paraná e Guaraniaçu. A localização georreferenciada e a relação dos municípios
potencialmente beneficiados pela travessia de aproximadamente 100 metros encontram-se na
Tabela 227. A travessia pode reduzir fortemente o percurso rodoviário entre as duas sedes
municipais de 180 km para aproximadamente 54,1 km, estes ainda totalmente em estrada de
terra. Outros sete municípios também poderão ser beneficiados pela travessia com pelo
menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja asfaltamento do novo percurso.
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Tabela 227 – Travessia Altamira do Paraná – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Ocidental e Oeste
Coordenadas: lat. 24°51'55.9"S e long. 52°45'57.5"W

a

Municípios beneficiados : Altamira do Paraná, Campina
da Lagoa, Campo Bonito, Catanduvas, Diamante do Sul,
Guaraniaçu, Ibema, Laranjal e Nova Laranjeiras
a

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

132,6

0

Terra

47,4

54

-

0,1

Travessia

Total
180
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

54,1

Fonte: Elaboração própria

A Figura 486 e a Figura 487 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 486 – Travessia Altamira do Paraná – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme a pesquisa de campo, a travessia encontra-se interditada. Em operação, são
realizadas aproximadamente 60 travessias por mês, em dias úteis, atendendo aos moradores
de comunidades isoladas, trabalhadores e transporte de gado. O acesso à travessia ocorre pela
via municipal de Altamira do Paraná, possuindo parte não pavimentada e com estado de
conservação considerado regular. Não se tem informações sobre o número de passageiros e
volume de carga e receita bruta anula. Assim como, não se tem informações sobre
investimentos em infraestrutura local.
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Figura 487 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Altamira do Paraná – Guaraniaçu
Fonte: Elaboração própria

A Figura 487 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB. Os municípios de Guaraniaçu e Campina da
Lagoa registraram os maiores valores do PIB em 2010, situando no intervalo de R$ 157 milhões
até R$ 199 milhões. Ressalta-se, também o valor alcançado por Catanduvas, cujo intervalo de
valor, para o ano considerado, foi de R$ 115 até R$ 157 milhões. Os demais municípios
registraram valores menores na produção de bens e serviços na região em estudo.
A Tabela 228 e a Tabela 229 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 14: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, oito municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de
usuários de mais um município, num total de nove municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 228 reúne um conjunto de dados segundo três níveis de impacto
territorial da travessia em estudo: três municípios diretamente afetados com redução de pelo
menos 40% do tempo de viagem, outros três com redução entre 20 e 40% e mais dois
14
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municípios com redução entre 10% e 20% em relação ao percurso atual. A população desses
oito municípios era de 69,7 mil habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na
década 2000-10 mostrou-se negativa, muito inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da
mesma forma, a projeção de crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostrase também negativa.
Tabela 228 – Travessia Altamira do Paraná – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

3

6

8

Pessoal ocupado total - mil trab.

3,60

5,56

7,96

População 2010 - mil hab.

24,95

43,07

69,71

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,12

0,18

0,26

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,85

-1,34

-1,12

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

0,11

0,16

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-2,00

-1,57

-1,43

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,68

4,43

4,36
508,91

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,29

0,54

0,83

Valor (R$milhão)

98,72

324,35

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

11,62

12,42

11,95

Volume Lavoura Temp. (mil t)

113,39

456,04

707,53

Valor Adic. - Agropecuária (%)

33,46

41,36

40,29

- Milho (mil t)

40,78

218,85

369,01

Valor Adicionado - Indústria (%)

11,78

9,42

9,21

- Soja(mil t)

51,95

158,00

249,53

Valor Adicionado - Serviços (%)

54,77

49,22

50,50

- Cana de açúcar (mil t)

8,10

41,98

42,80

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A Tabela 228 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da
travessia, formado por oito municípios: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 830 milhões e, o PIB
per capita dessa região alcançou R$ 11,95 mil, muito inferior à média estadual (R$ 20,8 mil);
quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da
agropecuária (40,29%) em relação à indústria (9,21%), muito diferente da média estadual (8,5
e 27,4%, respectivamente); ressalte-se que o volume de produtos da lavoura temporária em
2012 alcançou 707 mil t, com destaque para a milho e soja; e o total de pessoal ocupado com
relações formais de emprego alcançou quase 8 mil trabalhadores em 2012, com taxa de
crescimento de 4,3% a.a. no período 2000-2012.
Se realizado o asfaltamento da travessia, além dos oito citados, outro município pode
beneficiar-se com redução do tempo de viagem de pelo menos 10%. A população desses nove
municípios alcançou 76 mil hab. em 2010, mas também com taxas de crescimento negativas. O
PIB de 2010 somou R$ 880 milhões, dos quais 40,7% foram gerados pela agropecuária,
registrando-se uma movimentação de cargas da lavoura temporária acima de 721 mil de t,
com destaque para milho e soja. O contingente de pessoas ocupadas com relações formais de
emprego foi de 8,39 mil trabalhadores em 2012.
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Tabela 229 – Travessia Altamira do Paraná – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

8

9

9

Pessoal ocupado total - mil trab.

7,73

8,39

População 2010 - mil hab.

64,83

76,07

76,07

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,25

0,28

0,28

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,24

-1,12

-1,12

Massa salarial: Região/PR (%)

0,15

0,16

0,16

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,56

-1,46

-1,46

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,35

4,42

4,42

2. População - 2010

3.PIB

8,39

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,78

0,88

0,88

Valor (R$milhão)

490,22

526,48

526,48

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

12,10

11,61

11,61

Volume Lavoura Temp. (mil t)

695,32

721,22

721,22

Valor Adic. - Agropecuária (%)

40,02

40,78

40,78

- Milho (mil t)

364,67

375,87

375,87

Valor Adicionado - Indústria (%)

9,24

9,08

9,08

- Soja(mil t)

242,53

252,91

252,91

Valor Adicionado - Serviços (%)

50,75

50,14

50,14

- Cana de açúcar (mil t)

42,28

43,08

43,08

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A travessia apresenta atualmente uma média anual de 720 travessias, e espera-se que
para o ano de 2034 sejam demandadas 1.027 travessias por ano. A taxa de crescimento médio
projetado foi de 1,74% ao ano. A Figura 488 ilustra o comportamento da demanda projetada
para o período de 2013 a 2034.
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Figura 488 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Altamira do Paraná – Guaraniaçu- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.7.6.

TRAVESSIA 57 – CAMPINA DA LAGOA (PR) – GUARANIAÇU
(PR)

A travessia que liga os municípios de Guaraniaçu a Campina da Lagoa é chamada
Bananeiras e está localizada no Rio Piquiri (ver Figura 489). O responsável pela travessia é o
autônomo Newton Slaviero Júnior.
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Figura 489 – Mapa de localização da Travessia Bananeiras, município de Campina da Lagoa
Fonte: Elaboração própria

O acesso é realizado pela PR-471 num percurso de 12 km em calçamento poliédrico e
também por uma via municipal não pavimentada, num percurso de 11 km, totalizando 23 km
de distância da sede do município de Campina da Lagoa à travessia. Não há nenhuma linha de
transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com quatro pontos de atracação em leito natural, dois em cada
margem do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa ou de apoio.
A largura do Rio Piquiri no ponto de travessia é de 140 metros e a profundidade do
canal é de 10 m, subindo de 1,20 a 3 m em épocas de chuva. A seguir são apresentadas as
características da estrutura física da travessia.
O operador da travessia pretende realizar investimentos na infraestrutura nos
próximos 12 meses, mas ainda não orçou os serviços.

2.7.6.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro de Campina da Lagoa, na margem direita, está localizado na latitude
24°45'02.6"S e longitude 52°52'38.0"W. Possui dois pontos de atracação em leito natural,
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suficientes para atender à demanda existente, adequados para o desembarque de passageiros
e compatíveis com as embarcações (ver Figura 490).

Figura 490 – Atracadouro e balsa atracada na margem direita do Rio Piquiri, Campina da
Lagoa
Fonte: FAPEU

O atracadouro é de uso exclusivo e de propriedade de Newton Slaviero, que também é
responsável por sua manutenção. O único equipamento disponível nesta margem é um quadro
de horários de chegada e saída das embarcações, em estado regular de conservação (ver
Figura 491).

Figura 491 – Placa informativa na margem direita
Fonte: FAPEU

2.7.6.2.

Estrutura física na margem esquerda

A margem esquerda, no município de Guaraniaçu, possui dois pontos de atracação em
leito natural, suficientes para atender à demanda existente, adequados para o desembarque
de passageiros e compatíveis com as embarcações (ver Figura 492).
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Figura 492 – Atracadouro da margem esquerda, Guaraniaçú
Fonte: FAPEU

2.7.6.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pelo autônomo Newton Slaviero
Junior, cadastrado no CPF de n.o 659.537.629-68 e com endereço na Alameda Julia da Costa,
2405, apto 5, bairro Bigorrilho, Curitiba (PR). O operador disponibiliza um funcionário formal,
treinado e com habilitação na Marinha para a execução das atividades na travessia.
A operação é regular e realizada diariamente, no período compreendido entre às 08:00
e 18:00, conforme a demanda. Há interrupções do serviço, com periodicidade mensal, em
decorrência de alterações no nível d’água. O número de travessias realizadas é de cerca de 450
por mês.
São emitidos bilhetes de passagem mediante pagamento de tarifa. Os valores das
tarifas são determinados pelo empresário, conforme as despesas realizadas com a travessia. A
Tabela 229 apresenta os valores cobrados.
Tabela 230 – Tabela de preços – Campina da Lagoa
Tipo

Valor

Motos, carros e utilitários

R$ 18,00

F-4000

R$ 22,00

Caminhão
R$ 30,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho e transporte de gado e são realizados por pequenos produtores rurais, grandes
produtores, trabalhadores, moradores e visitantes de negócios. O transporte realizado é de
caráter local, tendo o próprio município e os municípios vizinhos como origem e destino da
carga e dos passageiros transportados.
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São elaborados relatórios mensais contendo informações sobre o número de
passageiros e a carga transportada, que são encaminhados para a administração da empresa.
A travessia possui autorização formal da Marinha para operar, comprovada através do
título de inscrição e do CSN da balsa. O título de inscrição foi emitido no ano de 2000 e tem
validade até o dia 15 de maio de 2018.

2.7.6.4.

Embarcações

As operações são realizadas com uma balsa de propulsão manual e de propriedade do
operador. O tempo de uso da embarcação é de 14 anos, sua velocidade média é de 0,91 nós e
o tempo da travessia é de 5 minutos. Quanto à estrutura, a embarcação não conta com
sanitários nem espaços reservados para PNE.
A balsa denominada Slaviero, que pode ser vista na Figura 493, possui casco de aço,
20,80 m de comprimento, 7,70 m de largura e 0,38 m de calado, quando leve.

Figura 493 – Balsa Slaviero
Fonte: FAPEU

Apesar de a embarcação estar registrada como de propulsão manual e ser direcionada
por cabos de aço, foi instalado um motor de popa, fixado na lateral direita da embarcação,
para auxiliar o balseiro no deslocamento quando a velocidade do rio aumenta.
A balsa possui, no casario, placas que informam seu nome, número de inscrição,
horário de funcionamento, tabela de preços, telefone para casos de reclamações e capacidade
de passageiros, nome do rio, nome do proprietário e tonelagem bruta (ver Figura 494).
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Figura 494 – Placas informativas fixadas no casario da balsa
Fonte: FAPEU

O limite máximo de carga é de 40 toneladas e o limite de passageiros é de 12 pessoas.
A balsa possui CSN, seguro DPEM e está equipada com duas boias, 16 coletes salva-vidas e um
extintor de incêndio.

2.7.6.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando o exposto, apresenta-se na Tabela 230 um resumo das informações que
caracterizam a travessia Bananeiras, no município de Campina da Lagoa.
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Tabela 231 – Características da travessia de Campina da Lagoa
Administração/Operação

Newton Slaviero Junior

Situação

Em operação.
O acesso é realizado pela PR-471, num percurso de 12 km em
calçamento poliédrico e, por uma via municipal, não
pavimentada, num percurso de 11 km, totalizando 23 km de
distância da sede do município de Campina da Lagoa à
travessia.
Dois pontos de atracação por margem, em leito natural e,
adequados às operações. Largura do rio em torno de 140
metros e profundidade do canal de 10 metros, podendo variar
em até 3 m.
Pequenos e grandes produtores rurais, trabalhadores,
moradores e visitantes de negócios para acesso à comunidade
isolada e trabalho, tendo como origem e destino o próprio
município e municípios vizinhos. O principal produto
transportado é gado.
Balsa Slaviero, com 20,8 x 7,7 x 0,38*, propulsão manual, com
14 anos de uso e em razoável estado de conservação. Obs.: Foi
instalado um motor de popa na lateral direita da embarcação
para auxílio na travessia. Não está no título de inscrição da
balsa.
Embarcação com título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Balsa
com 16 coletes, 2 boias salva-vidas e 1 extintor de incêndio.
450 travessias por mês. Receita bruta anual não informada.
Estão previstos investimentos com infraestrutura para os
próximos 12 meses, mas ainda não há orçamento.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.6.6.

Análise Econômica

A rodovia que liga as cidades de Campina da Lagoa e Guaraniaçu, passando pela
travessia, atualmente com balsa, sobre o Rio Piquiri tem a extensão 76,4 km, dos quais 8,5 km
pavimentados, 0,2 km da travessia e os restantes 67,7 km em terra. A ligação alternativa
existente possui 152 km, parte dos quais integrante da BR 369, com 120,7 km pavimentados.
Na hipótese de construção da ponte e pavimentação do trecho rodoviário que conduz à
travessia, onze municípios seriam potencialmente beneficiados, com redução mínima do
tempo de viagem de 10%, conforme a Tabela 231.
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Tabela 232 – Travessia Campina da Lagoa sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Ocidental e Oeste
Coordenadas: lat. 24°45'02.6"S e long. 52°52'38.0"W
a

Municípios beneficiados : Campina da Lagoa, Campo
Bonito, Catanduvas, Diamante do Sul, Guaraniaçu,
Ibema, Juranda, Mamborê, Nova Cantu, Nova
Laranjeiras e Ubiratã.
a

Condições
das Rodovias

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

120,7

8,5

Terra

31,3

67,7

-

0,2

152

76,6

Travessia
Total

Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

Fonte: Elaboração própria

A Figura 495 e a Figura 496 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 495 – Travessia Campina da Lagoa sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

De acordo com a pesquisa de campo, são realizadas aproximadamente 450 travessias
por mês, atendendo aos moradores de comunidade isolada, trabalhadores, pequenos
produtores e transporte de gado e alimentos. O acesso à travessia ocorre através de vias
municipal e estadual, sendo que parte do percurso ocorre em rodovia não pavimentada e com
estado de conservação regular. Os usuários pagam pelo uso da embarcação, porém não se
obteve informação do número de passageiros e volume de cargas. Assim como, não se obteve
informações sobre novos investimentos em infraestrutura no local.
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Figura 496 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Campina da Lagoa – Guaraniaçu
Fonte: Elaboração própria

A Figura 496 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB do ano de 2010. Os municípios de Ubiratã e
Mamborê alcançaram os maiores valores do PIB da região em estudo. Os valores referentes à
produção de bens e serviços ficaram no intervalo de R$ 267 a R$ 345 milhões. A travessia,
conforme salientado, localiza-se entre os municípios de Campina da Lagoa e Guaraniaçu, que
apresentaram valores menores do PIB aos citados.
A Tabela 233 e a Tabela 234 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 15: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, os municípios teriam uma redução do
tempo de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria do interesse
de usuários de mais cinco municípios, num total de onze municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 233 reúne um conjunto de dados segundo três níveis de impacto
territorial da travessia em estudo: três municípios diretamente afetados com redução entre
20% e 40% do tempo de viagem (Campina da Lagoa, Diamante do Sul e Guaraniaçu) e outros
15
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três com redução entre 10 e 20% em relação ao percurso atual (Mamboré, Nova Cantú e Nova
Laranjeiras). A população desses seis municípios era de 66,1 mil habitantes em 2010, e a taxa
de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se muito negativa (-1.21%a.a.),
contra a média estadual que foi 0,89% a.a. Da mesma forma, a projeção de crescimento para
as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se ainda mais negativa (-1,62% a.a.).
Tabela 233 – Travessia Campina da Lagoa – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

3

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

4,27

7,49

População 2010 - mil hab.

0,00

33,49

66,11

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,14

0,25

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-1,22

-1,21

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,08

0,15

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,68

-1,62

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

4,20

3,71
529,27

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,41

0,88

Valor (R$milhão)

0,00

220,66

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

12,22

13,32

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

302,19

762,64

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

35,37

34,31

- Milho (mil t)

0,00

172,54

354,77

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

9,81

7,87

- Soja(mil t)

0,00

111,90

317,71

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

54,82

57,82

- Trigo (mil t)

0,00

7,98

55,24

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

A Tabela 233 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da
travessia, formado por seis municípios: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 880 milhões e o PIB
per capita dessa região alcançou R$ 13,3 mil, muito inferior à média estadual (R$ 20,8 mil);
quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se participação maior da
agropecuária (34,3%) em relação à indústria (apenas 7,87%), muito diferente da média
estadual (8,5 e 27,4%, respectivamente); ressalte-se que o volume de produtos da lavoura
temporária em 2012 alcançou 762 mil t, com destaque para a milho e soja; e o total de pessoal
ocupado com relações formais de emprego alcançou quase 7,5 mil trabalhadores em 2012,
com taxa de crescimento de 3,7% a.a. no período 2000-2012.
Se realizado o asfaltamento da travessia, além dos seis citados, outros cinco
municípios podem beneficiar-se com redução do tempo de viagem de pelo menos 10%
(Campo Bonito, Catanduvas, Ibema, Juranda e Ubiratã). A população desses onze municípios
alcançou 116 mil hab. em 2010, mas também com taxas de crescimento negativas na década
intercensitária. A projeção de crescimento populacional para os próximos 20 anos é também
negativa. O PIB de 2010 somou R$ 1,6 bilhão, dos quais 1/3 foi gerado pela agropecuária,
registrando-se grande uma movimentação de cargas da lavoura temporária acima de 1,77
milhão de t, com destaque para milho e soja. O contingente de pessoas ocupadas com relações
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formais de emprego foi de 14,88 mil empregados em 2012, com crescimento anual no período
2000-2012 de 4,5%.
Tabela 234 – Travessia Campina da Lagoa – Guaraniaçu sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

5

10

11

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,88

11,00

14,88

População 2010 - mil hab.

46,98

94,43

115,99

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,19

0,36

0,49

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-1,32

-0,98

-0,89

Massa salarial: Região/PR (%)

0,12

0,23

0,31

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,68

-1,42

-1,35

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,86

3,95

4,54

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,56

1,33

1,68

Valor (R$milhão)

328,22

890,83

1.124,88

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

11,95

14,12

14,47

Volume Lavoura Temp. (mil t)

451,92

1.346,93

1.773,76

Valor Adic. - Agropecuária (%)

35,37

35,58

33,11

- Milho (mil t)

222,22

674,65

963,63

Valor Adicionado - Indústria (%)

10,24

7,82

9,63

- Soja(mil t)

182,16

514,18

648,49

Valor Adicionado - Serviços (%)

54,39

56,59

57,26

- Cana de açúcar (mil t)

9,00

44,00

44,00

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente são feitas, em média, 5,4 mil travessias por ano. Espera-se que em 2034 a
demanda de travessias seja de 10.946, o que representa um crescimento projetado médio
3,49% ao ano. A Figura 497 ilustra o crescimento do número de travessias realizadas por ano.

Número de Travessias

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Observado

2034

2033

2032
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2030
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2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 497 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Campina da Lagoa – Guaraniaçu- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.7.7.

TRAVESSIA 58 – UBIRATÃ (PR) – BRAGANEY (PR)

A travessia Primavera, que liga os municípios de Ubiratã e Braganey, está localizada no
Rio Piquiri (ver Figura 498).
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Figura 498 – Mapa de localização da Travessia Primavera, município de Ubiratã
Fonte: Elaboração própria

A propriedade e operação da travessia encontra-se em processo de inventário, devido
ao falecimento da Sra. Maria Placidino Matias, oficialmente responsável pela operação, que
será provavelmente repassada por herança para os filhos, que são os atuais responsáveis pela
embarcação.
Distante 13,27 km da sede do município de Ubiratã, o acesso à travessia é realizado
por via municipal denominada Estrada para Vila São João, pavimentada em calçamento
poliédrico nos primeiros 8,85 km e não pavimentada nos 4,42 km complementares. O acesso
está em bom estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo até o local.
A travessia está interditada pela Marinha e conta com dois pontos de atracação em
leito natural, um em cada margem do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem
áreas de armazenagem, administrativa e de apoio.
A balsa que realizava a travessia está atracada na margem direita do rio. Para
liberação, a Marinha exige, entre outras providências, a troca do cabeamento, aquisição e
colocação de rebocador, aquisição de coletes salva-vidas homologados, renovação dos
documentos da embarcação e pagamento do seguro DPEM.
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O Rio Piquiri nesse ponto possui, aproximadamente, 120 m de largura e 12 m de
profundidade, podendo atingir 15 m em épocas de cheias e 9 m em época de seca.
Há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses. O valor
estimado para este investimento é de R$ 25.000,00 para fazer a troca do cabeamento,
aquisição e colocação de rebocador, aquisição de coletes salva-vidas homologados e motor. Os
proprietários serão os responsáveis pelo investimento.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.7.7.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro da margem direita, no município de Ubiratã, está localizado nas
coordenadas geográficas de latitude 24°38'36.5"S e longitude 53°01'04.3"W. Possui um ponto
de atracação em leito natural, atualmente inadequado para o embarque e desembarque de
passageiros e, incompatível com a embarcação existente, devido à falta de manutenção após a
interdição. O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente (ver
Figura 499).

Figura 499 – Acesso e atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro desta margem é de propriedade do Sr. Afonso Irineu
Molino, e seu uso é exclusivo da proprietária da travessia, que também é responsável por sua
manutenção.
A área total ocupada é de aproximadamente 1 hectare. A Figura 500 a seguir mostra
que há uma placa da Marinha que instrui os usuários sobre regras comportamentais durante a
travessia. Não existe nenhum outro tipo de equipamento disponível.
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Figura 500 – Placa informativa fixada próximo ao atracadouro da margem direita
Fonte: FAPEU

2.7.7.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda, no município de Braganey, atualmente está
inadequado para o embarque e desembarque de passageiros e, incompatível com a
embarcação existente, devido à falta de manutenção após a interdição. O número de
atracadouros é suficiente para atender à demanda existente. A área ocupada pelo atracadouro
é de propriedade do Sr. Alfredo de Paula e seu uso exclusivo da operadora da travessia, que
também é responsável por sua manutenção (ver Figura 501).

Figura 501 – Atracadouro da margem esquerda
Fonte: FAPEU

A área total ocupada pelo atracadouro não foi informada e, nesta margem, não
existem equipamentos disponíveis.

2.7.7.3.

Características da operação

Antes da interdição, a operação na travessia era realizada exclusivamente pela Sra.
Maria Placidino Matias, registrada no CPF n.o 870.090.219-53 e residente na Estrada Medeiros,
s./n. – Centro – Ubiratã (PR).
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Dois funcionários formais, filhos da proprietária e habilitados pela Marinha, realizavam
o serviço de travessia. O transporte era oferecido diariamente, conforme demanda, com uma
média de 300 a 360 travessias por mês. Interrupções da travessia em decorrência de
alterações no nível da água ocorriam quando o nível do rio subia em torno de 3 metros, fato
que ocorria com frequência semestral.
Não há embarcações em reforma ou em construção. Não há registro de acidentes
envolvendo a embarcação nesta travessia.
A travessia é tarifada e há emissão de bilhetes de passagem. Os valores para a
realização da travessia estão apresentados na Tabela 234. O valor é determinado pelo
empresário, através de comparação de receita e despesa. É feito o pagamento de ISS à
prefeitura.
Tabela 235 – Tabela de preços – Ubiratã
Tipo

Valor

Moto

R$ 10,00

Carro ou caminhonete

R$ 15,00

Caminhão (toco e truck)

R$ 20,00

F-4000
R$ 20,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso à comunidade isolada,
trabalho e transporte de gado, realizados por pequenos e grandes produtores rurais,
trabalhadores, visitantes de negócios e moradores. O transporte realizado é de caráter local,
sendo que o próprio município e municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos
passageiros transportados.
Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de passageiros e
volume de carga transportada. Os proprietários possuem autorização formal da Marinha para
operar, porém vencida, emitida em 9 de dezembro de 2002. Os operadores estão
providenciando a regularização junto à Marinha.

2.7.7.4.

Embarcações

A balsa, denominada Primavera, interditada desde o início do ano de 2013, está em
uso há 43 anos. Com convés em madeira, em péssimas condições de conservação, possui casco
de aço, 14,05 m de comprimento, 3,55 m de largura e 0,5 m de calado, quando leve (ver Figura
502).
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Figura 502 – Balsa Primavera, interditada
Fonte: FAPEU

Quando estava em operação, a travessia era realizada em tempo estimado de 2
minutos e 18 segundos, o que correspondia à velocidade média de 1,69 nós. A balsa não
possui sistema de propulsão, porém há um motor trifásico no cabeamento para auxiliar a
empurrar/puxar a balsa em casos de carga excepcional.
A embarcação possui título de inscrição e TR. Quanto à segurança, a balsa está
equipada com um extintor de incêndio e oito coletes salva-vidas.

2.7.7.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 235 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Primavera, município de Ubiratã.
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Tabela 236 – Características da travessia Primavera, Ubiratã
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Maria Placidino Matias
Interditada.
Distante 13,27 km da sede do município de Ubiratã, o acesso à
travessia é realizado por via municipal denominada Estrada
para Vila São João, pavimentada em calçamento poliédrico nos
primeiros 8,85 km e não pavimentada nos 4,42 km
complementares. O acesso está em bom estado de
conservação.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
inadequados à operação, mas suficientes para atender à
demanda. Largura do rio em torno de 120 m e profundidade do
canal de 12 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso
à comunidade isolada, trabalho e transporte de gado,
realizados por pequenos e grandes produtores rurais,
trabalhadores, visitantes de negócios e moradores. O
transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio
município e municípios vizinhos são origem e destino da carga e
dos passageiros transportados.
Balsa Primavera, interditada desde o início do ano de 2013,
com 43 anos de uso. Com convés em madeira, em péssimas
condições de conservação, possui casco de aço, 14,05 x 3,55 x
0,5*. A balsa não possui sistema de propulsão, porém há um
motor trifásico no cabeamento para auxiliar a empurrar/puxar
a balsa em casos de carga excepcional.
Embarcação com título de inscrição e TR. Não possui seguro
DPEM. Balsa com 8 coletes salva-vidas e 1 extintor de incêndio.
300 a 360 travessias por mês. Receita bruta anual não
informada.
Há previsão de investimentos na infraestrutura para os
próximos 12 meses. O valor estimado para este investimento é
de R$ 25.000,00 para fazer a troca do cabeamento, aquisição e
colocação de rebocador, aquisição de coletes salva-vidas
homologados e motor. Os proprietários serão os responsáveis
pelo investimento.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.7.6.

Análise Econômica

A travessia Ubiratã sobre o Rio Piquiri entre os municípios de Ubiratã e Iguatu permite
uma ligação direta entre os dois municípios de apenas 25,6 km, dos quais 16,7 km em estrada
de terra, constituindo-se numa enorme redução em relação ao percurso atual (sem balsas) via
PR 474, rod. Padre Paulo e BR 369, passando pelas cidades de Braganey e Corbélia, que tem
uma extensão total de 89,2 km, conforme a Tabela 237. Usuários dos municípios de Braganey,
Campo Bonito, Juranda e Quarto Centenário também seriam beneficiados com a travessia.
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Tabela 237 – Travessia Ubiratã – Iguatu sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Ocidental e Oeste
Coordenadas: lat. 24°38'36.5"S e long. 53°01'04.3"W

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

89,2

8,8

Terra

0

16,7

Travessia

-

0,1

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Braganey, Campo Bonito,
Iguatu, Juranda, Quarto Centenário e Ubiratã.
a

Total
89,2
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

25,6

Fonte: Elaboração própria

A Figura 503 e a Figura 504 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 503 – Travessia Ubiratã – Iguatu sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

A travessia tem operado realizando entre 300 e 360 passagens por mês, atendendo
moradores de comunidade isolada, trabalhadores, pessoas a negócio etc.; entretanto,
conforme apurou a pesquisa de campo, atualmente a travessia não se encontra operando. O
acesso à travessia ocorre através de vias municipal e estadual, sendo parte pavimentada e
parte não, cujo estado de conservação é considerado bom. Em operação, cobra-se pelo uso da
embarcação. Não se obteve informação do número de usuários e do volume de carga
transportado. Assim como, não foi apresentado o valor da receita bruta anual obtida. Há
previsão de novos investimentos em infraestrutura, estimado em R$ 25 mil para os próximos
360 dias.
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Figura 504 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Ubiratã – Iguatu
Fonte: Elaboração própria

A Figura 504 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB do ano de 2010. Os municípios de Ubiratã,
em primeiro lugar, e Juranda, em segundo lugar, apresentaram os maiores valores em
produção de bens e serviços da região. Os demais municípios obtiveram valores menores,
sobretudo em relação ao obtido por Ubiratã, uma das localidades em que encontra a travessia
em pauta.
A Tabela 238 e a Tabela 238 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 16: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, cinco municípios teriam redução do tempo
de viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de
usuários de mais um município (Quarto Centenário), num total de seis municípios
beneficiados.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 238 reúne dados para o conjunto dos cinco municípios, com nível de
impacto superior a 10%. A população desses cinco municípios era de 41,6 mil habitantes em
16
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2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 mostrou-se negativa (-0,63%
a.a.), muito inferior à média estadual que foi 0,89% a.a. Da mesma forma, a projeção de
crescimento para as próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se ainda mais negativa (-1,2%
a.a.).
A Tabela 238 apresenta também indicadores da estrutura econômica da região no
entorno da travessia, formado pelos cinco municípios considerados: o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 690 milhões e o PIB per capita dessa região alcançou R$ 16,67 mil, inferior à
média estadual (R$ 20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor adicionado, a economia da
região tem forte participação da agropecuária (30,8%) contra 11% da indústria e os restantes,
58,2%, de serviços. Em 2012, o volume de produtos da lavoura temporária somou mais 1
milhão de toneladas, com destaque para a milho e soja; e o total de pessoal ocupado com
relações formais de emprego alcançou 6,05 mil trabalhadores em 2012, com taxa de
crescimento de 5,7% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 238 – Travessia Ubiratã – Iguatu sobre o Rio Piquiri – Dados econômicos da região
beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

4

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

4,16

5,60

População 2010 - mil hab.

23,79

37,17

41,58

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,14

0,18

0,20

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,43

-0,52

-0,63

Massa salarial: Região/PR (%)

0,09

0,12

0,13

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,14

-1,11

-1,20

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

6,48

5,87

5,73

2. População - 2010

3.PIB

6,05

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,38

0,62

0,69

Valor (R$milhão)

276,66

490,66

589,59

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

15,81

16,71

16,67

Volume Lavoura Temp. (mil t)

485,83

833,31

1.004,16

Valor Adic. - Agropecuária (%)

25,64

27,74

30,83

- Milho(mil t)

306,49

498,66

594,13

Valor Adicionado - Indústria (%)

15,72

11,73

10,95

- Soja(mil t)

147,79

268,60

319,13

Valor Adicionado - Serviços (%)

58,64

60,53

58,22

- Mandioca (mil t)

17,64

24,07

24,27

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Se realizado o asfaltamento do trecho rodoviário que conduz à travessia, seis
municípios, já citados (Tabela 237), poderiam beneficiar-se com redução do tempo de viagem
de pelo menos 20%. A população desses seis municípios alcançou 46,4 mil hab. em 2010, mas
também com taxas de crescimento negativas. O PIB de 2010 somou R$ 780 milhões, dos quais
31,6% foram gerados pela agropecuária, registrando-se uma movimentação de cargas da
lavoura temporária próxima a 1.188 mil de t, com destaque para milho e soja. O contingente
de pessoas ocupadas com relações formais de emprego foi de 6,69 mil empregados em 2012.
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Tabela 239 – Travessia Ubiratã – Iguatu sobre o Rio Piquiri – Dados econômicos da região
beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

4

6

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

5,60

6,69

População 2010 - mil hab.

37,17

46,43

46,43

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,18

0,22

0,22

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,52

-0,66

-0,66

Massa salarial: Região/PR (%)

0,12

0,14

0,14

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,11

-1,21

-1,21

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,87

5,74

5,74

2. População - 2010

3.PIB

6,69

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,62

0,78

0,78

Valor (R$milhão)

490,66

690,69

690,69

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

16,71

16,84

16,84

Volume Lavoura Temp. (mil t)

833,31

1.188,19

1.188,19

Valor Adic. - Agropecuária (%)

27,74

31,57

31,57

- Milho(mil t)

498,66

709,50

709,50

Valor Adicionado - Indústria (%)

11,73

11,09

11,09

- Soja(mil t)

268,60

377,86

377,86

Valor Adicionado - Serviços (%)

60,53

57,34

57,34

- Mandioca (mil t)

24,07

33,95

33,95

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente esta travessia realiza em média 5.880 travessias por ano. Espera-se que no
ano de 2034, a demanda por travessias seja de 8.845 travessias. Isso representa uma taxa
média de crescimento projetada de 1,98% ao ano. A Figura 505 ilustra o crescimento no
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número de travessias demandadas no período projetado.
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Figura 505 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Formosa do Oeste – Alto Piquiri- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

2.7.8.

TRAVESSIA 59 – FORMOSA DO OESTE (PR) – ALTO PIQUIRI
(PR)

A travessia Formosa do Oeste (Porto 6), que liga os municípios de Formosa do Oeste e
Alto Piquiri está localizada no Rio Piquiri (ver Figura 506). A responsabilidade pelo serviço de
travessia é de autônomo e as embarcações são de propriedade da Prefeitura Municipal de
Formosa do Oeste. O funcionário do Departamento de Engenharia, William Renan Cirico, que
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acompanhou a visita, não soube informar se existe algum documento formal que autorize a
operação pelo particular.

Figura 506 – Mapa de localização da Travessia Porto Formosa (Porto 6),
município de Formosa do Oeste
Fonte: Elaboração própria

A travessia dista aproximadamente 9 km da sede do município de Formosa do Oeste.
O acesso é realizado por via municipal sem denominação, parcialmente pavimentada, sendo os
primeiros 5,5 km em calçamento poliédrico e os 3,5 km restantes não pavimentados, ambos os
trechos em bom estado de conservação. Não há linha de transporte coletivo que dê acesso ao
local.
A travessia conta com quatro pontos de atracação em leito natural, dois em cada
margem do rio: um principal e outro utilizado esporadicamente por motivos climáticos ou por
variações na velocidade do rio. As travessias são realizadas por duas embarcações: uma balsa e
um rebocador. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para
armazenagem, administração, ou apoio.
A largura do Rio Piquiri no ponto da travessia é de 170 m e o canal possui cerca de 7 m
de profundidade, não apresentando variações significativas em épocas normais de chuvas.
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Não há previsão de investimentos na infraestrutura nos próximos 12 meses, tanto por
parte da prefeitura quanto por parte do operador.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.7.8.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro principal da margem esquerda do rio, no município de Formosa do
Oeste, está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°13'41.7"S e longitude
53°20'05.2"W. Esta margem possui dois pontos de atracação em leito natural (ver Figura 507).

Figura 507 – Acesso e atracadouro da margem direita do Rio Piquiri, Formosa do Oeste
Fonte: FAPEU

O atracadouro é adequado para o desembarque de passageiros, compatível com as
embarcações que nele operam e suficiente para atender à demanda existente. A área ocupada
pelo atracadouro é de propriedade de Avelino Seccat, com uso exclusivo do operador da
travessia e sua manutenção realizada pela Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste.

2.7.8.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, localizado no município de Alto Piquiri,
apresenta as mesmas condições de infraestrutura encontradas na margem direita (ver Figura
508).
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Figura 508 – Acesso e atracadouro da margem esquerda do Rio Piquiri, Alto Piquiri
Fonte: FAPEU

A área do atracadouro é de propriedade de Manoel Cordeiro Sobrinho, balseiro na
travessia, o uso é exclusivo do operador e a manutenção dos atracadouros é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste.

2.7.8.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente por autônomo e as embarcações
pertencem à Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste. A prefeitura não soube informar se
existe documentação formal autorizando ou concedendo o serviço para o autônomo, no
entanto, o operador afirma que recolhe Imposto Sobre Serviço (ISS) para a mesma.
A atividade de travessia é realizada por três funcionários, todos formais, com
habilitação na Marinha. O transporte é realizado diariamente, conforme a demanda. O número
de travessias sofre grande variação, dependendo da época do ano, e são realizadas de 5 a 20
travessias por dia, o que corresponde a uma quantia de 150 a 600 travessias por mês. Não
ocorrem interrupções na travessia em decorrência de alterações no nível do rio.
A travessia é realizada em 3 minutos, com velocidade média de 1,83 nós.
Para a realização do transporte é cobrada tarifa, mediante emissão de bilhete de
passagem. A Tabela 239 apresenta os valores praticados na travessia.
Tabela 240 – Tabela de preços – Formosa do Oeste
Tipo

Valor

Carro

R$ 13,00

Moto

R$ 5,00

Moto sozinha

R$ 10,00

Caminhão (vazio)
R$ 15,00 a R$ 20,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo
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Os valores das tarifas são determinados pelo empresário, por comparação entre custos
e receita. A receita bruta anual não foi informada. Em relação ao intervalo de preço da
travessia para caminhões, o balseiro afirmou que o valor depende do tamanho do veículo, mas
não informou com precisão como é feita a distinção para a cobrança.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: trabalho e acesso à
comunidade isolada, realizados por pequenos produtores rurais, trabalhadores, moradores e
visitantes de negócios. O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio
município e municípios vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros
transportados. Não é elaborado relatório contendo informações sobre o número de
passageiros e o volume de carga transportada.
Segundo informações obtidas em campo, a empresa possui autorização formal da
Marinha para operar, porém os documentos não foram apresentados.

2.7.8.4.

Embarcações

As embarcações utilizadas na travessia, uma balsa e um rebocador, pertencem à
prefeitura e são certificadas pela Marinha. Segundo informações do balseiro, as embarcações
possuem Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas
(DPEM). Não foram apresentados documentos que comprovem a existência de título de
inscrição, Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou TR e seguro DPEM. Quanto à
estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro, nem espaço reservado para Pessoas
com Necessidades Especiais (PNE). Não há embarcações interditadas, em reforma ou em
construção para a travessia.
A balsa, denominada Catavento, tem casco de aço, 20,4 m de comprimento e 5 m de
largura (ver Figura 509). Seu calado, seu limite máximo de carga e o limite máximo de
passageiros não foram informados. Quanto à segurança, a balsa está equipada com extintor de
incêndio e 12 coletes salva-vidas.

644

Dezembro, 2014

Relatório Final

Figura 509 – Balsa Catavento atracada na margem direita e vista parcial de seu interior
Fonte: FAPEU

O rebocador, nomeado São Francisco, possui casco de aço e motor. Está equipado com
um extintor de incêndio. Possui informações pintadas na embarcação, que indicam seu nome e
instruções aos usuários durante a travessia (ver Figura 510).

Figura 510 – Rebocador São Francisco
Fonte: FAPEU

2.7.8.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 240 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Porto Formosa (Porto 6), município de Formosa do Oeste.
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Tabela 241 – Características da travessia Porto Formosa, Formosa do Oeste
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Autônomo. Não foi apresentada documentação formal que
comprove autorização ou concessão para operação.
Embarcações de propriedade da Prefeitura Municipal de
Formosa do Oeste
Em operação.
A travessia dista aproximadamente 9 km da sede do município
de Formosa do Oeste. O acesso é realizado por via municipal
sem denominação, parcialmente pavimentada, sendo os
primeiros 5,5 km em calçamento poliédrico e os 3,5 km
restantes não pavimentados, ambos os trechos em bom estado
de conservação.
Dois pontos de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações. Largura do rio de 170 m e o canal
possui cerca de 7 m de profundidade, não apresentando
variações significativas em épocas normais de chuvas.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
trabalho e acesso à comunidade isolada, realizados por
pequenos produtores rurais, trabalhadores, moradores e
visitantes de negócios. O transporte realizado é de caráter
local, sendo que o próprio município e municípios vizinhos são
origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
Balsa Catavento, com 20,4 x 5,0 x não informado*, em estado
regular de conservação. Rebocador São Francisco, equipado
com motor e em estado regular de conservação.
Não foram apresentados documentos das Embarcações: título
de inscrição, CSN ou TR e seguro DPEM. Quanto à segurança, a
balsa está equipada com extintor de incêndio, 2 boias e 12
coletes salva-vidas. Rebocador com 1 extintor de incêndio.
Varia de 5 a 20 por dia, o que corresponde a 150 a 600
travessias por mês. Receita bruta anual não informada.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.7.8.6.

Análise Econômica

A localização georreferenciada e a relação dos municípios potencialmente beneficiados
pela travessia sobre o Rio Piquiri entre os municípios de Formosa do Oeste e Alto Piquiri
encontram-se na Tabela 242. A travessia pode reduzir o percurso rodoviário entre as duas
sedes municipais de 84,2 km para 44,3 km, dos quais atualmente 18,3 km ainda são em
estrada de terra. Outros nove municípios também poderão vir a ser beneficiados com a
travessia com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem, caso haja asfaltamento do
novo percurso. A extensão da travessia é de 200 m.
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Tabela 242 – Travessia Formosa do Oeste – Alto Piquiri sobre o Rio Piquiri –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Noroeste e Oeste
Coordenadas: lat. 24°13'41.7"S e long. 53°20'05.2"W
a

Municípios beneficiados : Alto Piquiri, Cafezal do Sul,
Formosa do Oeste, Iporã, Iracema do Oeste, Jesuítas,
Nova Aurora, Perobal, Pérola, Quarto Centenário e
Umuarama.
a

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

84,2

25,8

Terra

0

18,3

Travessia

-

0,2

Pavimentada

Total
84,2
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

44,3

Fonte: Elaboração própria

A Figura 511 e a Figura 512 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 511 – Travessia Formosa do Oeste – Alto Piquiri sobre o Rio Piquiri: Mapa local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Segundo a pesquisa de campo, ocorrem de 5 a 20 travessias/dia transportando
trabalhadores, pequenos proprietários rurais e moradores de lugarejos e dos municípios da
região em estudo. O acesso à travessia ocorre por via municipal sendo a maior parte
pavimentada. O estado de conservação da via é bom. É cobrada taxa dos usuários pelo uso da
embarcação. Não se obteve as seguintes informações: número de passageiros e o volume de
transportes mensais, valor da receita bruta obtida e previsão de investimentos em
infraestrutura no local.
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Figura 512 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Formosa do Oeste – Alto Piquiri
Fonte: Elaboração própria

A Figura 512 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB do ano de 2010. Destaque para o município
de Umuarama, cujo PIB foi situado entre o intervalo de R$ 1,0 bilhão e R$ 1, 4 bilhão. Contudo,
os demais municípios ficaram significativamente abaixo deste intervalo, entre R$ 38 milhões a
R$ 372 milhões. Dentre estes, figuram os municípios centrais desta travessia, Formosa do
Oeste e Alto Piquiri.
A Tabela 243 e a Tabela 244 reúnem dados da estrutura econômica da região no
entorno da travessia em questão, considerando duas realidades 17: construção da travessia sem
e com asfaltamento da rodovia. No primeiro caso, seis municípios teriam redução do tempo de
viagem em pelo menos 10%; se feito o asfaltamento, a travessia seria de interesse de usuários
de outros cinco municípios, num total de onze municípios.
Para análise, primeiramente, dos impactos nas condições atuais (travessia sem
asfaltamento), a Tabela 243 reúne um conjunto de dados econômicos e demográficos da
região formada no entorno da travessia, segundo três níveis territoriais de impacto da
travessia em estudo: nenhum município foi afetado pela redução de 40% do tempo de viagem;
17
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mas dois municípios diretamente afetados, com redução de pelo menos 20% do (Alto Piquiri e
Formosa do Oeste) e outros quatro com redução do percurso entre 10 e 20% (Cafezal do Sul,
Perobal, Pérola e Quarto Centenário). A população desses seis municípios era de 42,7 mil
habitantes em 2010, e a taxa de crescimento populacional na década 2000-10 foi de -0,31%a.a,
inferior à média estadual do Paraná que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as
próximas duas décadas (2013-2033) mostra-se negativa, (-0,70% a.a).
Quanto à estrutura econômica da região no entorno da travessia, o PIB em 2010 foi da
ordem de R$ 600 mil e, o PIB per capita dessa região alcançou R$ 13,98 mil, inferior à média
paranaense (R$ 20,8 mil). Quanto à distribuição setorial do valor adicionado, registrou-se
maior participação do setor de serviços, 52,6%; seguido da agropecuária, 27,2%; e, em
complemento da indústria, 20,1%. Tais percentuais são diferentes dos registrados no Estado,
como um todo: 64,1% provenientes dos serviços, 27,4% da indústria e 8,5% da agropecuária. O
volume de produtos da lavoura temporária em 2012 alcançou 1.372 mil t, em que quase 61,5%
desse total foram referentes à cana-de-açúcar. O total de pessoal ocupado com relações
formais de emprego alcançou 8,16 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de
5,11% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 243 – Travessia Formosa do Oeste – Alto Piquiri sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

0

2

6

Pessoal ocupado total - mil trab.

0,00

2,22

8,16

População 2010 - mil hab.

0,00

17,72

42,73

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,00

0,07

0,27

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,00

-0,96

-0,31

Massa salarial: Região/PR (%)

0,00

0,05

0,18

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,00

-1,52

-0,70

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

0,00

3,23

5,11

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,00

0,23

0,60

Valor (R$milhão)

0,00

145,41

331,24

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

0,00

13,04

13,98

Volume Lavoura Temp. (mil t)

0,00

565,78

1.372,11

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,00

31,38

27,25

- Cana-de-açúcar (mil t)

0,00

338,23

844,70

Valor Adicionado - Indústria (%)

0,00

8,14

20,10

- Milho(mil t)

0,00

142,39

290,60

Valor Adicionado - Serviços (%)

0,00

60,48

52,65

- Soja (mil t)

0,00

64,56

136,51

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Considerando o asfaltamento da travessia, além dos seis citados, outros cinco
municípios (Iporã, Iracema do Oeste, Jesuítas, Nova Aurora e Umuarama) podem beneficiar-se
com redução do tempo de viagem de pelo menos 10%. A população desse conjunto de onze
municípios alcançou 181,8 mil hab. em 2010, com taxa de crescimento de 0,23% a.a. O PIB de
2010 somou R$ 2,5 bilhões, dos quais 65,78% foram gerados pelo setor de serviços, seguido
pela indústria, cuja participação foi de 18,21%. A agropecuária, por sua vez, contribuiu com
16,%, cuja lavoura temporária movimentou 3,2 milhões de t, tendo como principal produto a
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cana-de-açúcar, com 66,1% do total produzido. O contingente de pessoas ocupadas com
relações formais de emprego foi de 42,8 mil empregados em 2012 e teve crescimento entre
2000-2012 de 5,65%.
Tabela 244 – Travessia Formosa do Oeste – Alto Piquiri sobre o Rio Piquiri – Dados
econômicos da região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
20%
10%
40%

Variáveis
1. Número de Municípios

Variáveis

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

4. Emprego Formal -2012

2

7

11

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,22

10,91

População 2010 - mil hab.

17,72

57,71

181,83

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,07

0,36

1,41

Cresc. Anual 2000-2010(%)

-0,96

-0,47

0,23

Massa salarial: Região/PR (%)

0,05

0,23

0,97

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-1,52

-0,87

-0,22

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,23

5,59

5,65

2. População - 2010

3.PIB

42,80

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,23

0,80

2,54

Valor (R$milhão)

145,41

372,21

723,53

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

13,04

13,84

13,97

Volume Lavoura Temp. (mil t)

565,78

1.488,81

3.190,75
2.108,83

Valor Adic. - Agropecuária (%)

31,38

27,02

16,01

- Cana-de-açúcar (mil t)

338,23

893,81

Valor Adicionado - Indústria (%)

8,14

20,73

18,21

- Milho(mil t)

142,39

318,27

572,80

Valor Adicionado - Serviços (%)

60,48

52,26

65,78

- Soja (mil t)

64,56

148,40

261,27

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

2.8.

Outras Travessias

Foram analisadas quatro outras travessias: duas sobre o Rio Tibagi, na Mesorregião
Centro-Oriental, e duas na região litorânea (Baía de Guaratuba e Rio Iteberê no município de
Paranaguá). A relação das travessias encontra-se no Quadro 5. Cada uma dessas travessias é
examinada detalhadamente a seguir.
Quadro 5 – Relação das travessias sobre os rios Tibagi e região de Guaratuba-Paranaguá
Número

Rios e Travessias
Rio Tibagi

Travessia 60

Carambeí/Ponta Grossa – Tibagi

Travessia 61

Tibagi
Guaratuba-Paranaguá

Travessia 62

Guaratuba – Matinhos

Travessia 63

Paranaguá
Fonte: Elaboração própria

2.8.1.

TRAVESSIA 60 – CARAMBEÍ/PONTA GROSSA (PR) – TIBAGI
(PR)

A travessia Barra do Pitangui, que liga os municípios de Carambeí e de Tibagi, está
localizada no Rio Tibagi (ver Figura 513). Anteriormente com registro como localizada no
município de Ponta Grossa, essa travessia atualmente encontra-se em território do município
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de Carambeí, distrito emancipado há 17 anos de Ponta Grossa. A empresa Navegação Santa
Terezinha é a responsável pela operação na travessia.

Figura 513 – Mapa de localização da Travessia Santa Terezinha, município de Carambeí
Fonte: Elaboração própria

Localizada a 25 km de Ponta Grossa, o acesso à travessia é realizado por via estadual,
não pavimentada e em estado regular de conservação. Não há linha de transporte coletivo que
dê acesso ao local.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem espaço para armazenagem,
administração e apoio.
O rio no local da travessia possui largura aproximada de 85 m, e 4,5 m de
profundidade, podendo atingir 5,5 m em época de cheias.
Nenhuma das margens conta com áreas de armazenagem e apoio. A administração da
empresa operadora funciona na casa do proprietário da empresa, próximo à margem direita
da travessia.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses. A
seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.
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2.8.1.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro pertencente ao município de Carambeí, na margem direita, está
localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24°51'23.2"S e longitude 50°17'42.2"W.
Possui um ponto de atracação em leito natural, adequado para o desembarque de passageiros,
compatível com a embarcação utilizada e em número suficiente para atender à demanda
existente (ver Figura 514).

Figura 514 – Atracadouro da margem direita, Carambeí
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade e uso exclusivo da Navegação
Santa Terezinha, que também é responsável por sua manutenção.
O atracadouro conta com um quadro de horários de chegada e saída das embarcações
(ver Figura 515), iluminação pública e lanchonete, todos em bom estado de conservação.

Figura 515 – Placa de identificação e informativa próximo ao atracadouro da margem direita,
Carambeí
Fonte: FAPEU
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2.8.1.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio apresenta as mesmas condições de
infraestrutura encontradas na margem direita, mas não possui nenhum equipamento (ver
Figura 516).

Figura 516 – Atracadouro da margem esquerda
Fonte: FAPEU

2.8.1.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa Navegação Santa
Terezinha, de propriedade de João Polese e filhos. A empresa é registrada com o CNPJ de
número 02.453.308/0001-18 e está localizada na Barra do Pitangui, s./n. – Carambeí (PR).
A operação é regularizada e realizada por um funcionário formal (João Polese) e dois
funcionários informais (filhos), todos habilitados na Marinha. O transporte é realizado
conforme a demanda, diariamente, no período entre 06:30 e 22:00. De acordo com o
proprietário, geralmente são realizadas em média 20 travessias por dia, totalizando uma
média de 600 travessias por mês. Interrupções da travessia em decorrência de alterações no
nível d’água ocorrem com frequência anual.
Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção. O transporte
realizado é pago, mediante emissão de bilhete de passagem. O valor da tarifa é determinado
pelo empresário, baseado no custo de manutenção, insumos e no preço do pedágio. A Tabela
244 apresenta os preços praticados.

653

Relatório Final

Dezembro, 2014

Tabela 245 – Tabela de preços – Carambeí
Tipo

Valor

Automóveis

R$ 10,00

Carro com reboque ou F4000

R$ 15,00

Caminhão-toco ou trator

R$ 18,00

F4000 com reboque ou caminhão truck

R$ 20,00

Caminhão-toco/ trator com reboque ou truck 4 eixos

R$ 25,00

Truck com reboque

R$ 28,00

Colhedeira ou prancha

R$ 30,00

Carreta

R$ 35,00

Carreta LS ou Colhedeira com reboque

R$ 40,00

Julieta

R$ 48,00

Bitrem

R$ 50,00

Rodotrem
R$ 65,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

Em dias atípicos, como feriados, e com rio cheio, é cobrado 50% a mais no valor da
tarifa. A empresa paga impostos para a Prefeitura de Carambeí. A receita bruta anual é de R$
60 mil.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: transporte de safra e acesso à
comunidade isolada, realizados por pequenos e grandes produtores rurais. Os principais
produtos transportados são, em ordem de importância: soja e milho. A quantidade de produto
transportada não é controlada.
O transporte realizado é de caráter local, sendo que o próprio município e municípios
vizinhos são origem e destino da carga e dos passageiros transportados.
É elaborado um relatório mensal contendo informações sobre o número de
passageiros e carga transportada. Esse relatório é encaminhado à empresa. Estima-se que,
durante a safra, cerca de mil caminhões e entre 250 e 280 automóveis utilizam o transporte
por mês. Não souberam informar o número de veículos na entressafra.
A empresa possui autorizações formais para operar, concedidas pela Marinha e pela
Prefeitura de Carambeí. A autorização da Marinha foi emitida em 4 de dezembro de 2012 e
tem validade até 30 de outubro de 2018. A empresa possui Alvará de Funcionamento emitido
pela prefeitura.

2.8.1.4.

Embarcações

A balsa, denominada Santa Terezinha, tem casco de aço, 27,5 m de comprimento, 7 m
de largura e 0,6 m de calado, quando carregado. Seu limite máximo de carga é de 60 t e o
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limite máximo de passageiros é de 12 pessoas. Com propulsão própria, a embarcação está
equipada com motor de 10 hp de potência. O tempo de uso da embarcação é de 27 anos e
está em estado de conservação regular. O tempo de travessia é de 3 minutos, o que
corresponde a uma velocidade média de 0,86 nós (ver Figura 517).

Figura 517 – Balsa Santa Terezinha
Fonte: FAPEU

Possui título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Não há registro de acidentes
envolvendo a embarcação. No casario da balsa existem, externamente, placas informativas
que indicam: seu nome, capacidade de carga, instruções aos usuários durante a travessia e
telefone para contato em caso de reclamações. E há, internamente, quadro de horário de
funcionamento e tabela de preços (ver Figura 518).

Figura 518 – Quadros informativos no exterior e no interior, respectivamente, do casario da
balsa
Fonte: FAPEU

A balsa não possui banheiro, nem espaço reservado para PNE e está equipada com um
extintor de incêndio e 12 coletes salva-vidas.
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2.8.1.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 245 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Santa Terezinha, no município de Carambeí.
Tabela 246 – Características da travessia Santa Terezinha, Carambeí
Administração

Navegação Santa Terezinha Ltda.

Situação

Em operação.
Localizada a 25 km de Ponta Grossa, o acesso à travessia é
realizado por via estadual, não pavimentada e em estado
regular de conservação. Não há linha de transporte coletivo
que dá acesso ao local.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequado às operações. Largura do rio em torno de 85 metros
e profundidade do canal de 4,5 metros.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
transporte de safra e acesso à comunidade isolada, realizados
por pequenos e grandes produtores rurais. Os principais
produtos transportados, em ordem de importância, são: soja e
milho.
Balsa Santa Terezinha, com 27 anos de uso, casco de aço,
propulsão própria com motor de 10 hp, 27,5 x 7,0 x 0,6*, e em
estado de conservação regular.
Embarcação com título de inscrição, CSN e seguro DPEM. Balsa
com 12 coletes salva-vidas e 1 extintor.
Média de 600 travessias por mês na safra. Receita bruta anual
de R$ 60.000,00.
Não estão previstos investimentos em infraestrutura para os
próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.8.1.6.

Análise Econômica

A ligação atualmente existente entre as cidades de Ponta Grossa e Tibagi, situadas na
Mesorregião Centro-Oriental do estado, tem a extensão de 97 km entre as BRs 376 e 153, esta
última com um trecho de 39,6 km não pavimentados. A nova ligação rodoviária em análise na
presente seção parte de Ponta Grossa seguindo pelo interior dos municípios de Ponta Grossa,
Carambeí e Tibagi até alcançar a BR 153, numa extensão total de 90,8 km, dos quais 74,6 km
em estrada de terra, conforme a Tabela 246.
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Tabela 247 – Travessia Ponta Grossa – Tibagi sobre o Rio Tibagi –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Centro Oriental

Distância entre os dois municípios

Coordenadas: lat. 24°51'23.2"S e long. 50°17'42.2"W

a

Municípios beneficiados : Ponta Grossa e Tibagi

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

57,4

16,1

Terra

39,6

74,6

-

0,1

Travessia

Total
97
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

90,8

Fonte: Elaboração própria

A Figura 519 e a Figura 520 oferecem uma ilustração gráfica da localização da
travessia, através de um mapa regional com os municípios e de um mapa local com
identificação dos percursos com e sem a travessia entre as duas sedes municipais.

Figura 519 – Travessia Ponta Grossa – Tibagi sobre o Rio Tibagi: Mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

De acordo com pesquisa de campo, atualmente são realizadas 20 travessias por dia
(600 por mês), atendendo a produtores rurais – pequenos e grandes -, trabalhadores,
moradores de comunidade isolada e a transporte de safra (soja e milho). O transporte é
realizado de acordo com a procura, sendo em média 20 travessias dias. Porém, registra-se que
em período de alta safra agrícola cerca de mil caminhões utilizam a travessia. Informa-se
também que aproximadamente 300 automóveis percorrem esta travessia por mês. O acesso a
esta travessia ocorre por via estadual não pavimentada e com regular estado de conservação.
Os usuários pagam taxa pelo uso e a receita bruta anual alcança o valor de R$ 60 mil.
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Figura 520 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Ponta Grossa – Tibagi
Fonte: Elaboração própria

A Figura 520 apresenta um mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando os municípios, segundo escala do PIB do ano de 2010. Destaque para o município
de Ponta Grossa, cujo PIB constitui um dos mais expressivos do estado do Paraná. Em 2010, o
valor da produção de bens e serviços deste município alcançou o valor de R$ 5,9 bilhões. Este
valor é significativamente superior ao município de Tibagi, cujo valor foi de R$ 364 milhões,
com quem divide a travessia em estudo.
Como já destacado acima, com apoio nos dados da Tabela 248, a redução de percurso
rodoviário entre as cidades de Ponta Grossa e Tibagi proporcionada pela nova travessia é
muito pequena (pouco mais de 6 km). Além disso, por apresentar sua maior parte em estrada
de terra, a nova travessia sobre o Rio Tibagi e o trecho rodoviário que conduz a ela não
despertaria interesse por parte de usuários habitantes das duas cidades, somente para
usuários das áreas rurais próximas à nova travessia. Mesmo com o asfaltamento, os ganhos
ainda seriam modestos (6,39% em relação à ligação atual também pavimentada) e, portanto,
os municípios não passariam no filtro definido para este estudo de redução mínima de 10% do
tempo de percurso.
De todo modo, uma vez que somente um estudo in loco poderia delimitar o território,
população e estrutura econômica a ser beneficiado pela nova travessia, no presente relatório,
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retratou-se o contingente populacional e a economia dos municípios de Ponta Grossa e Tibagi,
com a ressalva de que apenas uma pequena parcela desse contingente de pessoas seria
usuária da nova travessia. Os dados estão na Tabela 248 e têm, por esse motivo, finalidade
ilustrativa.
Tabela 248 – Travessia Ponta Grossa – Tibagi sobre o Rio Tibagi – Dados econômicos da
região beneficiada com asfaltamento da travessia – Estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

2

Pessoal ocupado total - mil trab.

84,56

População 2010 - mil hab.

330,96

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

2,79

Cresc. Anual 2000-2010(%)

1,26

Massa salarial: Região/PR (%)

2,50

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,57

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

4,84

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

6,29

Valor (R$milhão)

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

19,01

Volume Lavoura Temp. (mil t)

Valor Adic. - Agropecuária (%)

5,07

- Soja(mil t)

513,21

Valor Adicionado - Indústria (%)

33,37

- Milho (mil t)

245,99

Valor Adicionado - Serviços (%)

61,56

- Trigo (mil t)

134,85

783,57
999,23

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

No ano de 2013, calcula-se a média de 7.200 travessias/ano. Com horizonte temporal
de 20 anos, a projeção espera para o ano de 2034 a média anual de 8.485 travessias. A taxa
média desse crescimento é de 0,80% ao ano, como visto na Figura 521.
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Figura 521 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Ponta Grossa-Tibagi- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 61 – TIBAGI

No município de Tibagi, existe uma travessia com características atípicas das demais
existentes no estado do Paraná. Essa travessia se encontra localizada no interior da Fazenda
Santa Branca, de propriedade do Sr. Paulo Sérgio Assumpção e atende, exclusivamente, à
movimentação de pessoas e veículos da fazenda, ou seja, não existe transporte de usuários
externos à propriedade. Apesar disso, a pedido da SEIL/PR, foi realizada a visita, e a
caracterização da travessia é apresentada abaixo.
A travessia Pinheiro Seco, localizada no Rio Tibagi, faz a ligação das margens
pertencentes à Fazenda Santa Branca, cujo proprietário é o responsável pela travessia (ver
Figura 522).

Figura 522 – Mapa de localização da Travessia Pinheiro Seco, Fazenda Santa Branca,
município de Tibagi
Fonte: Elaboração própria

Distante 23 km da sede do município de Tibagi, o acesso à travessia é realizado em
seus primeiros 9 km pela BR-153 e em seus 14 km complementares por estrada vicinal, não
pavimentada.
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A travessia conta com seis pontos de atracação em leito natural, três em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administração ou apoio.
O Rio Tibagi, no ponto da travessia, possui cerca de 100 m de largura e 5,5 m de
profundidade, podendo atingir 6,5 m em época de cheia e 4,3 m quando o nível está baixo.
Não há previsão de investimentos na infraestrutura que serve à travessia para os
próximos 12 meses.
A seguir, serão apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.8.2.1.

Estrutura física na margem direita

O atracadouro principal da margem direita está localizado nas coordenadas
geográficas de latitude 24°35'30.4"S e longitude 50°25'00.9"W. Possui três pontos de
atracação em leito natural, adequados para o embarque e desembarque de passageiros,
compatíveis com a embarcação utilizada, e suficientes para atender à demanda existente. Os
atracadouros são de uso exclusivo da Fazenda Santa Branca, a qual também é responsável por
sua manutenção. O atracadouro conta com um quadro de horários de chegada e saída das
embarcações, em bom estado de conservação (ver Figura 523).

Figura 523 – Acesso, atracadouro principal e placa informativa e de identificação, margem
direita
Fonte: FAPEU

2.8.2.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro principal da margem esquerda do rio está localizado na latitude
24°35'30.6"S e longitude 50°25'30.6"W. A margem esquerda do rio apresenta as mesmas
condições de infraestrutura encontradas na margem direita (ver Figura 524).
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Figura 524 – Atracadouros e balsa atracada na margem esquerda
Fonte: FAPEU

2.8.2.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela Fazenda Santa Branca, cujo
proprietário é o Sr. Paulo Sérgio Assumpção. O início da atuação da empresa como operadora
se deu em 2007. Não há receita, pois a travessia não é cobrada.
A operação é regularizada e são disponibilizados dois funcionários formais da fazenda
para a atividade, uniformizados e identificados, habilitados na Marinha. O transporte é
realizado nos dias úteis, conforme a demanda, no horário das 07:30 às 18:00. O transporte é
gratuito e, consequentemente, não há controle da movimentação de pessoas e veículos.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água não ocorrem.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são: para transporte de safra,
trabalho e atividades agrícolas da fazenda, realizados por funcionários da fazenda, prestadores
de serviço e visitantes de negócios. O transporte de passageiros e carga realizado se dá com
origem no próprio município, e tem como destino o município, municípios vizinhos e outros
estados.
Os principais produtos transportados, em ordem de importância, são: milho, soja trigo,
gado e, de 20 em 20 anos, pinus. A quantidade de produto transportado não é controlada.
A balsa possui autorização formal para operar, concedida pela Marinha.

2.8.2.4.

Embarcações

A Fazenda Santa Branca possui uma balsa motorizada para a atividade. Não há
embarcações interditadas, em reforma ou em construção.
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A balsa intitulada Dona Sofia, mostrada na Figura 525, é utilizada há 17 anos, tem
casco de aço, 32 m de comprimento, 7,5 m de largura e 0,65 m de calado. Seu limite máximo
de carga é de 60 t e o limite máximo de passageiros é de 30 pessoas. Equipada com um motor
de 60 hp, a balsa realiza a travessia em 3 minutos e 10 segundos, o que corresponde à
velocidade média de 1,23 nós.

Figura 525 – Vista geral da balsa Dona Sofia e vista parcial de seu casario
Fonte: FAPEU

A embarcação é particular e certificada pela Marinha. Possui título de inscrição, TR e
seguro DPEM. Quanto à estrutura, não possui banheiro, nem espaço reservado para PNE.
Quanto à segurança, a balsa está equipada com dois extintores de incêndio e 28
coletes salva-vidas. A embarcação possui informações que indicam: seu nome, a capacidade de
carga, instruções aos usuários durante a travessia e telefone para contato em caso de
reclamações (ver Figura 526).

Figura 526 – Motor que equipa a balsa e armário com coletes salva-vidas sob casario
Fonte: FAPEU

2.8.2.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o que foi exposto, apresenta-se na Tabela 249 um resumo das
informações que caracterizam a travessia Pinheiro Seco, no município de Tibagi.
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Tabela 249 – Características da travessia Pinheiro Seco, Tibagi
Administração

Fazenda Santa Branca

Situação

Em operação.
Distante 23 km da sede do município de Tibagi, o acesso à
travessia é realizado em seus primeiros 9 km pela BR-153 e em
seus 14 km complementares por estrada vicinal, não
pavimentada.
Três pontos de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação.
Largura do rio em torno de 100 m e profundidade do canal de
5,5 m.
Transporte de safra, trabalho e atividades agrícolas da fazenda,
realizados por funcionários da fazenda, prestadores de serviço
e visitantes de negócios. O transporte de passageiros e carga
realizado se dá com origem no próprio município, e tem como
destino o município, municípios vizinhos e outros estados.
Balsa Dona Sofia, utilizada há 17 anos, tem casco de aço, 32,0 x
7,5 x 0,65*. Seu limite máximo de carga é de 60 t e o limite
máximo de passageiros é de 30 pessoas. Equipada com um
motor de 60 hp.
Balsa com título de inscrição, TR e seguro DPEM. Equipada com
2 extintores e 28 coletes salva-vidas.
Número de travessia não controlado. Gratuito.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.8.2.6.

Análise Econômica

A travessia Tigabi sobre o rio de mesmo nome localiza-se no interior do município de
Tibagi, na Mesorregião Centro-Oriental do estado. Dados e localização geográfica encontramse na Tabela 250, na Figura 527 e na Figura 528. A travessia permitiria o acesso de
propriedades agrícolas situadas na margem direita do rio próxima à BR 153, que se estende na
direção norte-sul pela margem esquerda do rio e passa próximo à sede municipal de Tibagi
(linha azul no mapa à direita, na Figura 527). A partir do ponto de travessia, a rota alternativa
pela margem direita do rio até a sede municipal é em estrada de terra (18,7 km), mais um
trecho final pavimentado de 4,4 km. Feita a ponderação adotada neste estudo, haveria uma
redução do tempo de viagem pela margem esquerda estimada em 44,9% (ver Tabela 250).
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Tabela 250 – Travessia Tibagi sobre o Rio Tibagi –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregiões Centro Oriental

Distância entre os dois municípios
Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

Pavimentada

17,4

4,4

Terra

2,8

18,7

Travessia

0,1

0,1

Total
20,3
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

23,2

a

Municípios beneficiados : Tibagi

a

Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Coordenadas: lat. 24°35'30.6"S e long. 50°25'30.6"W

Fonte: Elaboração própria

Figura 527 – Travessia Tibagi sobre o Rio Tibagi: Mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria

Conforme informações obtidas pela pesquisa de campo, a travessia atende à passagem
de moradores, trabalhadores e transporte de safra (milho, soja, trigo, gado, pinus), nos dias
úteis e conforme demanda. O acesso à esta travessia é realizado por uma rodovia
parcialmente pavimentada, com bom estado de conservação. Não é cobrada nenhuma taxa
pelo uso da embarcação.
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Figura 528 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Tibagi
Fonte: Elaboração própria

A Figura 528 apresenta o mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando o PIB do município de Tibagi em 2010. Neste ano, o valor da produção de bens e
serviços produzidos alcançou o valor de R$ 364 milhões.
Tomando-se apenas o município de Tibagi como região potencialmente beneficiada
pela construção da travessia, a Tabela 251 apresenta dados econômicos e demográficos da
região: a população do município é de 19 mil hab., com taxa de crescimento na década
passada de 0.48%, inferior à do estado (que foi 0,89%) e previsão de crescimento negativo nos
próximos 20 anos; por sua vez, o PIB apurado em 2010 alcançou R$ 360 milhões, com PIB per
capita de R$ 18,8 mil, relativamente elevado e pouco inferior à média estadual; o setor
agropecuário tem elevada participação na formação do PIB (51%), com um volume de lavoura
temporária em 2012 da ordem de 601 mil t, sendo os principais produtos, soja, milho e trigo;
por fim, o emprego formal no município, conforme RAIS, alcançou quase 3 mil trabalhadores
em 2012, mas com baixa taxa de crescimento do emprego de 3.7% no período 2000-2012.
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Tabela 251 – Travessia Tibagi sobre o Rio Tibagi – Dados econômicos da região beneficiada
nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Variáveis

Variáveis
1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

1

Pessoal ocupado total - mil trab.

2,96

População 2010 - mil hab.

19,34

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

0,10

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,48

Massa salarial: Região/PR (%)

0,07

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

-0,11

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,69

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

0,36

Valor (R$milhão)

452,87

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

18,81

Volume Lavoura Temp. (mil t)

601,23

Valor Adic. - Agropecuária (%)

51,22

- Soja(mil t)

282,53

Valor Adicionado - Indústria (%)

4,80

- Milho (mil t)

140,70

Valor Adicionado - Serviços (%)

43,98

- Trigo (mil t)

108,50

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

O número médio de travessias observado foi de 3.600, por meio de uma taxa média
anual projetada de 0,74%, atingindo um total de 4.189 travessias em 2034. Os números podem
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ser observados na Figura 529.
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Figura 529 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Tibagi- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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Tabela 252 – Características da travessia Pinheiro Seco, Tibagi
Administração

Fazenda Santa Branca

Situação

Em operação.
Distante 23 km da sede do município de Tibagi, o acesso à
travessia é realizado em seus primeiros 9 km pela BR-153 e em
seus 14 km complementares por estrada vicinal, não
pavimentada.
Três pontos de atracação por margem, em leito natural,
adequados às operações e em bom estado de conservação.
Largura do rio em torno de 100 m e profundidade do canal de
5,5 m.
Transporte de safra, trabalho e atividades agrícolas da fazenda,
realizados por funcionários da fazenda, prestadores de serviço
e visitantes de negócios. O transporte de passageiros e carga
realizado se dá com origem no próprio município, e tem como
destino o município, municípios vizinhos e outros estados.
Balsa Dona Sofia, utilizada há 17 anos, tem casco de aço, 32,0 x
7,5 x 0,65*. Seu limite máximo de carga é de 60 t e o limite
máximo de passageiros é de 30 pessoas. Equipada com um
motor de 60 hp.
Balsa com título de inscrição, TR e seguro DPEM. Equipada com
2 extintores e 28 coletes salva-vidas.
Número de travessia não controlado. Gratuito.
Não estão previstos investimentos na travessia para os
próximos 12 meses.

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações
Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.8.3.

TRAVESSIA 62 – GUARATUBA (PR) – MATINHOS (PR)

A travessia Guaratuba faz a ligação entre as margens da Baía de Guaratuba, no
município de Guaratuba (ver Figura 530). A operação na travessia é de responsabilidade da
empresa concessionária F. Andreis & Cia. Ltda.
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Figura 530 – Mapa de localização da Travessia Guaratuba, município de Guaratuba
Fonte: Elaboração própria

Distante aproximadamente 3 km da sede do município de Guaratuba, o acesso à
travessia é realizado pela Rua Antônio dos Santos Miranda, em pavimento asfáltico e em bom
estado de conservação. Há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
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 e a profundidade da Baía de Guaratuba é variável.
De acordo com José Carlos dos Santos e com Ana Virgínia Reinbold, engenheiros do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), órgão fiscalizador do
consórcio operador do serviço, há previsão de investimentos na infraestrutura para os
próximos 12 meses e o projeto e orçamentos estão protocolados, mas o orçamento não foi
revelado.
A fim de estipular as margens, foi considerado o fluxo de água no sentido de vazante
da baía para o Oceano Atlântico, ou seja, a margem direita estipulada é a da sede do município
de Guaratuba, e a margem esquerda é a que dá acesso ao município de Matinhos, mas que
também pertence ao município de Guaratuba.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.
669

Relatório Final

Dezembro, 2014

2.8.3.1.

Estrutura física na margem direita

Na margem direita da baía, no município de Guaratuba, existem dois pontos de
atracação, denominados 01 e 02: o primeiro está localizado nas coordenadas geográficas de
latitude 25°51'57.5"S e longitude 48°34'13.7"W; e o segundo está localizado nas coordenadas
geográficas de latitude 25°51’56.4”S e longitude 48°34’16.9”W (ver Figura 531).
O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente, são
adequados para embarque e desembarque de passageiros e veículos e são compatíveis com as
características das embarcações utilizadas.

Figura 531 – Atracadouros e acesso na margem direita, Guaratuba
Fonte: FAPEU

Os atracadouros são compostos por flutuantes e pontes de acesso. O ponto de
atracação 01, possui ponte de acesso com estrutura de aço e estrado de madeira (ver Figura
532). Encontra-se em estado de conservação regular.

Figura 532 – Atracadouro 01 da margem direita, ponte flutuante em aço com estrado de
madeira
Fonte: FAPEU
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O ponto de atracação 02 possui ponte de acesso com estrutura e estrado de aço (ver
Figura 533). Na ocasião da visita este atracadouro estava em reforma. Seu estado de
conservação é regular.

Figura 533 – Atracadouro 02 da margem direita, ponte flutuante com estrutura e estrado em
aço – em reforma
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade do Estado do Paraná e é de uso
exclusivo da Concessionária da Travessia de Guaratuba, empresa do Grupo F. Andreis & Cia.
Ltda., operadora do serviço e responsável pela manutenção das embarcações e da estrutura
instalada.
Na margem direita estão disponíveis os seguintes equipamentos: bilheteria e Serviço
de Atendimento ao Usuário (SAU) (ver Figura 534), banheiros, guarita, telefone e iluminação
públicos, lixeiras, cancela, lanchonete, escritório da administração, posto de polícia, escritório
de fiscalização do DER/PR, placa de identificação e aviso aos usuários (ver Figura 535), área
para parada de taxis e ônibus, quadro de horários, quadro de valores das tarifas (ver Figura
536), e estacionamento para carros particulares, taxis e veículos de carga. Estes equipamentos
encontram-se em bom estado de conservação.
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Figura 534 – Bilheteria e posto de atendimento (SAU), margem direita
Fonte: FAPEU

Figura 535 – Escritório de fiscalização do DER/PR e quadro de aviso aos usuários,
margem direita
Fonte: FAPEU

Figura 536 – Quadros de horário e valores das tarifas, margem direita
Fonte: FAPEU
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2.8.3.2.

Estrutura física na margem esquerda

Na margem esquerda da baía, no município de Guaratuba, existem dois pontos de
atracação, denominados 03 e 04: o primeiro está localizado nas coordenadas geográficas de
latitude 25°51'18.7"S e longitude 48°34'10.4"W; e o segundo está localizado nas coordenadas
geográficas de latitude 25°51’17.8”S e longitude 48°34’11.5”W (ver Figura 537).

Figura 537 – Atracadouros 03 e 04 da margem esquerda da Baía de Guaratuba
Fonte: FAPEU

O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente, são
adequados para embarque e desembarque de passageiros e veículos, e são compatíveis com
as características das embarcações utilizadas.
Os atracadouros são compostos por flutuantes e pontes de acesso com estrutura de
aço e estrado de madeira (ver Figuras 538 e 539). Encontram-se em estado regular de
conservação, necessitando algumas manutenções, principalmente nas pontes, que se
apresentam deterioradas pela ação da água salgada da baía.

Figura 538 – Atracadouro 03, margem esquerda
Fonte: FAPEU
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Figura 539 – Atracadouro 04, margem esquerda
Fonte: FAPEU

A propriedade da área ocupada pelos atracadouros é do Estado do Paraná, seu uso é
exclusivo da Concessionária da Travessia Guaratuba, empresa do Grupo F. Andreis & Cia. Ltda.,
operadora do serviço e responsável por sua manutenção.
Nesta margem estão disponíveis os seguintes equipamentos de apoio: banheiros,
guarita, telefone e iluminação públicos, guichê de venda de passagem, cancela, quadro de
horários, área para parada de táxi e ônibus e lanchonetes. Equipamentos em bom estado de
conservação.

2.8.3.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa Concessionária da
Travessia de Guaratuba, CNPJ número 10.685.977/0001-43, localizada na Rua Airton
Cornelsen, s./n. – Prainha – Guaratuba (PR), cuja propriedade e administração são do Grupo F.
Andreis & Cia. Ltda. A travessia possui autorização formal da Prefeitura de Guaratuba, por
meio de Alvará de Funcionamento; do Estado do Paraná, através do Contrato de Concessão; e
da Marinha do Brasil, através de documentos emitidos para as embarcações operarem.
A operação está sendo regular e 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 são seguidos os horários apresentados anteriormente na Figura
536, que equivale, basicamente, à frequência horária. Tempo aproximado de travessia de 10
minutos.
A empresa disponibiliza funcionários formais uniformizados, identificados e habilitados
na Marinha, para a prestação de serviço de transporte.
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Não ocorrem interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água.
Não há embarcações interditadas ou em construção, mas há duas em reforma: ferry-boat
Nhundiaquara e rebocador F. Andreis VII.
Há registros de acidentes envolvendo as embarcações na travessia, mas segundo
funcionários do DER/PR, eventos desta natureza não são frequentes. Quando há acidente, é
aberto inquérito, acompanhado pela Marinha.
A travessia é cobrada conforme apresentado na Tabela 252, mediante emissão de
bilhete de passagem. O valor da tarifa é determinado por contrato de concessão, baseado nos
investimentos realizados pela concessionária e taxas de correção previstas.
Tabela 253 – Tabela de preços – Guaratuba
Tipo

o

N. Eixos

Valor

Automóvel, camioneta e furgão

2

R$ 5,40

Caminhão leve, ônibus, caminhão – trator e furgão

2

R$ 10,80

3

R$ 16,20

3

R$ 16,20

4

R$ 21,60

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque

4

R$ 21,60

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque

5

R$ 27,00

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque

6

R$ 32,40

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque

7

R$ 37,80

Automóvel e camioneta com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semirreboque,
ônibus
Automóvel e camioneta com reboque

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor
2
R$ 2,70
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

A Tabela 253 mostra a movimentação na travessia de Guaratuba nos meses de janeiro
e maio de 2014, seguindo a mesma classificação apresentada na Tabela 252.
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Tabela 254 – Movimentação dos meses de janeiro e maio de 2014 – Travessia de Guaratuba
Janeiro de 2014
Tipo
Automóvel, camioneta e furgão
Caminhão leve, ônibus, caminhão – trator e
furgão
Automóvel e camioneta com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator
com semirreboque, ônibus
Automóvel e camioneta com reboque
Caminhão com reboque e caminhão-trator
com semirreboque
Caminhão com reboque e caminhão-trator
com semirreboque
Caminhão com reboque e caminhão-trator
com semirreboque
Caminhão com reboque e caminhão-trator
com semirreboque
Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor

Receita (R$)

Quant.

Receita (R$)

241.133

1.092.078,30

60.098

324.529,20

8.220

83.844,00

5.787

82.607,60

1.101

16.845,30

09

145,80

1.674

25.612,20

2.954

47.854,80

03

61,20

01

21,60

08

163,20

311

6.717,60

02

51,00

578

15.606

28

856,80

1.922

62.272,80

06

214,20

1.406

53.148,80

8.798

22.874,80

5.124

13.834,80

0

0

43

2.089,80

233.973
1.242.601,00
78.243
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

588.826,80

Categoria Especial (9 eixos)
TOTAIS

Quant.

Maio de 2014

Observa-se que a movimentação mensal de janeiro, e sua consequente receita total,
representa a movimentação para meses de verão, ou seja, que sofrem influência sazonal do
setor turístico, que realizam a travessia para acessar as praias do litoral paranaense. Nesse
sentido, os números mostram que há predominância de travessias de automóveis, camionetas
e furgões de dois eixos e pouco movimento de caminhões com reboque e caminhão-trator
com semirreboque de quatro a sete eixos. Para o mês de maio, no entanto, época de baixa
temporada, existe um sensível aumento na movimentação de caminhões, inclusive constando
movimentação de caminhões com nove eixos, coincidente com a época de transporte de safra
para o Porto de Paranaguá. Segundo informações dos funcionários do DER/PR, somente é
permitida travessia de caminhões vazios e que respeitem as condições estipuladas para
caminhões.
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.
São elaborados relatórios mensais para a fiscalização contendo informações sobre o
número de veículos transportados.
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2.8.3.4.

Embarcações

Documentos entregues pelo DER/PR, fiscalizador do Contrato de Concessão da
Travessia de Guaratuba, dão conta de que nesta travessia são utilizadas nove embarcações. O
conjunto de embarcações se constitui de ferry-boats, balsas e rebocadores. São três ferryboats, Nhundiaquara, Piquiri e Guaraguaçu, que pertencem ao DER/PR, cedidos por concessão
à empresa Travessia de Guaratuba S.A., do Grupo F. Andreis & Cia. Ltda.; algumas balsas e
rebocadores estão registrados em nome da própria empresa concessionária; e os demais estão
registrados em nome da Empresa de Navegação São Martinho.
Duas balsas – Rainha de Guaratuba e Sônica III – e dois rebocadores – F. Andreis V e F.
Andreis VI – pertencem à empresa São Martinho Ltda., cujo CNPJ é 6.098.002/0001-41, com
sede na Av. Arthur de Abreu, 29 – Ed. Palácio Café – Centro – Paranaguá (PR). Outros dois
rebocadores – Fernandito e F. Andreis VII – pertencem à empresa concessionária Travessia de
Guaratuba, registrada sob CNPJ n.o 10.685.977/0001-43, com sede na Rua Airton Cornelsen,
s./n. – Prainha – Guaratuba (PR).
Todos os ferry-boats possuem documento intitulado Provisão de Registro de
Propriedade Marítima, emitido pelo Tribunal Marítimo, pertencente ao Ministério da Marinha.
Este documento não explicita as características físicas das embarcações, como dimensões e
potência dos motores, por exemplo, nem data de construção. Todos estão equipados com seis
extintores de incêndio – quatro deles localizados no convés e dois na casa de máquinas –, além
de duas caixas de extinção de incêndio, no convés. Estão equipados com 106 coletes salvavidas para adultos e dez coletes infantis.
Na ocasião da visita a campo, o ferry-boat Nhundiaquara estava fora d’água, no
estaleiro da concessionária, ao lado dos pontos de atracação da travessia, para reforma (ver
Figura 540). O ferry-boat Piquiri estava lotado como reserva e atracado ao lado do atracadouro
01 da margem direita da baía (Figura 541), e o ferry-boat Guaraguaçu estava em operação (ver
Figura 542). Os ferry-boats possuem seguro DPEM.
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Figura 540 – Ferry-boat Nhundiaquara, em reforma, margem direita
Fonte: FAPEU

Figura 541 – Ferry-boat Piquiri, em reserva, atracado na margem direita
Fonte: FAPEU

Figura 542 – Ferry-boat Guaraguaçu, em operação
Fonte: FAPEU

A balsa Rainha de Guaratuba, utilizada há 21 anos, tem casco de aço, 76,2 m de
comprimento, 12,5 m de largura e 0,83 m de calado, quando leve. Possui título de inscrição,
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seguro DPEM e encontra-se em bom estado de conservação (ver Figura 543). Está equipada
com dois extintores e duas caixas de extinção de incêndio, no convés, e com 200 coletes salvavidas adultos e 20 coletes infantis.

Figura 543 – Balsa Rainha de Guaratuba, em operação
Fonte: FAPEU

A balsa Sônica III, utilizada há 36 anos, tem casco de aço, 60 m de comprimento, 12,5
m de largura e 0,84 m de calado, quando leve. Possui título de inscrição, seguro DPEM e
encontra-se em bom estado de conservação (ver Figura 544). Está equipada com dois
extintores e duas caixas de extinção de incêndio, no convés, e com 200 coletes salva-vidas
adultos e 20 coletes infantis.

Figura 544 – Balsa Sônica III, em operação
Fonte: FAPEU

O rebocador F. Andreis V, com 23 anos de uso, está equipado com motor de 536,9 hp
de potência, possui casco de aço, 22,35 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de calado,
quando carregado (ver Figura 545). Possui título de inscrição de embarcação, seguro DPEM,
encontra-se em bom estado de conservação, e está equipado com quatro extintores de
incêndio.
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Figura 545 – Rebocador F. Andreis V, em operação
Fonte: FAPEU

O rebocador F. Andreis VI, com 28 anos de uso, está equipado com motor de 536,9 hp
de potência, possui casco de aço, 22,35 m de comprimento, 4 m de largura e 1,2 m de calado,
quando carregado (ver Figura 546). Possui título de inscrição de embarcação, seguro DPEM,
encontra-se em bom estado de conservação, e está equipado com quatro extintores de
incêndio.

Figura 546 – Rebocador F. Andreis VI, em operação
Fonte: FAPEU

O rebocador F. Andreis VII, cujo título de inscrição não foi apresentado, estava no
estaleiro para substituição das hélices de propulsão (ver Figura 547). Possui seguro DPEM,
encontra-se em estado de conservação regular, e está equipado com quatro extintores de
incêndio.
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Figura 547 – Rebocador F. Andreis VII, em reforma
Fonte: FAPEU

O rebocador Fernandito, utilizado há 39 anos, está equipado com dois motores com
680 hp de potência total, possui casco de aço, 22 m de comprimento, 4,4 m de largura e 0,5 m
de calado, quando leve. Possui título de inscrição de embarcação e seguro, está equipado com
quatro extintores de incêndio. Na ocasião da visita foi informado que esta embarcação estava
como reserva.

2.8.3.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 254 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Guaratuba, município de Guaratuba.
Tabela 255 – Características da travessia Guaratuba
Administração
Situação
Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Empresa Concessionária Travessia de Guaratuba S.A.
Em operação.
Distante aproximadamente 3 km da sede do município de
Guaratuba, o acesso à travessia é realizado pela Rua Antônio
dos Santos Miranda, em pavimento asfáltico e em bom estado
de conservação. Há linha de transporte coletivo que dá acesso
ao local.
Dois pontos de atracação por margem, compostos por
flutuantes e pontes de acesso. Os atracadouros da margem
direita são numerados 01 e 02, estão em estado regular de
conservação, sendo que o atracadouro 02 estava passando por
manutenção. Os atracadouros da margem esquerda,
numerados 03 e 04, estão em estado de conservação regular,
necessitando manutenção. O número de atracadouros é
suficiente para atender à demanda existente, são adequados
para embarque e desembarque de passageiros e veículos e são
compatíveis com as características das embarcações utilizadas.
Os principais motivos apontados para deslocamento na
travessia são trabalho e turismo/passeio, realizados por
turistas, visitantes de negócios, trabalhadores e moradores. O
transporte realizado é de caráter regional, sendo o próprio
município, municípios vizinhos e outros estados, origem e
destino da carga e dos passageiros transportados.
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Continuação

Embarcações

Condições legais e de segurança

Número de travessias e receita bruta

Investimentos

Três ferry-boats – Nhundiaquara, Piquiri e Guaraguaçu. Não
foram informadas dimensões, potência dos motores e nem
data de construção. Na ocasião da visita a campo, o ferry-boat
Nhundiaquara estava fora d’água, no estaleiro da
concessionária, para reforma; o ferry-boat Piquiri estava lotado
como reserva e atracado ao lado do atracadouro 01 da margem
direita da baía; e o ferry-boat Guaraguaçu estava em operação.
Ambos apresentam boas condições de conservação.
Balsa Rainha de Guaratuba, com 21 anos de uso, tem casco de
aço, 76,20 x 12,50 x 0,83*, está em bom estado de
conservação.
Balsa Sônica III, com 36 anos de uso, tem casco de aço, 60,00 x
12,50 x 0,84*, está em bom estado de conservação.
Rebocador F. Andreis V, com 23 anos de uso, está equipado
com motor de 536,9 HP de potência, possui casco de aço, 22,35
x 4,00 x 1,20 m, bom estado de conservação.
Rebocador F. Andreis VI, com 28 anos de uso, está equipado
com motor de 536,9 HP de potência, possui casco de aço, 22,35
x 4,00 x 1,20*, bom estado de conservação.
Rebocador F. Andreis VII, cujo título de inscrição não foi
apresentado, estava no estaleiro para substituição das hélices
de propulsão. Estado de conservação regular.
Rebocador Fernandito, utilizado há 39 anos, está equipado
com 2 motores com 680,0 hp de potência total, possui casco de
aço, 22,00 x 4,40 x 0,50*. Na ocasião da visita foi informado que
esta embarcação estava como reserva.
Ferry-boats possuem seguro DPEM e documento intitulado
Provisão de Registro de Propriedade Marítima, emitido pelo
Tribunal Marítimo, pertencente ao Ministério da Marinha.
Todos estão equipados com 6 extintores de incêndio, sendo 4
deles localizados no convés e 2 na casa de máquinas, além de 2
caixas de extinção de incêndio, no convés, e com 106 coletes
salva-vidas para adultos e 10 coletes infantis.
Balsas com título de inscrição e seguro DPEM, equipadas com 2
extintores e 2 caixas de extinção de incêndio, no convés, e com
200 coletes salva-vidas adultos e 20 coletes infantis.
Rebocadores com título de inscrição, seguro DPEM e equipados
com 4 extintores de incêndio.
Movimentação mês de janeiro de 2014: 233.973 veículos, com
receita de R$ 1.242.601,00.
Movimentação mês de maio de 2014: 78.243 veículos, com
receita de R$ 588.826,80.
Há previsão de investimentos na infraestrutura para os
próximos 12 meses e o projeto. Os orçamentos estão
protocolados, mas o orçamento não foi revelado.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.8.3.6.

Análise Econômica

A travessia sobre a baía de Guaratuba, ligando os municípios de Matinhos e
Guaratuba, tem extensão, dependendo do traçado, entre 700 e 1.200 metros. Em razão da
ampla área de preservação ambiental no entorno da baía, o trecho rodoviário alternativo ao
uso do ferry-boat atualmente em operação tem mais de 150 km, com 68,5 km em estrada de
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terra; o trecho totalmente pavimentado via BRs 277 e 376 supera 200 km. A ligação atinge
diretamente a população de cinco municípios: Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do
Paraná, além de Garuva em Santa Catarina. A frequência de viagens do ferry-boat informada
na pesquisa de campo é variável, dependendo da demanda, sendo muito elevada nos meses
de verão. Além da utilização por moradores e veranistas, a ligação rodoviária sobre a baía de
Guaratuba poderá também trazer benefícios para o setor portuário, ao facilitar a ligação entre
os portos de Paranaguá e Itapoá. Dados geográficos e mapas de localização da travessia estão
na Tabela 256, Figura 548 e na Figura 549.
Tabela 256 – Travessia Guaratuba – Matinhos sobre a Baia de Guaratuba –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Metropolitana de Curitiba
Coordenadas: lat. 25°51'18.7"S e long. 48°34'10.4"W

Condições
das Rodovias

Distância entre os dois municípios
Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Pavimentada
a

Municípios beneficiados : Garuva (SC), Guaratuba,
Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná
a

Terra

83
68,5

0

-

1,2

151,5

9,2

Travessia

Total
Com pelo menos 10% de redução de percurso após pavimentação da travessia.

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)
8

Fonte: Elaboração própria

Figura 548 – Travessia Guaratuba – Matinhos sobre a Baia de Guaratuba: Mapas regional e
local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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Figura 549 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Guaratuba – Matinhos
Fonte: Elaboração própria

A Figura 549 apresenta o mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando o PIB com valores de 2010 dos municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e
Pontal do Paraná do Estado paranaense e de Garuva do Estado de Santa Catarina. O principal
PIB desta região é de Paranaguá cujo valor ficou no intervalo de R$ 5,4 bilhões e R$ 7,2 bilhões
no ano citado. Os demais ficaram distante deste intervalo, atingindo entre R$ 218 milhões e R$
1,9 bilhão.
Uma vez que o número de municípios potencialmente beneficiados pela travessia, com
e sem asfaltamento, é o mesmo (cinco municípios) de acordo com a metodologia utilizada,
será feita apenas a análise da região nas condições atuais das rodovias. Os dados econômicos
para os cinco municípios, todos com redução do tempo de viagem superior a 40%, estão na
Tabela 257. Verifica-se na tabela que a população abrangida era de 237,7 mil habitantes em
2010, com taxa de crescimento populacional na década 2000-10 de 1,52% a.a. – portanto, bem
superior à média estadual que foi 0,89% a.a. A projeção de crescimento para as próximas duas
décadas (2013-2033) é positiva (0,87%a.a.), também superior à projeção para o Estado (0,4%
a.a.).
A Tabela 257 mostra também a estrutura econômica da região no entorno da
travessia, formado pelos cinco municípios citados: o PIB em 2010 foi da ordem de R$ 8,43
bilhões e o PIB per capita dessa região alcançou apenas R$ 35,48 mil, muito superior à média
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estadual (R$ 20,8 mil); quanto à distribuição setorial do valor adicionado, destaca-se a baixa
participação da agropecuária (1,8%) e a elevada participação da indústria (38,3%) e dos
serviços (quase 60%). Em 2012, o volume de produtos da lavoura temporária somou 25,7 mil t,
com destaque para o milho, mandioca e feijão; e o total de pessoal ocupado com relações
formais de emprego alcançou 55,8 mil trabalhadores em 2012, com taxa de crescimento de
5,2% a.a. no período 2000-2012.
Tabela 257 – Travessia Guaratuba – Matinhos sobre a Baia de Guaratuba – Dados
econômicos da região beneficiada nas condições atuais da travessia – Estado do Paraná
Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
1. Número de Municípios

Redução do tempo de viagem (%)
Acima de Acima de Acima de
40%
20%
10%

Variáveis
4. Emprego Formal -2012

5

5

5

Pessoal ocupado total - mil trab.

55,83

55,83

População 2010 - mil hab.

237,67

237,67

237,67

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

1,84

1,84

1,84

Cresc. Anual 2000-2010(%)

1,52

1,52

1,52

Massa salarial: Região/PR (%)

1,67

1,67

1,67

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,87

0,87

0,87

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

5,17

5,17

5,17

2. População - 2010

3.PIB

55,83

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

8,43

8,43

8,43

Valor (R$milhão)

79,74

79,74

79,74

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

35,48

35,48

35,48

Volume Lavoura Temp. (mil t)

25,76

25,76

25,76
12,82

Valor Adic. - Agropecuária (%)

1,82

1,82

1,82

- Milho(mil t)

12,82

12,82

Valor Adicionado - Indústria (%)

38,35

38,35

38,35

- Mandioca(mil t)

7,73

7,73

7,73

Valor Adicionado - Serviços (%)

59,82

59,82

59,82

- Feijão (mil t)

4,58

4,58

4,58

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Atualmente a média é de 21,9 mil travessias ao ano. De acordo com os resultados da
projeção de demanda, a taxa média de crescimento para o período projetado é de 3,07% ao
ano. Com isso, espera-se para 2034 que o número de travessias seja de 41.282 ao ano, quase o
dobro da média anual atual. A Figura 550 ilustra o crescimento projetado para o número de

Observado

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021
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2018
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2016

2015

2014

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
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10.000
5.000
-

2013

Número de Travessias

travessias ao ano para Guaratuba – Matinhos.

Projetado

Figura 550 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Guaratuba – Matinhos- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria
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TRAVESSIA 63 – PARANAGUÁ (RIO ITEBERÊ) (PR)

A travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares, que realiza a ligação entre o centro de
Paranaguá à Ilha dos Valadares, no mesmo município, está localizada no Rio Itiberê (ver Figura
551).

Figura 551 – Mapa de localização da Travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares,
município de Paranaguá
Fonte: Elaboração própria

A operação na travessia é de responsabilidade da empresa concessionária DFF Serviços
Técnicos e Construção Naval.
Situada no Centro Histórico da cidade de Paranaguá, o acesso à travessia é realizado
pela Rua João Régis, transversal à Rua da Praia. A Rua da Praia possui pavimentação asfáltica e
a Rua João Régis, que dá acesso direto à travessia, não é pavimentada. Ambas as vias estão em
estado regular de conservação. Existe transporte coletivo até um ponto próximo à travessia,
assim como a mesma está próxima ao Terminal Rodoviário da cidade.
A travessia conta com dois pontos de atracação em leito natural, um em cada margem
do rio. As áreas ocupadas pelos atracadouros não possuem áreas de armazenagem,
administrativa e de apoio.
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O Rio Itiberê possui, neste ponto, largura aproximada de 200 m e cerca de 6 m de
profundidade com nível normal, podendo a chegar a 7,5 m por influência de maré cheia e a 4,5
m por influência de maré vazante.
Há previsão de investimentos na infraestrutura para os próximos 12 meses, de
responsabilidade da empresa concessionária, mas os representantes que responderam ao
questionário não souberam estimar valores.
A seguir são apresentadas as características da estrutura física da travessia.

2.8.4.1.

Estrutura física na margem direita

No atracadouro da margem direita do rio, no centro de Paranaguá, existe um ponto de
atracação em leito natural, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31'30.9"S e
longitude 48°30'25.0"W, apresenta-se suficiente para atender à demanda existente, adequado
para embarque e desembarque de veículos e é compatível com as características das
embarcações atualmente utilizadas. Seu estado de conservação é bom (ver Figura 552).

Figura 552 – Atracadouro e acesso na margem direita, Paranaguá
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da Prefeitura Municipal de
Paranaguá e de uso exclusivo da empresa DFF, operadora do serviço e responsável por sua
manutenção.
Como pode ser observado na Figura 553, na margem direita está fixada placa
informativa sobre a operação da balsa, em bom estado de conservação, contendo horário de
funcionamento, tabela de preços e aviso de que a travessia é só para veículos leves e pesados,
não sendo permitido transporte de pedestres e ciclistas.
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Figura 553 – Placa informativa sobre operação da balsa, na margem direita, Paranaguá
Fonte: FAPEU

2.8.4.2.

Estrutura física na margem esquerda

O atracadouro da margem esquerda do rio, na Ilha de Valadares, município de
Paranaguá, localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 25°31'38.6"S e longitude
48°30'20.5"W. Em número suficiente para atender à demanda existente, está adequado para
embarque e desembarque de veículos e é compatível com as características das embarcações
utilizadas. O estado de conservação do atracadouro é bom (ver Figura 554).

Figura 554 – Atracadouro e acesso da margem esquerda do rio, Ilha dos Valadares,
Paranaguá
Fonte: FAPEU

A área ocupada pelo atracadouro é de propriedade da Prefeitura Municipal de
Paranaguá e seu uso é exclusivo da empresa concessionária DFF, operadora do serviço e
responsável por sua manutenção. Nesta margem também está fixada placa informativa, nos
mesmos moldes da margem direita.

2.8.4.3.

Características da operação

A operação na travessia é realizada exclusivamente pela empresa DFF Serviços
Técnicos e Construção Naval Ltda., de CNPJ número 00.883.360/0001-89, localizada na Rua
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Alferes Poli, 2817 – Bairro Parolim – Curitiba (PR). A travessia possui autorização formal da
Marinha para operar e contrato de concessão com a prefeitura.
A empresa disponibiliza nove funcionários uniformizados, identificados e habilitados
na Marinha, para exercer atividade de balseiros. A operação está sendo regular e 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.
Interrupções da travessia em decorrência de alterações no nível d’água ocorrem com
frequência mensal, uma vez que o Rio Itiberê sofre influência de maré da Baía de Paranaguá.
Não há embarcações interditadas, em reforma ou em construção, nem registro de acidentes
envolvendo as embarcações da travessia.
A travessia é cobrada conforme apresentado na Tabela 257, mediante emissão de
bilhete de passagem. O valor da tarifa é determinado pelo contrato de concessão firmado
entre a prefeitura e a empresa, baseando-se nas despesas e taxas previstas.
Tabela 258 – Tabela de preços – Paranaguá
Tipo
Automóveis leves

Valor
R$ 8,00

Utilitários

R$ 10,00

Caminhões médios

R$ 20,00

Caminhões toco
R$ 40,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

O número de travessias realizadas mensalmente é de cerca de 1.800 travessias. O
número estimado de veículos por travessia é, em média, seis automóveis e um caminhão-toco.
A receita bruta anual não foi informada.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são trabalho e acesso à Ilha, que é
o único acesso de veículos 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.

2.8.4.4.

Embarcações

A empresa DFF, que realiza o serviço de travessia, possui duas embarcações: uma balsa
e um rebocador.
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As embarcações são próprias e certificadas pela Marinha. A travessia dos 286 m de
percurso é realizada com velocidade média de 2,03 nós, que resulta em um tempo de 4
minutos e 36 segundos.
A balsa, denominada E-5, com cinco anos de uso, tem casco de aço, 16,07 m de
comprimento, 6 m de largura e 0,24 m de calado, quando leve. Seu limite máximo de carga
corresponde ao peso de um caminhão-toco e três automóveis leves, ou seis automóveis leves,
e o limite máximo de passageiros é de 16 passageiros e três tripulantes. Possui título de
inscrição, TR, seguro DPEM e está em estado de conservação ruim (ver Figura 555).

Figura 555 – Balsa E-5
Fonte: FAPEU

Quanto à segurança, a balsa está equipada com um extintor de incêndio e 17 coletes
salva-vidas. A Figura 556 mostra que a embarcação possui, em seu casario, informações com
orientações aos usuários, limites máximos de carga, número de passageiros e tripulantes, e
telefone para contato.

Figura 556 – Extintor de incêndio, coletes salva-vidas e banner com informações,
no casario da balsa
Fonte: FAPEU
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O rebocador E-6, está equipado com motor de 240 hp de potência, possui casco de
madeira, 10,6 m de comprimento, 3,2 m de largura e 0,6 m de calado, quando carregado.
Possui título de inscrição, TR, seguro DPEM e está em estado de conservação regular. Está
equipado com dois extintores de incêndio e seis coletes salva-vidas (ver Figura 557).

Figura 557 – Rebocador E-6
Fonte: FAPEU

Quanto à estrutura, nenhuma das embarcações possui banheiro e nem espaço
reservado para PNE.
A empresa concessionária adquiriu uma balsa nova para substituição da usada
atualmente. No entanto, o leito dos atracadouros não é compatível com o calado da
embarcação. O início de operação da nova balsa está condicionado à construção de trapiches
em ambas as margens, permitindo assim, a aproximação, atracação, embarque e
desembarque de veículos.

2.8.4.5.

Quadro resumo das características principais da travessia

Considerando-se o exposto, apresenta-se na Tabela 259 um resumo das informações
que caracterizam a travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares, município de Paranaguá.
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Tabela 259 – Características da travessia Paranaguá – Ilha dos Valadares, Paranaguá
Administração
Situação

Acessos

Atracadouros

Utilização da travessia

Embarcações

Condições legais e de segurança
Número de travessias e receita bruta
Investimentos

Empresa DFF Serviços Técnicos e Construção Naval Ltda.
Em operação.
Situada no Centro Histórico da cidade de Paranaguá, o acesso à
travessia é realizado pela Rua João Régis, transversal à Rua da
Praia. A Rua da Praia possui pavimentação asfáltica e a Rua
João Régis, que dá acesso direto à travessia, não é
pavimentada. Ambas as vias estão em estado regular de
conservação. Existe transporte coletivo até ponto próximo à
travessia, assim como a mesma está próxima ao Terminal
Rodoviário da cidade.
Um ponto de atracação por margem, em leito natural,
adequados à operação e em bom estado de conservação. Rio
Itiberê possui, no ponto de travessia, largura aproximada de
250 m e seu canal em torno de 6 m de profundidade.
Os principais motivos de deslocamento na travessia são
trabalho e acesso à Ilha, que é o único acesso de veículos
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.
Balsa E-5, com 5 anos de uso, tem casco de aço, 16,07 x 6,0 x
0,24*. Seu limite máximo de carga corresponde ao peso de 1
caminhão-toco e 3 automóveis leves, ou 6 automóveis leves, e
o limite máximo de passageiros é de 16 passageiros e 3
tripulantes. Está em estado de conservação ruim.
Rebocador E-6, equipado com motor de 240 hp de potência,
possui casco de madeira, 10,6 x 3,20 x 0,60m*. Em estado de
conservação regular.
Embarcações com título de inscrição, TR e seguro DPEM. Balsa
equipada com 1 extintor de incêndio e 17 coletes salva-vidas.
Rebocador com 2 extintores de incêndio e 6 coletes salva-vidas.
1.800 travessias mensais. Tarifada. Receita bruta anual não
informada.
Há previsões de investimentos na infraestrutura da travessia
para os próximos 12 meses, mas não souberam estimar o valor.

*Comprimento x largura x calado (em metros).

Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo

2.8.4.6.

Análise Econômica

A travessia Paranaguá sobre o Rio Iteberê localiza-se na área urbana do município de
Paranaguá, ligando a ilha dos Valadares ao setor central. Atualmente, já 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 apurou a pesquisa de campo, sendo utilizada por moradores e transporte de
mercadorias. A travessia tem extensão aproximada de 300 metros. Dados geográficos e mapas
de localização da travessia estão na Tabela 260, na Figura 558 e na Figura 559.
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Tabela 260 – Travessia Paranaguá sobre o Rio Itiberê –
dados geográficos – estado do Paraná
Localização: Mesorregião Metropolitana de Curitiba
Coordenadas: lat. 25°31'38.6"S e long. 48°30'20.5"W

Distância entre os dois municípios
Condições
das Rodovias

Sem a Travessia
(Linha Azul) (km)

Com a travessia
(Linha Vermelha)
(km)

2,2

2,9

Pavimentada

0

0

0,3

0,3

Total
2,5
Com pelo menos 10% de redução do tempo de viagem após pavimentação da travessia.

3,2

a

Municípios beneficiados : Paranaguá

a

Terra
Travessia

Fonte: Elaboração própria

Figura 558 – Travessia Paranaguá sobre o Rio Itiberê: Mapas regional e local
Fonte: Google Earth ([s./d.]). Elaboração própria
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Figura 559 – Mancha do PIB de 2010 para a travessia de Paranaguá
Fonte: Elaboração própria

A Figura 559 apresenta o mapa da região potencialmente beneficiada pela travessia,
destacando o PIB do município de Paranaguá em 2010. Neste ano, o valor da produção de
bens e serviços produzidos alcançou o valor de R$ 7,2 bilhões.
A região no entorno da travessia é composta apenas pelo município de Paranaguá,
cujos dados demográficos e econômicos estão na Tabela 260. A população total do município
era de 140 mil habitantes em 2010, registrando taxa de crescimento na década 2000-10 de
0,99%, superior à média estadual de 0,89%; a projeção de crescimento demográfico para as
próximas duas décadas é de apenas 0,26% a.a., inferior à projeção média do Estado, de 0,4%
a.a.
Em termos econômicos, o PIB municipal alcançou R$ 7,2 bilhões em 2010, com um
elevado PIB per capita de R$ 51,26 mil, em vista da concentração de empresas ligadas ao setor
portuário. A composição setorial da atividade econômica aponta para a quase inexistência do
setor agropecuário no município (0,6% do valor adicionado) e para uma alta participação dos
setores industrial (42,8%) e de serviços (56,6%). O contingente de pessoas ocupadas em
relações formais de emprego foi 35,5 mil trabalhadores em 2012.
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Tabela 261 – Travessia Paranaguá sobre o Rio Itiberê – Dados econômicos do município de
Paranaguá – Estado do Paraná
Variáveis

Variáveis

1. Número de Municípios

4. Emprego Formal -2012

1

Pessoal ocupado total - mil trab.

35,54

População 2010 - mil hab.

140,47

Pessoal ocup.: Região/PR (%)

1,17

Cresc. Anual 2000-2010(%)

0,99

Massa salarial: Região/PR (%)

1,16

Projeção cresc. 2013-33 (%a.a.-PR)

0,26

Cresc.pessoal ocup. 2000-12 (%a.a.)

3,81

2. População - 2010

3.PIB

5. Produção agropecuária - 2012

PIB 2010 - R$ bilhões

7,20

Valor (R$milhão)

5,44

PIB per capita 2010 - R$mil/hab

51,26

Volume Lavoura Temp. (mil t)

9,38

Valor Adic. - Agropecuária (%)

0,62

- Mandioca(mil t)

4,77

Valor Adicionado - Indústria (%)

42,81

- Cana de Açúcar (mil t)

3,15

Valor Adicionado - Serviços (%)

56,57

- Arroz (mil t)

0,92

Fonte: IBGE ([s./d.]); IPARDES ([s./d.]); RAIS (BRASIL, [s./d.]a). Elaboração própria

Em 2013, observou-se 21.600 travessias/ano. Para um horizonte de 20 anos, projeta-se
um total de 27.947 travessias/ano, contando com taxa de crescimento médio anual de 1,23%.
Este crescimento pode ser visto na Figura 560.

Número de Travessias

30.000
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10.000
5.000
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2034
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2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-

Projetado

Figura 560 – Quantidade observada e demanda projetada de travessias/ano – na Travessia
de Paranaguá- 2013 e 2014-2034
Fonte: Dados obtidos durante a visita de campo. Elaboração própria

695

Relatório Final

Dezembro, 2014

2.9.

Transporte regular de passageiros – Travessias da Baía de
Paranaguá

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.
Com configuração complexa, estas travessias eram realizadas de forma aleatória e
confusa por barqueiros independentes até a formação de algumas associações e cooperativas
de transportadores, constituídas no final da década de 1990. Atualmente, 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, subordinada diretamente ao Comando da Guarda Civil Municipal de
Paranaguá, vinculada à Secretaria de Segurança. Juridicamente esta iniciativa está respaldada
pela Lei Complementar n.o 152, de 3 de junho de 2013, Artigo 5º, que estipula que a referida
Guarda Marítima e Ambiental possui competência para fiscalizar os serviços do transporte
comercial aquaviário de passageiros, táxi náutico e o serviço de fretamento náutico de cargas,
cuja concessão seja de responsabilidade do município.
De acordo com o Chefe de Divisão da Guarda Marítima e Ambiental, Gerson Nunes
Pereira, a fase ainda é de reconhecimento e organização de informações acerca da quantidade
de barqueiros e de embarcações envolvidas com o transporte regular de passageiros e cargas
e, portanto, de entendimento da dinâmica atual da prestação do serviço. Esta fase abrange
contato com todos os barqueiros, independente se estes são autônomos ou pertencem a
associações ou cooperativas, além da aquisição de informações e coleta de documentos sobre
as embarcações e seus proprietários. Paralelo a esta ação, estão sendo realizadas atividades
como pesquisa de campo para liberação ou interdição dos trapiches utilizados no serviço de
travessia e fiscalização e apontamento do atendimento de horários e quantidade de usuários
que usam o sistema, por itinerário.
As linhas intermunicipais fazem a ligação entre o centro de Paranaguá e o centro do
município de Guaraqueçaba, entre o centro de Paranaguá e as ilhas Rasa, das Peças e
Superagüi, pertencentes ao município de Guaraqueçaba, e ligação entre Pontal do Sul,
pertencente ao município de Pontal do Paraná, e a Ilha do Mel (ver Figura 561).
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Figura 561 – Pontos de ligação das linhas intermunicipais do transporte de passageiros na
Baía de Paranaguá (PR)
Fonte: FAPEU

As linhas municipais fazem a ligação entre o centro de Paranaguá e as localidades de
Amparo, Ilha do Mel (com conexão com Nova Brasília e Encantadas, na Ilha do Mel), Ilha do
Teixeira (com conexão com Amparo, Eufrasina e Europinha), e Prainha de Ubá (com conexão
com São Miguel e Piaçaguera) (ver Figura 562).

Figura 562 – Pontos de ligação das linhas municipais do transporte de passageiros na
Baía de Paranaguá (PR)
Fonte: FAPEU

As linhas são operadas por barqueiros autônomos, pela Associação de Barqueiros das
Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná – ABALINE, pela Cooperativa dos Transportadores
Náuticos Autônomos da Ilha do Mel – COTRANAUTA, e pela Odara Empresa de Transporte
Marítimo.
De acordo com o presidente da ABALINE, Sr. Ariovaldo F. Barros, a associação
representa 23 barqueiros associados, distribuídos em 17 empresas formais e proprietários de
53 embarcações com capacidades de transportes variada, providas de equipamentos de
segurança e fiscalizadas pela Capitania dos Portos. A ABALINE foi criada em 1996 com o
objetivo de regular o transporte de passageiros e cargas destinados principalmente à Ilha do
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Mel, importante ponto turístico do litoral do Paraná e que comporta duas unidades de
conservação, Estação Ecológica e Parque Estadual da Ilha do Mel, e é frequentada por número
significativo de turistas nacionais e internacionais. Esta associação também realiza a travessia
Paranaguá – Ilha do Mel.
A COTRANAUTA foi fundada em 1999 e reúne barqueiros autônomos que atuam na
Ilha do Mel. Com 19 embarcações cooperadas, de vários tipos e tamanhos, a cooperativa
oferece serviços de travessia interna entre as principais localidades da Ilha, serviços de
fretamento náutico alternativos ao sistema regular, passeios e pescarias e transporte
executivo no sistema de táxi náutico, com embarcações para até cinco passageiros.
De acordo com o Chefe de Divisão da Guarda Marítima e Ambiental, Gerson Nunes
Pereira, a Odara é uma empresa aberta como associação, mas não é regularizada como tal.
Realiza travessia interna na Ilha do Mel, entre as localidades de Nova Brasília, Encantadas e
Fortaleza.
A seguir são descritas as características e linhas atualmente existentes nos trapiches de
Paranaguá, numerados de 1 a 8 (ver Figura 563); as características do trapiche de Balneário
Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná e dos trapiches de Nova Brasília, Encantadas e
Fortaleza, na Ilha do Mel.

Figura 563 – Trapiches públicos de Paranaguá que atendem ao transporte regular
de passageiros
Fonte: FAPEU

Os trapiches de Paranaguá localizam-se na margem do Rio Itiberê, no Centro Histórico
de Paranaguá. O acesso rodoviário aos trapiches é realizado pela Rua da Praia, via municipal
pavimentada com calçamento poliédrico, em bom estado de conservação.
A área ocupada pelos trapiches é de propriedade da Prefeitura Municipal de
Paranaguá, também responsável por suas manutenções.
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TRAPICHE 1 – PARANAGUÁ

O Trapiche 1, inaugurado como Atracadouro Irecê, localizado nas coordenadas
geográficas de latitude 25°31’27.0”S e longitude 48°30’21.1”W, encontra-se interditado para
operações com passageiros. Atualmente, seu uso somente é permitido para apoio a barcos
pesqueiros (ver Figura 564).

Figura 564 – Trapiche 1 (Irecê), localizado no Rio Itiberê, centro de Paranaguá –
uso público, interditado
Fonte: FAPEU

2.9.2.

TRAPICHE 2 – PARANAGUÁ

Localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31’22.6”S e longitude
48°30’19,8”, o Trapiche 2 é usado para linhas intermunicipais que ligam Paranaguá aos
trapiches de Guaraqueçaba, nas localidades de Guaraqueçaba (centro) e Superagüi.
O trapiche de estrutura e rampa em concreto armado é de uso público, possui portão
de controle de acesso, placa de horários, iluminação pública e está em razoável estado de
conservação. Está adequado às operações com passageiros (ver Figura 565).

Figura 565 – Trapiche 2 (Paranguá) – uso público, utilizado por linhas intermunicipais para
Guaraqueçaba (Centro e Superagüi)
Fonte: FAPEU
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Segundo informações da Guarda Marítima e Ambiental, os trapiches de Guaraqueçaba
e de Superagüi também têm estrutura e rampa de concreto, encontram-se em bom estado de
conservação e adequados às operações com passageiros.
A Tabela 262 apresenta as características das linhas que utilizam o Trapiche 2. Sete
embarcações fazem a operação destas linhas, sendo três na linha Paranaguá – Guaraqueçaba e
quatro na linha Paranaguá – Superagüi. Não foi possível identificar no material entregue pela
Guarda se estas embarcações são de barqueiros autônomos ou pertencem a alguma
associação ou cooperativa.
Tabela 262 – Características das travessias Paranaguá – Guaraqueçaba e
Paranaguá – Superagüi
Frequênci
a

Linha
Guaraqueçaba –
Paranaguá
Paranaguá –
Guaraqueçaba
Superagüi – Paranaguá
Paranaguá – Superagüi

Diária
Diária

Saída

Horário
Chegada

07:00/14:00

09:30/16:30

09:00/13:30

11:30/16:00

07:00
15:00

09:00
17:00

Quantidade de Barcos
03 (Maidel, Friends I e II)
04 (Megatron, Silvano Sena,
Salmo 121, Superagüi)

Regime
Fixos
Revezam

Fonte: Dados concedidos pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá

As travessias são tarifadas e alguns barqueiros emitem bilhete de passagem. Cada
embarcação possui dois condutores, habilitados na Marinha; as embarcações contam
acessórios de segurança do usuário e de navegação.
Os principais motivos de deslocamento nas travessias são acesso às comunidades
locais e turismo/passeio, realizados por moradores, trabalhadores e turistas.
A Guarda Marítima e Ambiental faz controle diário do número de usuários, do
cumprimento dos horários e das embarcações no trapiche de Paranaguá. Dados coletados
alimentam um banco de dados mantido na sede da Guarda, localizada no segundo pavimento
do Terminal Rodoviário Municipal.

2.9.3.

TRAPICHE 3 – PARANAGUÁ

Localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31’20,8”S e longitude
48°30’19,4”, o Trapiche 3 é utilizado por empresas náuticas de turismo e pela linha
intermunicipal que liga Paranaguá à Ilha Rasa, município de Guaraqueçaba.
O trapiche tem estrutura e rampa em concreto armado e é de uso público; possui
portão de controle de acesso, iluminação pública e encontra-se em estado de conservação
razoável, adequado às operações com passageiros. Apesar de ser de uso público, o trapiche
está caracterizado com a identificação visual da Associação de Barqueiros de Paranaguá –
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BARCOPAR, que realiza principalmente passeios turísticos e de pesca, mas também
disponibiliza embarcações associadas para travessias regulares de passageiros. A BARCOPAR
possui no trapiche: portão de controle de acesso, iluminação pública, guichê para venda de
passagens e espaços de espera coberto e descoberto (ver Figura 566 e Figura 567).

Figura 566 – Trapiche 3 (Paranaguá) – uso público, utilizado pela BARCOPAR e pela linha
intermunicipal Paranaguá – Ilha Rasa (Guaraqueçaba) no transporte regular de passageiros
Fonte: FAPEU

Figura 567 – Área de espera, guichê de venda de passagens, portão de acesso e iluminação
pública do Trapiche 3 (Paranaguá)
Fonte: FAPEU

Segundo a Guarda Marítima e Ambiental o trapiche da Ilha Rasa também possui
estrutura e rampa em concreto armado, está em boas condições e adequado para embarque e
desembarque de passageiros.
A Tabela 262 apresenta as características da linha Paranaguá – Ilha Rasa. A travessia é
realizada pelo barco Achalana, que disponibiliza um funcionário formal e é de propriedade de
cinco barqueiros que trabalham na embarcação no sistema de rodízio. Os condutores são
habilitados na Marinha e a embarcação está equipada com acessórios de segurança do usuário
e de navegação.
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Tabela 263 – Características da travessia Paranaguá – Ilha Rasa (Guaraqueçaba)
Linha

Frequência

Ilha Rasa – Paranaguá
(conexão Prainha de Ubá)
Paranaguá – Ilha Rasa
(conexão Prainha de Ubá)

2ª/4ª/Sáb.

Saída

Horário
Chegada

07:00

09:30

14:00

16:30

Quantidade de Barcos

Regime

01 (Achalana)

Fixo

Fonte: Dados concedidos pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá

Há cobrança de tarifa e eventualmente, na temporada de verão, é emitido bilhete de
passagem. Os principais motivos para realização da travessia é acesso a comunidades locais e
turismo. Os usuários são moradores e turistas.
A Guarda Marítima e Ambiental faz controle diário do número de usuários, do
cumprimento dos horários e das embarcações no trapiche de Paranaguá. Dados coletados
alimentam um banco de dados mantido na sede da Guarda, localizada no segundo pavimento
do Terminal Rodoviário Municipal.

2.9.4.

TRAPICHE 4 – PARANAGUÁ

O Trapiche 4, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31’17.9”S e
longitude 48°30’18.5”W, encontra-se interditado para operações com passageiros. De uso
público, antes da interdição era utilizado para atracação de barcos de passeios turísticos. A
interdição deve-se à quebra da escada de acesso ao trapiche e às condições gerais da estrutura
em concreto armado, que necessita manutenção (ver Figura 568).

Figura 568 – Trapiche 4 – uso público, interditado
Fonte: FAPEU

2.9.5.

TRAPICHE 5 – PARANAGUÁ

Localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31’12.6”S e longitude
48°30’17.8”, o Trapiche 5 é atualmente utilizado pela linha intermunicipal que liga Paranaguá à
Ilha das Peças (Guaraqueçaba), pelas linhas municipais que ligam Paranaguá às localidades de
Amparo, Ilha do Mel, Ilha do Teixeira e Prainha de Ubá, e por barcos de comunidades
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pesqueiras da Baía de Paranaguá. O trapiche de estrutura e rampa em concreto armado é de
uso público, possui iluminação pública no início da rampa de concreto, está em estado de
conservação razoável e adequado às operações com passageiros (ver Figura 569).

Figura 569 – Trapiche 5 (Paranaguá) – uso público, utilizado para linhas intermunicipais,
municipais e para atracação de barcos de comunidades pesqueiras
Fonte: FAPEU

Segundo informações da Guarda Marítima e Ambiental, os trapiches das localidades de
Ilha das Peças, Amparo, Ilha do Teixeira (ver Figura 570), Ilha do Mel e Prainha do Ubá (ver
Figura 571) também têm estrutura e rampa em concreto, encontram-se em bom estado de
conservação e estão adequados às operações com passageiros. As imagens destes trapiches
foram cedidas pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá.

Figura 570 – Trapiches públicos de Amparo e Ilha do Teixeira, respectivamente
Fonte: Imagens cedidas pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá
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Figura 571 – Trapiches públicos de Prainha de Ubá e Encantadas (Ilha do Mel),
respectivamente
Fonte: Imagens cedidas pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá

A Tabela 264 apresenta as características das linhas que utilizam o Trapiche 5. A linha
Paranaguá – Ilha do Mel é operada pela ABALINE, que trabalha com regime de escala de
revezamento das 53 embarcações associadas. As linhas Paranaguá – Ilha do Teixeira e
Paranaguá – Prainha de Ubá são operadas pela embarcação Brisamar, associada à ABALINE e
fretada pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, que pratica tarifa social para estas
comunidades. Não foi possível identificar no material entregue pela Guarda se as embarcações
que operam as linhas Paranaguá – Ilha das Peças e Paranaguá – Amparo são propriedades de
barqueiros autônomos ou pertencem a alguma associação ou cooperativa.
Tabela 264 – Características das travessias Paranaguá – Guaraqueçaba e
Paranaguá – Superagüi
Linha
Ilha das Peças – Paranaguá
Paranaguá – Ilha das Peças
Paranaguá – Amparo
Amparo – Paranaguá
Paranaguá – Ilha do Mel
(conexão Nova Brasília e
Encantadas)
Ilha do Mel – Paranaguá
(conexão Nova Brasília e
Encantadas)
Paranaguá – Ilha do Teixeira
(conexão Amparo, Eufrasina e
Europinha)
Ilha do Teixeira – Paranaguá
(linha direta)
Paranaguá – Prainha de Ubá
(linha direta)
Prainha de Ubá – Paranaguá
(conexão São Miguel e
Piaçaguera)

Frequência

Saída

Horário
Chegada

Diária

07:15

09:00

6ª feira

13:00

14:30

Diária

13:00

14:30

Diária

19:00
08:00
09:00

20:30
08:40
09:40

09:00/15:30

11:00/17:00

4ª/6ª feiras

Diária

2ª feira
(linha social)

3ª feira
(linha social)

07:30/15:30

10:00/18:00

07:00

09:00

09:00

11:00

06:00

08:00

08:00

10:00

Quantidade de Barcos
02 (Teodoro Dias e
Obrigado Senhor)
01 (Teodoro Dias)
02 (Teodoro Dias e
Obrigado Senhor)
01 (Teodoro Dias)

Revezam
Fixo
Revezam
Fixo

02 (Camarões I e IV)

Revezam

ABALINE (53 barcos)

Revezam

01 (Brisamar) – associado
ABALINE, fretado para
Prefeitura de Paranaguá.

Fixo

01 (Brisamar) – associado
ABALINE, fretado para
Prefeitura de Paranaguá.

Fixo

Fonte: Dados concedidos pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá
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Embarcações com condutores habilitados na Marinha e com acessórios de segurança
de usuários e de navegação.
As travessias são tarifadas. Os barqueiros, pertencentes à ABALINE, emitem bilhetes de
passagem, cujos valores são determinados pela ABALINE para barcos associados, e por
empresários para demais embarcações.
Os principais motivos de deslocamento nas travessias são acesso às comunidades
locais e turismo/passeio, realizados por moradores e turistas.
A Guarda Marítima e Ambiental faz controle diário do número de usuários, do
cumprimento dos horários e das embarcações no trapiche de Paranaguá. Dados coletados
alimentam um banco de dados mantido na sede da Guarda, localizada no segundo pavimento
do Terminal Rodoviário Municipal.

2.9.6.

TRAPICHE 6 – PARANAGUÁ

Localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31’11.3”S e longitude
48°30’16.5”W, o Trapiche 6 é composto por dois módulos flutuantes e uma rampa de acesso.
De uso público, o atracadouro foi doado pela ECOPAR, entidade da Secretaria de Estado do
Turismo do Governo do Estado do Paraná e é utilizado preferencialmente por embarcações de
emergência (saúde e corpo de bombeiros) e frequentemente por pequenos barcos de
comunidades pesqueiras. O trapiche possui portão de controle de acesso e encontra-se em
boas condições de conservação (ver Figura 572).

Figura 572 – Trapiche 6 – flutuante – (Paranaguá) – uso público, para embarcações de
emergência e pequenas embarcações de comunidades pesqueiras
Fonte: FAPEU
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TRAPICHE 7 – PARANAGUÁ

O Trapiche 7, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°31’09.0”S e
longitude 48°30’13.7”W, encontra-se interditado para operações com passageiros e em
reforma. De uso público, após a reforma e reestruturação do sistema regular de transporte
náutico de passageiros, a Prefeitura de Paranaguá pretende utilizá-lo para linhas
intermunicipais. A interdição deve-se às condições precárias das estruturas em concreto
armado e à falta de manutenção no estrado e no guarda-corpo de madeira (ver Figura 573).

Figura 573 – Trapiche 7 (Paranaguá) – uso público, interditado e em reforma
Fonte: FAPEU

2.9.8.

TRAPICHE 8 – PARANAGUÁ

O Trapiche 8, de uso público, está localizado nas coordenadas geográficas de latitude
25°31’06.5”S e longitude 48°30’11.0”W. Encontra-se interditado para operações com
passageiros. A interdição deve-se às más condições gerais do atracadouro. Não há previsão de
reforma (ver Figura 574).

Figura 574 – Trapiche 8 (Paranaguá) – uso público, interditado e sem previsão de reformas
Fonte: FAPEU
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Além dos trapiches públicos, existem cinco trapiches particulares na margem do Rio
Itiberê. Estes trapiches são construídos em módulos flutuantes com rampa de acesso em
estrutura metálica, estrado em madeira. Há, inclusive, um trapiche flutuante com posto de
combustível. A Figura 575 apresenta dois exemplos destes trapiches particulares.

Figura 575 – Exemplos de trapiches particulares ao longo da margem do Rio Itiberê,
Centro de Paranaguá
Fonte: FAPEU

2.9.9.

TRAPICHE PONTAL DO SUL – PONTAL DO PARANÁ

O trapiche localizado em Balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná, é
utilizado para travessias com destino à Ilha do Mel, no município de Paranaguá. A operação na
travessia é de responsabilidade da ABALINE.
Distante aproximadamente 7 km da sede do município de Pontal do Paraná, o acesso à
travessia é realizado pela rodovia estadual PR-412, pavimentada com revestimento asfáltico,
em regular estado de conservação. Há linha de transporte coletivo que dá acesso ao local.
A travessia conta com quatro trapiches com pontos de atracação: um na margem do
canal em Balneário Pontal do Sul, e dois na Ilha do Mel, nas localidades de Nova Brasília e
Encantadas.
O trapiche de Balneário Pontal do Sul possui quatro pontos de atracação. O ponto
central do trapiche está localizado nas coordenadas geográficas de latitude 25°34'00.5"S e
longitude 48°21'28.7"W (ver Figura 576).
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Figura 576 – Trapiche em Balneário Pontal do Sul, com quatro pontos de atracação
Fonte: FAPEU

O número de atracadouros é suficiente para atender à demanda existente, são
adequados para embarque e desembarque de passageiros e compatíveis com as
características das embarcações utilizadas. Seu estado de conservação é regular, apresentando
alguns pontos da estrutura com armadura exposta e ferrugem, principalmente na face inferior
da laje das pontes de acesso (ver Figura 577).

Figura 577 – Degradação da estrutura de concreto armado e armaduras expostas, face
inferior da laje da rampa de acesso do Trapiche em Balneário Pontal do Sul
Fonte: FAPEU

A área ocupada pela atividade de travessia, estimada entre 900 e 1.000 m², é de
propriedade do Governo do Estado e de uso compartilhado com a operação da travessia e
espaço de comércio, administrado pela Prefeitura de Pontal do Paraná. A manutenção da área
é realizada pela ABALINE, na área por ela ocupada, e por empresas terceirizadas em outras
áreas.
Na área que antecede o trapiche estão disponíveis equipamentos de apoio à travessia
e equipamentos que servem à área ocupada pela Prefeitura. Como pode ser observado nas
figuras a seguir, estas áreas estão equipadas com os seguintes equipamentos: placa de
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recepção, área de acesso coberta, balcão de informações, guichê de venda de passagens
(bilheteria), administração da ABALINE, acomodação para passageiros (área de espera
coberta), banheiros, comércio, lanchonete, telefone e iluminação públicos, lixeiras, caixa de
coleta de correspondências e banner com tabela de preços. O estado de conservação destes
equipamentos é bom.

Figura 578 – Placa e área coberta de recepção ao usuário
Fonte: FAPEU

Figura 579 – Balcão da administração (ABALINE) e guichê de venda de passagens (bilheteria)
Fonte: FAPEU
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Figura 580 – Acomodação de passageiros (área de espera) e placas informativas ao lado da
Administração
Fonte: FAPEU

Figura 581 – Tabelas de valores
Fonte: FAPEU

Figura 582 – Área de comércio com lixeiras, telefone público e caixa de coleta dos Correios –
Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná
Fonte: FAPEU
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Segundo informações do Presidente da ABALINE, Sr. Ariovaldo F. Barros, a associação
pretende investir R$ 130 mil na reforma do trapiche de Pontal do Sul e na aquisição de novo
táxi náutico. Pretende-se, também, comprar um novo barco para atender à linha Paranaguá –
Ilha do Mel, investimento com valor estimado em R$ 2 milhões.
Além da sede da Associação em Pontal do Sul, a ABALINE também possui um posto de
venda de passagens próximo aos trapiches de Paranaguá. O espaço é equipado com banheiros,
balcão de venda de passagens e área de espera.
Na Ilha do Mel existem dois trapiches de atracação de uso público, um na localidade
de Nova Brasília e outro em Encantadas. O número de atracadouros é suficiente para atender
à demanda existente, são adequados para embarque e desembarque de passageiros e são
compatíveis com as características das embarcações utilizadas. De acordo com a ABALINE o
estado de conservação dos trapiches é bom.
A operação da travessia está sendo regular e o transporte é realizado diariamente.
Fora da temporada o horário de funcionamento é das 08:00 às 17:30, com saída de
embarcações a cada hora; e na temporada a saída de embarcações ocorre a cada meia hora,
no horário de funcionamento das 08:00 às 20:00. O número de travessias realizadas
mensalmente é de cerca de 300 travessias.
A Tabela 265 apresenta as características da linha Pontal do Paraná – Ilha do Mel. A
travessia é realizada pelos 53 barcos associados à ABALINE, no sistema de escala de
revezamento. Os condutores são habilitados na Marinha e as embarcações equipadas com
acessórios de segurança do usuário e de navegação.
Tabela 265 – Características da travessia
Pontal do Sul (Pontal do Paraná) – Ilha do Mel (Paranaguá)
Linha

Frequência

Pontal do Paraná –
Ilha do Mel

Diária

Horário
Saída
Chegada
Baixa temporada: a cada
hora, das 08:00 às 17:30
Alta temporada: a cada meia
hora, das 08:00 às 20:00

Quantidade de Barcos

Regime

53 embarcações (ABALINE)

Escala de
Revezam.

Fonte: Dados concedidos pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá

A travessia é cobrada conforme apresentado na Tabela 266, mediante emissão de
bilhete de passagem.
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Tabela 266 – Valor da passagem – Ilha do Mel
Tipo

Valor

Barco (ida e volta)

R$ 26,00

Taxa de visitação

R$ 2,00

Taxa Prefeitura de Pontal do Paraná

R$ 1,00

TOTAL
R$ 29,00
Fonte: Elaborada a partir de dados obtidos durante a pesquisa de campo.

O valor da tarifa cobrada pelo barco, ou seja, pela ABALINE, é determinado de acordo
com os custos (taxas, impostos e despesas) e margem de lucro. O valor total da passagem
engloba também uma taxa de R$ 2,00 para o Instituto Ambiental do Paraná, administrador da
Ilha do Mel, e uma taxa de R$ 1,00 para a Prefeitura de Pontal do Paraná, pelo uso da área de
embarque. A receita bruta anual da ABALINE é de R$ 1,8 milhão, distribuídos entre os 23
barqueiros associados.
Além do bilhete de passagem, o usuário precisa fazer um registro de visitante na Ilha
do Mel, realizado pela ABALINE para o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) (ver Figura 583).

Figura 583 – Registro de Visitantes, preenchido antes da compra do bilhete de passagem
Fonte: FAPEU

A ABALINE mantém um banco de dados com a movimentação diária, por linha e
horário, das embarcações escaladas para a travessia (ver Figura 584). A associação estima que
é realizado o transporte anual de 120 mil passageiros. No entanto, na baixa temporada,
aproximadamente 1.000 passageiros utilizam o serviço por mês.
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Figura 584 – Controle de pasageiros, embarcações e horários, realizado pela ABALINE
Fonte: FAPEU

Os principais motivos de deslocamento na travessia são acesso a comunidades locais
(moradores), trabalho (na Ilha), escola e saúde (no continente), e turismo/passeio, realizados
por moradores, trabalhadores, estudantes e turistas.

2.9.10.

TRAPICHES ILHA DO MEL – LINHAS MUNICIPAIS

Na Ilha do Mel existem três linhas municipais que realizam o transporte de passageiros
entre localidades da ilha. A COTRANAUTA, com 19 embarcações cooperadas, realiza a travessia
entre as localidades de Nova Brasília, Encantadas e Fortaleza. A Odara Empresa de Transporte
Marítimo, com dez embarcações, realiza a travessia entre as localidades de Encantadas e Nova
Brasília.
A Tabela 267 apresenta as características das linhas entre os trapiches de Nova
Brasília, Encantadas e Fortaleza. A travessia é realizada pelos barcos associados à
COTRANAUTA e à Odara, no sistema de escala de revezamento. Os condutores são habilitados
na Marinha e as embarcações estão equipadas com acessórios de segurança do usuário e de
navegação.
Tabela 267 – Características das travessias internas na Ilha do Mel
Linha

Frequência

Encantadas – Nova Brasília

Diária

Nova Brasília – Encantadas

Diária

Nova Brasília – Fortaleza

Diária

Horário
Saída
Chegada
9:00/10:00/11:30/
09:30/10:30/12:00
13:00/14:30/16:00/
13:30/15:00/16:30/
17:00
17:30
09:00/10:30/12:00/
13:30/15:00/17:00

09:30/11:00/12:30/
14:00/15:30/17:30

Conforme lotação: 4 pessoas

Quantidade de
Barcos
Odara
(10 embarcações)

Regime
Revezam.

COTRANAUTA
(19 embarcações)

Revezam.

COTRANAUTA
(19 embarcações)

Revezam.

Fonte: Dados concedidos pela Guarda Marítima e Ambiental de Paranaguá
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2.10. Indicadores
A partir das informações coletadas em campo foram elaborados indicadores a fim de
facilitar a visualização das características do sistema de travessias hidroviárias do estado do
Paraná. Neste capítulo, apresenta-se uma análise estatística dos dados a qual buscou agrupar
travessias de características semelhantes com o objetivo de avaliar os padrões atualmente
existentes no setor.
Os indicadores estão classificados basicamente em quatro categorias: indicadores de
localização das travessias, de operação, de estrutura física e de características das
embarcações. Cada um destes indicadores é apresentado com base em outra classificação que
organiza as travessias em três tipos: Interestadual/Internacional (travessias entre divisas
estaduais ou entre fronteiras internacionais), Intermunicipal (travessias entre divisas
municipais) e Intramunicipal (travessias entre duas localidades dentro do mesmo município).
A figura e tabela a seguir apresentam o número de travessias por grupo.

Total de travessias por jurisdição

7
Intermunicipal

7

Interestadual/Internacional
48
Intramunicipal

Figura 585 – Total de travessias por grupo
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 268 – Total de travessias por jurisdição
Jurisdição
Intramunicipal

Interestadual/Internacional

Intermunicipal

Travessias
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (19) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)

Fonte: Elaboração Própria
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Das 63 travessias pesquisadas, 62 foram consideradas nas análises. A travessia entre os
municípios de Bituruna e Porto Vitória, sobre o Rio Jangada, foi desconsiderada por encontrar‐
se desativada.
A partir da Figura 585 observa‐se que 49 travessias encontram‐se na categoria
Intermunicipal, o que representa 79% do total. Dentre as unidades inseridas no grupo
Interestadual/Internacional, duas são internacionais e ambas realizam movimentações para o
Paraguai.
A seguir são descritos os demais indicadores.

2.10.1.

Localização das Travessias

2.10.1.1. Rios/Bacias
As travessias do estado situam‐se nos rios Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Ivaí, Piquiri
e Tibagi, e em seus afluentes, conforme apresentado na Figura 586.

Distribuição de travessias por rios/bacias
16
14

15

14

12
10
9

8
6
4
2

7

Total
4

3

3

3

2

2

0

Figura 586 – Distribuição de travessias por rios
Fonte: Elaboração Própria

A distribuição por grupo de travessias pode ser visto nas Figuras 587 a 589.
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Distribuição de travessias por rios/bacias ‐
Interestadual/Intermunicipal

4,5
4
3,5

4

3
2,5
Total

2
2

1,5
1

1

0,5
0
Paranapanema

Paraná

Iguaçu

Figura 587 – Distribuição de travessias por rios/bacias – Grupo Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 269 – Distribuição de travessias por rios/bacias – Grupo Interestadual/Internacional
Rio/Bacia
Iguacú
Paraná
Paranapanema

Travessias – Interestadual/Intermunicipal
Porto Amazonas – Lapa (09)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)

Fonte: Elaboração Própria

As três travessias do Rio Paranapanema ligam o estado do Paraná com o estado de São
Paulo. As demais se conectam com o Mato Grosso do Sul e com o Paraguai.
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Distribuição de travessias por rios/bacias ‐
Intermunicipal
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Figura 588 – Distribuição de travessias por rios/bacias – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 270 – Distribuição de travessias por rios/bacias – Grupo Intermunicipal
Rio/Bacia
Arroio Guaçú
Butiá
Cantú
Cavernoso
Chopim

Corumbataí
Da Areia

Iguaçú

Ivaí

Paraná
Piquiri

Tibagi

Travessias – Intermunicipal
Mercedes – Guaíra (07)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Cantagalo – Condói (26)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Palmital – Goioxim (52)
Ubiratã – Braganey (58)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Carambeí – Tibagi (60)

Fonte: Elaboração Própria

Observa‐se, a partir do gráfico que os rios que mais concentram travessias de balsa são
os rios Ivaí e Iguaçu, com 14 e 13 travessias, respectivamente.
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Distribuição de travessias por rios/bacias ‐
Intramunicipal
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1

1
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1
Total

0

Figura 589 – Distribuição de travessias por rios/bacias – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 271 – Distribuição de travessias por rios/bacias – Grupo Intramunicipal
Rio/Bacia
Tibagi
Iratim
Baía de Guaratuba
Iguaçú
Itiberê
Covó
Potinga

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Guaratuba (62)
Cruz Machado (18)
Paranguá (63)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)

Fonte: Elaboração Própria

Para o grupo Intramunicipal, as travessias cortam rios distintos. Assim, constata‐se a
existência de sete rios que separam localidades pertencentes aos mesmos municípios.

2.10.1.2. Distâncias das Travessias
As distâncias das travessias são fixadas em relação à localidade mais próxima em
quilômetros, não sendo necessariamente a sede de um município. O gráfico a seguir ilustra as
médias destas distâncias por grupo.
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Média das distâncias em km por grupo
25
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19,60
15
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Total

10
9,30
5
0
Interes/Intern

Intermunicipal

Intramunicipal

Figura 590 – Média das distâncias em km por grupo
Fonte: Elaboração Própria

As travessias do grupo Intermunicipal mostram‐se as mais isoladas, possuindo uma
média de 19,10 km até as localidades mais próximas. O grupo Intramunicipal, mesmo tendo
suas travessias inteiramente dentro do mesmo município, possui média quase duas vezes
maior do que a média de distâncias do grupo Interestadual/Internacional.

2.10.1.3. Pavimentação da Via de Acesso
Com a finalidade de analisar a infraestrutura responsável pelo acesso dos veículos até
a travessia, foram estabelecidas as condições de pavimentação das vias de acesso por grupo.
Visando simplificar as análises, as vias de acesso foram classificadas em três tipos:
Pavimentado, Não Pavimentado e Pavimento Misto, que consiste em vias de acesso com mais
de um tipo de pavimento (pavimento asfáltico, paralelepípedo e leito natural, por exemplo).
A Figura 591 apresenta o cenário observado quanto às vias de acesso até as travessias
paranaenses.
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Total de acessos viários por tipo de
pavimentação

1

Não Pavimentados

10

Pavimentados
30
Pavimento Misto
Informação Não
Disponível

21

Figura 591 – Total de acessos viários por tipo de pavimentação
Fonte: Elaboração própria

Pelo gráfico observa‐se que cerca de 50% das vias não possui pavimentação, tendo em
vista que a maioria delas situa‐se em zona rural. Os gráficos das Figuras 592 a 594 ilustram a
situação das vias de acesso por grupo de travessias.

Total de acessos viários por tipo de
pavimentação ‐ Interstadual/Internacional

2
Não Pavimentados
Pavimentados

5

Figura 592 – Total de acessos viários por tipo de pavimentação – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 272 – Acessos viários por tipo de pavimentação – Grupo Interestadual/Internacional
Tipo de Pavimento
Pavimentados

Travessias – Interestadual/Internacional
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)

Não Pavimentados

Fonte: Elaboração Própria

Pela Figura 592 nota‐se que o grupo interestadual/Internacional tem o maior número
de vias de acesso completamente pavimentadas. Muitas vezes a ligação de duas localidades de
diferentes estados é realizada por estradas estaduais geralmente pavimentadas, o que justifica
os números observados.

Total de acessos viários por tipo de
pavimentação ‐ Intermunicipal
1
Não Pavimentados

9

Pavimentados
25
13

Pavimento Misto
Informação Não
Disponível

Figura 593 – Total de acessos viários por tipo de pavimentação – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 273 – Acessos viários por tipo de pavimentação – Grupo Intermunicipal
Tipo de Pavimento
Pavimentados

Pavimento Misto

Não Pavimentados

Desconhecidos

Travessias – Intermunicipal
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Verê – São Jõao (28)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Porto Vitória – União da Vitória (14)
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Ubiratã – Braganey (58)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria

A maioria dos acessos às travessias intermunicipais não possui pavimentação,
conforme se observa na Figura 593. Do total apenas nove são pavimentadas e 13 apresentam
pavimentação mista. A travessia que possui dado desconhecido refere‐se à travessias de
Goioxim, tendo em vista que não foi possível a coleta de dados no momento da pesquisa de
campo.
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Total de acessos viários por tipo de
pavimentação ‐ Intramunicipal
1

3

Não Pavimentados
Pavimentados
Pavimento Misto

3

Figura 594 – Total de acessos viários por tipo de pavimentação – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 274 – Acessos viários por tipo de pavimentação – Grupo Intramunicipal
Tipo de Pavimento
Pavimentados

Pavimento Misto
Não Pavimentados

Travessias – Intramunicipal
Mangueirinha (24)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
São Mateus do Sul (13)
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)

Fonte: Elaboração Própria

Em relação às travessias intramunicipais não se observa um padrão das vias de acesso.
Das sete travessias, quatro apresentam algum tipo de pavimentação.

2.10.1.4. Jurisdição das Via de Acesso
Além da pavimentação dos acessos viários até as travessias também foram levantadas
as jurisdições dos mesmos. A Figura 595 ilustra o que foi observado.
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Jurisdição das rodovias
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Figura 595 – Jurisdição das rodovias
Fonte: Elaboração própria

As Figuras 596 a 598 apresentam a jurisdição das rodovias para cada grupo de
travessias definido no início deste subcapítulo..

Jurisdição das rodovias ‐ Grupo Interestadual/Internacional
4,5
4
3,5

4

3

3

2,5
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Total
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0,5
0
Estadual

Municipal

Figura 596 – Jurisdição das rodovias – Grupo Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 275 – Jurisdição das rodovias – Grupo Interestadual/Internacional
Jurisdição da rodovia
Municipal

Estadual

Travessias – Interestadual/Internacional
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)

Fonte: Elaboração Própria

A partir do gráfico elaborado destaca‐se as duas travessias internacionais do Paraná
que são ligadas por rodovias municipais.
Entre as travessias intermunicipais, 65% do total possuem vias de acesso sob jurisdição
municipal. A travessia que não possui informação é novamente a travessia de Goioxim. No
grupo Intramunicipal, cinco das sete travessias possuem vias de acesso municipais. As figuras a
seguir ilustram a distribuição da jurisdição das vias por classificação.

Jurisdição das rodovias ‐ Grupo Intermunicipal
35
30

32

25
20
15
10
5

Total
8

6

1

1

0

Figura 597 – Jurisdição das rodovias – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 276 – Jurisdição das rodovias – Grupo Intermunicipal
Rio/Bacia
Municipal

Estadual

Municipal/Estadual

Estadual/Federal
Desconhecida

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Ubiratã – Braganey (58)
Bituruna – Cruz Machado (16)
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria
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Figura 598 – Jurisdição das rodovias – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 277 – Jurisdição das rodovias – Grupo Intramunicipal
Jurisdição da rodovia
Municipal

Estadual
Municipal/Estadual

Travessias – Intramunicipal
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Tibagi (61)
São Mateus do Sul (13)

Fonte: Elaboração Própria

2.10.1.5. Transporte Coletivo
Este item tem por objetivo apresentar a proporção de travessias que possuem acesso
através de transporte coletivo em cada grupo. A figura a seguir apresenta de maneira geral as
travessias do estado cujo acesso pode ser realizado através de transporte coletivo.
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Total de travessias acessíveis por transporte
coletivo
3

4
Acessíveis
Não Acessíveis
Informação Não
Disponível

55

Figura 599 – Total de travessias acessíveis por transporte coletivo
Fonte: Elaboração própria

A Figura 600 apresenta as travessias do grupo Interestadual/Internacional. Entre as
duas travessias acessíveis por meio de transporte público deste grupo, uma é a internacional –
Porto 7 Quedas, em Guaíra – e a outra é a de São José – que conecta São Pedro do Paraná (SP)
a Batayporã (MS).

Total de travessias acessíveis por transporte
colvetivo ‐ Grupo Interestadual/Internacional

2
Acessíveis
Não Acessíveis
5

Figura 600 – Total de travessias acessíveis por transporte coletivo – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 278 – Travessias acessíveis por transporte coletivo – Grupo
Interestadual/Internacional
Transporte público
Acessíveis

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Não acessíveis

Fonte: Elaboração Própria

Conforme a Figura 601, das travessias intermunicipais que declararam a informação,
nenhuma é acessível por transporte coletivo.

Total de travessias acessíveis por transporte
colvetivo ‐ Grupo Intermunicipal
3

Não Acessíveis
Informação Não
Disponível

45

Figura 601 – Total de travessias acessíveis por transporte – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 279 – Travessias acessíveis por transporte – Grupo Intermunicipal
Transporte público
Não acessíveis

Não se sabe

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)

Fonte: Elaboração Própria

De acordo com a Figura 602, das sete travessias do grupo Intramunicipal apenas duas
são acessíveis por transporte coletivo.
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Total de travessias acessíveis por transporte
colvetivo ‐ Grupo Intramunicipal

2
Acessíveis
Não Acessíveis
5

Figura 602 – Total de travessias acessíveis por transporte coletivo – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 280 – Travessias acessíveis por transporte coletivo – Grupo Intramunicipal
Transporte público
Acessíveis
Não acessíveis

Travessias – Intramunicipal
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)

Fonte: Elaboração Própria

2.10.1.6. Estado de Conservação (Via de Acesso)
O estado de conservação das vias de acesso às travessias é um indicador relevante
para a identificação da necessidade de investimentos. A Figura 603 apresenta o estado de
conservação dos acessos, observada durante a pesquisa de campo.
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Total de travessias por estado de conservação
da via de acesso

5

2
Bom
28

Regular
Ruim

27

Informação Não
Disponível

Figura 603 – Travessias por estado de conservação da via de acesso
Fonte: Elaboração própria

As vias de acesso foram classificadas pelo seu estado de conservação em cada grupo
de travessias. A seguir, apresenta‐se a diferenciação por: Bom, Regular, Ruim e Estado
Desconhecido.
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Total de travessias por estado de conservação
da via de acesso ‐ Interestadual/Internacional

2

Regular
3

Bom
Ruim

2

Figura 604 – Total de travessias por estado de conservação da via de acesso – Grupo
interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 281 – Travessias por estado de conservação da via de acesso – Grupo
interestadual/Internacional
Conservação – Via de Acesso
Bom
Regular

Conservação desconhecida

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Santa Mariana – Florínea (02)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria

A Figura 604 mostra uma representatividade semelhante de cada estado de
conservação. Duas vias de acessos não apresentam condições mínimas de uso e foram
agrupadas na categoria Ruim.
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Total de travessias por estado de conservação
da via de acesso ‐ Intermunicipal

3

1

Bom
Regular
23
Ruim

21
Informação Não
Disponível

Figura 605 – Total de travessias por estado de conservação da via de acesso – Grupo
Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 282 – Travessias por estado de conservação da via de acesso – Grupo Intermunicipal
Conservação – Via de Acesso
Bom

Regular

Ruim

Conservação desconhecida

Travessias – Intermunicipal
Mirador – Guaporema (47)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Bituruna – Cruz Machado (16)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Carambeí – Tibagi (60)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Palmital – Goioxim (52)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria

Nota‐se que o grupo Intermunicipal possui a maioria das vias de acesso em condições
regulares ou boas, enquanto existem apenas três vias com condições ruins.
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Total de travessias por estado de conservação
da via de acesso ‐ Intramunicipal

1

Bom
3

Regular
Informação Não
Disponível

3

Figura 606 – Total de travessias por estado de conservação da via de acesso – Grupo
Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 283 – Travessias por estado de conservação da via de acesso – Grupo Intramunicipal
Conservação – Via de Acesso
Bom

Regular

Conservação desconhecida

Travessias – Intramunicipal
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
Guaratuba (62)
Cel. Domingos Soares (22)
São Mateus do Sul (13)
Paranaguá (63)
Tibagi (61)

Fonte: Elaboração Própria

As vias de acesso das travessias intramunicipais apresentaram, no geral, condições de
conservação boas ou regulares.

2.10.2.

Operação das Travessias

2.10.2.1. Número médio de operações mensais
Quanto ao número médio de travessias realizadas por mês, foram calculadas as médias
em cada grupo considerado. As travessias que não possuíam esta informação participaram do
cálculo com valor igual a zero.
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Média de travessias mensais realizadas por
jurisdição
800
700

750

600
500
400

470
Total

375

300
200
100
0
Interes/Intern

Intermunicipal

Intramunicipal

Figura 607 – Média de travessias mensais realizadas por grupo
Fonte: Elaboração Própria

De acordo com a Figura 607, tem‐se uma média de 750 travessias realizadas no grupo
Intramunicipal. Entre as travessias interestaduais e internacionais, uma está inoperante e a
média de movimentação das demais fica por volta de 470.

2.10.2.2. Número de travessias com operação interditada
Este item apresenta o número de travessias operantes e interditadas em cada
classificação adotada. A Figura 608 apresenta a situação de todas as travessias do estado.
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Total de travessias segundo situação de
operação

17
Operantes
Não Operantes
45

Figura 608 – Travessias segundo sua situação de operação
Fonte: Elaboração própria

Nas figuras 609 a 611 é possível observar a situação de operação das travessias
segundo a classificação determinada.

Total de travessias segundo situação de
operação ‐ Interestadual/Internacional

1

Operantes
Não Operantes

6

Figura 609 – Total de travessias segundo a situação de operação – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 284 – Travessias segundo a situação de operação – Grupo Interestadual/Internacional
Situação de operação
Operantes

Não operantes

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias segundo situação de
operação ‐ Intermunicipal

15
Operantes
Não Operantes

33

Figura 610 – Total de travessias segundo a situação de operação – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 285 – Travessias segundo a situação de operação – Grupo Intermunicipal
Situação de operação
Operantes

Não operantes

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Ubiratã – Braganey (58)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias segundo situação de
operação ‐ Intramunicipal

1
Operantes
Não Operantes

6

Figura 611 – Total de travessias segundo a situação de operação – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 286 – Travessias segundo a situação de operação – Grupo Intramunicipal
Situação de operação
Operantes

Não operantes

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Cel. Domingos Soares (22)

Fonte: Elaboração Própria

Observa‐se que, das 62 travessias do estado, 17 encontram‐se inoperantes. Os motivos
das interdições variam, sendo no geral devido ao estado precário das embarcações, à falta de
documentação obrigatória ou não atendimento aos requisitos de segurança obrigatórios.

2.10.2.3. Empresas com autorização legal para operar
Este indicador buscou avaliar as empresas de navegação que possuem ou não
autorização legal para operar. Os números verificados são apresentados na figura a seguir.
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Total de empresas com autorização de
atuação

7
Possuem Autorização
11

Não Possuem
Autorização

44

Informação Não
Disponível

Figura 612 – Total de empresas de navegação com autorização de atuação
Fonte: Elaboração própria

Dentre as travessias pesquisadas, observa‐se que onze não possuíam autorização legal
e outras sete não souberam informar ou não forneceram tal informação. As Figuras 613 a 615
ilustram a quantidade de empresas com autorização por grupo.

Total de empresas com autorização de
atuação ‐ Interestadual/Internacional
1

Possuem Autorização
Não Possuem
Autorização

6

Figura 613 – Total de empresas com autorização de atuação – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 287 – Travessias cujas empresas possuem autorização de atuação – Grupo
Interestadual/Internacional
Autorização de atuação
Possuem autorização

Não possuem autorização

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria

Total de empresas com autorização de
atuação ‐ Intermunicipal

7
Possuem Autorização
Não Possuem
Autorização

9

32

Informação Não
Disponível

Figura 614 – Total de empresas com autorização de atuação – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 288 – Travessias cujas empresas possuem autorização de atuação – Grupo
Intermunicipal
Autorização de atuação
Possuem autorização

Não possuem autorização

Situação desconhecida

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de empresas com autorização de
atuação ‐ Intramunicipal
1

Possuem Autorização
Não Possuem
Autorização

6

Figura 615 – Total de empresas com autorização de atuação – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 289 – Travessias cujas empresas possuem autorização de atuação – Grupo
Intramunicipal
Autorização de atuação
Possuem autorização

Não possuem autorização

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
São Mateus do Sul (13)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Mangueirinha (24)

Fonte: Elaboração Própria

A partir dos gráficos apresentados observa‐se que, mesmo não possuindo autorização
legal para operar, algumas empresas mantem as operações, como é o caso da travessia
internacional de Santa Helena, das travessias intermunicipais de Cândido de Abreu (Block,
Tereza Cristina e Jacaré – que liga Cândido de Abreu à Boa Ventura de São Roque) e da
intramunicipal de Mangueirinha.

2.10.2.4. Órgão Expedidor da Autorização
Dentre os órgãos responsáveis por conceder a autorização para operação, foram
citados a ANTAQ, a Marinha, Prefeitura Municipal, a SEIL/PR e órgãos reguladores de países de
fronteira, no caso de travessias internacionais. A quantidade de travessias por órgão expedidor
é apresentada a seguir.
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Total de travessias por órgão expedidor da
autorização

35
30

31

25
20
15
10
5

12
8

5

2

1

1

1

1

Total

0

Figura 616 – Total de travessias por órgão expedidor da autorização
Fonte: Elaboração própria

As Figuras 617 a 619 apresentam os resultados desta análise por grupo de travessias.
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Total de travessias por órgão expedidor da
autorização ‐ Interestadual/Internacional
2,5
2
2
1,5
1

Total
1

1

1

1

1

0,5
0

Figura 617 – Total de travessias por órgão expedidor da autorização – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 290 – travessias por órgão expedidor da autorização – Grupo
Interestadual/Internacional
Concedente da autorização
Marinha
Diretoria dos Portos/Marinha
Prefeitura
ANTAQ
Prefeitura/ANTAQ
M. do Brasil e A. Paraguaia

Travessias – Interestadual/Internacional
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Santa Mariana – Florínea (02)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria
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Figura 618 – Total de travessias por órgão expedidor da autorização – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 291 – Travessias por órgão expedidor da autorização – Grupo Intermunicipal
Concedente da autorização
Marinha

Marinha/Prefeitura

Prefeitura

SEIL/PR
Desconhecido

Travessias – Intermunicipal
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Mirador – Guaporema (47)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por órgão expedidor da
autorização ‐ Intramunicipal
6
5
5
4
3

Total

2
2
1
0
Marinha

Marinha/Prefeitura

Figura 619 – Total de travessias por órgão expedidor da autorização – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 292 – Travessias por órgão expedidor da autorização – Grupo Intramunicipal
Concedente da autorização
Marinha

Marinha/Prefeitura

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)

Fonte: Elaboração Própria

Observa‐se que a maior parte das travessias que receberam autorização para operar
tiveram a concessão dada por parte da Marinha. As duas travessias de fronteira apresentaram
autorização tanto da Marinha quanto da autoridade paraguaia.

2.10.2.5. Tipo de Autorização
No que tange às autorizações para operação das travessias observam‐se alguns tipos
de autorizações que vão desde simples autorização, alvará da prefeitura, concessão e
comodato. A Figura 620 apresenta o total de travessias por tipo de autorização de operação.
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Total de travessias por tipo legal de autorização
35
30

32

25
20
18

15

Total

10

6

5

3
1

1

1

0
Autorização Autorização Concessão
e Alvará da
Prefeitura

Alvará da Concessão, Contrato de
Não
Prefeitura Autorização Comodato Informado
e Alvará da
Prefeitura

Figura 620 – Total de travessias por tipo legal de autorização
Fonte: Elaboração própria

Os gráficos a seguir apresentam esta distinção por grupo.

Total de travessias por tipo legal de autorização ‐
Interestadual/Internacional
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

2

Total
1

Autorização

Autorização e Alvará da
Prefeitura

Alvará da Prefeitura

Figura 621 – Total de travessias por tipo legal de autorização – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 293 – Travessias por tipo legal de autorização – Grupo Interestadual/Internacional
Tipo de autorização
Autorização

Travessias – Interestadual/Internacional
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)

Alvará da Prefeitura
Autorização e Alvará da
Prefeitura

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por tipo legal de autorização
‐ Intermunicipal
25
20

22
18

15
10
5

4

3

Total
1

0
Autorização Autorização Concessão Contrato de
Não
e Alvará da
Comodato Informado
Prefeitura

Figura 622 – Total de travessias por tipo legal de autorização – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria

754

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 294 – Travessias por tipo legal de autorização – Grupo Intermunicipal
Tipo de autorização
Concessão

Autorização

Autorização e Alvará da
Prefeitura

Contrato de Comodato
Não se sabe

Travessias – Intermunicipal
Mirador – Guaporema (47)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Ubiratã – Braganey (58)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Verê – São Jõao (28)
Cantagalo – Condói (26)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por tipo legal de autorização
‐ Intramunicipal
7
6
6

5
4
3

Total

2
1

1

0
Autorização

Concessão, Autorização e Alvará
da Prefeitura

Figura 623 – Total de travessias por tipo legal de autorização – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 295 – Travessias por tipo legal de autorização – Grupo Intramunicipal
Tipo de autorização
Autorização

Concessão, Autorização e
Alvará da Prefeitura

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Paranaguá (63)
Guaratuba (62)

Fonte: Elaboração Própria

Observa‐se que a maioria das travessias são regularizadas por meio de autorização
simples, algumas delas possuem mais de um tipo de autorização, como é o caso da travessia
de Guaratuba que possui ainda alvará da prefeitura e contrato de concessão.

2.10.2.6. Número de Funcionários
Os funcionários das travessias são representados, geralmente, pelo balseiro e/ou
tripulantes do rebocador. Em travessias de maior porte pode existir um maior número de
funcionários em função da infraestrutura existente e dos serviços oferecidos aos usuários. Esse
indicador tem por objetivo apresentar o número de trabalhadores formais e informais por
grupo de travessias.
Nos gráficos a seguir foram relacionadas as médias de funcionários por grupo de
travessias.
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Média de funcionários formais por jurisdição

7
6

5,83
5
4
3

3,33

Total

2
1,93
1
0
Interes/Intern

Intermunicipal

Intramunicipal

Figura 624 – Média de funcionários formais por grupo de travessias
Fonte: Elaboração Própria

O número médio de funcionários formais nas travessias interestaduais/internacionais
é de 5,83, o que se deve principalmente à maior estrutura administrativa e de apoio existentes
nestas travessias.
Observa‐se, ainda, que apenas travessias intermunicipais possuem funcionários
informais, e que isto ocorre em apenas cinco travessias do grupo, resultando assim em uma
média de 0,21 funcionários informais dentre as travessias intermunicipais.

2.10.2.7. Qualificação dos Operadores
As travessias em operação devem contar com a presença de um operador com
autorização legal da Marinha para realizar as travessias. A situação observada durante as
pesquisas de campo podem ser observadas na Figura 625.
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Total de travessias por operadores com
autorização da marinha
6

3
Com Autorizações
Sem Autorizações
Informação Não
Disponível
53

Figura 625 – Total de travessias por operadores com autorização da marinha
Fonte: Elaboração própria

As figuras a seguir ilustram a situação das travessias quanto à qualificação destes
operadores.

Total de travessias por operadores com
autorização da marinha ‐
Interestadual/Internacional

7

Com Autorizações

Figura 626 – Total de travessias por operadores com autorização da marinha – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 296 – Travessias por operadores com autorização da marinha – Grupo
Interestadual/Internacional
Operadores com autorização
Com autorização

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por operadores com
autorização da marinha ‐ Intermunicipal
3
6

Com Autorizações
Sem Autorizações
Informação Não
Disponível
39

Figura 627 – Total de travessias por operadores com autorização da marinha – Grupo
Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 297 – Travessias por operadores com autorização da marinha – Grupo Intermunicipal
Operadores com autorização
Com autorização

Sem autorização

Sem informações

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por operadores com
autorização da marinha ‐ Intramunicipal

Com Autorizações

7

Figura 628 – Total de travessias por operadores com autorização da marinha – Grupo
Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 298 – Travessias por operadores com autorização da marinha – Grupo Intramunicipal
Operadores com autorização
Com autorização

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)

Fonte: Elaboração Própria

Ambos os grupos possuem operadores com autorização em suas travessias, sendo que
apenas nove delas apresentaram operadores sem autorização ou não souberam informar.

2.10.2.8. Número de Travessias com Cobrança de Tarifa
Dentre as travessias operantes do Paraná, nem todas cobram tarifa pelo serviço de
transporte, como pode ser observado na figura a seguir.
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Travessias e cobrança de tarifas
1
Cobram Tarifa
17

Não Cobram Tarifa
27

Informação Não
Disponível

Figura 629 – Total de travessias com cobrança de tarifas
Fonte: Elaboração própria

O levantamento das travessias que realizam cobrança ou não pode ser visualizado nas
Figuras 630 a 632.

Travessias e cobrança de tarifas ‐
Interestadual/Internacional

6

Cobram Tarifa

Figura 630 – Travessias operantes e cobrança de tarifas – Grupo Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 299 – Travessias e cobrança de tarifas – Grupo Interestadual/Internacional
Tarifas
Cobram

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria

Travessias e cobrança de tarifas ‐
Intermunicipal

14
Cobram Tarifa
Não Cobram Tarifa
19

Figura 631 – Travessias operantes e cobrança de tarifas – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 300 – Travessias e cobrança de tarifas – Grupo Intermunicipal
Tarifas
Cobram

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Mercedes – Guaíra (07)
Palmital – Goioxim (52)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)

Não cobram

Fonte: Elaboração Própria

Travessias e cobrança de tarifas ‐ Intramunicipal

1
Cobram Tarifa
2
Não Cobram Tarifa
Informação Não
Disponível
3

Figura 632 – Travessias operantes e cobrança de tarifas – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

764

Dezembro, 2014

Relatório Final

Tabela 301 – Travessias e cobrança de tarifas – Grupo Intramunicipal
Tarifas
Cobram

Travessias – Intramunicipal
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Tibagi (61)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Cruz Machado (18)

Não cobram

Sem informações

Fonte: Elaboração Própria

Para elaboração dos gráficos foram excluídas as travessias inoperantes, a fim de evitar
distorções nos resultados. Os grupos Interestadual/Internacional e Intramunicipal realizam
cobrança de tarifas em todas as suas travessias operantes. O grupo Intermunicipal possui 34
travessias operantes e, destas, 14 não cobram tarifas. Entretanto, durante as visitas a campo
observou‐se que em alguns casos o operador tem a permissão da administração da travessia
para cobrar tarifas quando realizada movimentação fora do horário comercial.

2.10.2.9. Número de Travessias com Emissão de Bilhete de
Passagem
Ainda sobre tarifas, foi verificada a quantidade de travessias que emitem bilhetes de
passagem, dentre aquelas operantes e que cobram tarifa. O resultado pode ser observado na
Figura 633.

Travessias e emissão de bilhetes

11

Emitem
Não Emitem

20

23

Eventualmente
Informação Não
Disponível

Figura 633 – Total de travessias com emissão de bilhetes de passagem
Fonte: Elaboração própria

Observa‐se que a maioria das travessias que cobram tarifa efetuam também a emissão
dos bilhetes. As Figuras 623 a 625 mostram, os resultados por grupo de travessias.
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Travessias e emissão de bilhetes ‐
Interestadual/Internacional

Emitem

6

Figura 634 – Travessias e emissão de bilhetes – Grupo Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 302 – Travessias e emissão de bilhetes – Grupo Interestadual/Internacional
Bilhetes
Emitem

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria

Travessias e emissões de bilhetes ‐
Intermunicipal
3
1

Emitem
Eventualmente
Não Emitem

15

Figura 635 – Travessias e emissões de bilhetes – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 303 – Travessias e emissões de bilhetes – Grupo Intermunicipal
Bilhetes
Emitem

Não emitem

Eventualmente

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José

Fonte: Elaboração Própria

Travessias e emissão de bilhetes ‐ Intramunicipal

2

Emitem

Figura 636 – Travessias e emissão de bilhetes – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 304 – Travessias e emissão de bilhetes – Grupo Intramunicipal
Bilhetes
Emitem

Travessias – Intramunicipal
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)

Fonte: Elaboração Própria
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2.10.2.10. Preços de Tarifa
Os preços de tarifa não são padronizados e tampouco controlados nas travessias
hidroviárias do Paraná. As Figuras 637 a 639 apresentam os valores médios por tipo de veículo
em cada grupo de travessias.

Média de tarifas por tipo de veículo ‐
Interestadual/Internacional
R$ 70,00
R$ 59,75

R$ 60,00
R$ 50,00
R$ 40,00

R$ 31,75

R$ 30,00
R$ 19,50

R$ 20,00
R$ 10,75
R$ 10,00

R$ 6,25

R$ 0,00
Pedestres

Motos

Carros

Caminhões
Pequenos

Caminhões
Grandes

Figura 637 – Média de tarifas por tipo de veículo em R$ – Grupo Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria

Média de tarifas por tipo de veículo ‐
Intermunicipal
R$ 14,00
R$ 11,66

R$ 12,00
R$ 10,00
R$ 7,25

R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 3,57

R$ 4,00
R$ 2,00

R$ 4,41

R$ 0,33

R$ 0,00
Pedestres

Motos

Carros

Caminhões
Pequenos

Caminhões
Grandes

Figura 638 – Média de tarifas por tipo de veículo em R$ – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Média de tarifas por tipo de veículo ‐
Intramunicipal
R$ 14,00

R$ 12,97

R$ 12,00
R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 5,13

R$ 6,00
R$ 4,00
R$ 1,78

R$ 2,00

R$ 2,23

R$ 0,00
R$ 0,00
Pedestres

Motos

Carros

Caminhões
Pequenos

Caminhões
Grandes

Figura 639 – Média de tarifas por tipo de veículo em R$ – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Em virtude da não padronização tarifária, existem várias formas de cobranças distintas
nas travessias analisadas. Foram, então, estabelecidas cinco classes, a saber: Pedestres, Motos,
Carros, Caminhões Pequenos e Caminhões Grandes. O resultado obtido foi embasado na
exclusão de travessias sem informações e na adoção de tarifa igual a R$ 0,00 quando não há
cobrança de tarifas. Deste modo, observa‐se que todas as classes do grupo
Interestadual/Internacional possuem o preço mais elevado quando comparadas às mesmas
classes dos demais grupos. Não foram observadas travessias intramunicipais que realizassem
cobranças de tarifas para pedestres e, por esta razão a classe não consta no gráfico.

2.10.2.11. Tipo de carga transportada
As travessias são rotas utilizadas por caminhões transportadores de carga, que visam
reduzir tanto quanto possível as distâncias até seu destino, de modo a diminuir o tempo total
de viagem.
A Figura 640 apresenta os tipos de produtos transportados nas travessias paranaenses
pela quantidade de travessias que transportam cada produto.
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Produtos por número de travessias que os
transportam
18

Milho

19

Soja
9

Erva Mate
Feijão

6
Gado

32
11
10

Travessias Sem
Movimentação
Outros Produtos

Figura 640 – Número de travessias por produtos transportados
Fonte: Elaboração própria
A categoria “Outros produtos” engloba os seguintes produtos: fertilizantes, algodão,
arroz, cana‐de‐açúcar, Insumos agrícolas, leite, sal, pimenta, madeira, entre outros.
As Figuras 641 a 643 ilustram o número de travessias que transportam carga e os
produtos movimentados. Visto que algumas travessias transportam mais de um produto, o
total de travessias apresentado nos gráficos não será necessariamente igual ao total de
travessias de cada grupo.
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Produtos por número de travessias que os
transportam ‐ Interestadual/Internacional

2

Milho

3

Cana‐de‐Açúcar

Soja

3
2

Outros Produtos
2
Travessias Sem
Movimentação

Figura 641 – Produtos por número de travessias que os transportam – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 305 – Produtos transportados por cada travessia – Grupo Interestadual/Internacional
Travessias por onde são transportadas –
Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)

Santa Mariana – Florínea (02))
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã
(08)

Produtos
Milho
Soja
Mandioca
Algodão
Cana‐de‐açúcar
Milho
Cana‐de‐açúcar
Fertilizantes
Milho
Silos
Soja

Fonte: Elaboração Própria
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Produtos por número de travessias que os
transportam ‐ Intermunicipal
Milho
Gado

12
27

Feijão
9
Erva Mate
8
5
22

5

Soja
Outros Produtos
Travessias Sem
Movimentação

Figura 642 – Produtos por número de travessias que os transportam – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 306 – Produtos transportados por cada travessia – Grupo Intermunicipal
Travessias por onde são transportadas –
Intermunicipal
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo

São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block

Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque
(40)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu
(35)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)

Grandes Rios – Jardim Alegre (42)

Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)

São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Palmital – Goioxim (52)

Carambeí – Tibagi (60)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)

Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia

Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia

Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do
Iguaçú (21)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)

Produtos
Cana‐de‐açúcar
Arroz
Gado
Mandioca
Tijolo
Feijão
Milho
Soja
Gado
Sal
Trato e Insumos Agrícolas
Gado
Grãos
Bicho da Seda
Gado
Mandioca
Maracujá
Pimenta
Tomate
Feijão
Gado
Milho
Feijão
Gado
Leite
Milho
Soja
Trigo
Cana‐de‐açúcar
Feijão
Gado
Leite
Milho
Milho
Soja
Gado
Erva mate
Feijão
Milho
Gado
Milho
Soja
Arroz
Erva mate
Feijão
Milho
Arroz
Erva mate
Feijão
Madeira
Milho
Erva mate
Milho
Milho
Soja
Erva mate
Feijão
Leite
Milho

Fonte: Elaboração Própria
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Os principais produtos transportados em travessias do grupo Intermunicipal são milho,
gado, feijão, erva mate e soja. Existem, no entanto, 27 travessias que declararam não
transportar carga.

Produtos por número de travessias que os
transportam ‐ Intramunicipal

Milho
3

4
Feijão

Soja
3
Outros Produtos

6
2

Travessias Sem
Movimentação

Figura 643 – Produtos por número de travessias que os transportam – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 307 – Produtos transportados por cada travessia – Grupo Intramunicipal
Travessias por onde são transportadas –
Intramunicipal
Tibagi (61)

Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)

Mangueirinha (24)

Produtos
Gado
Milho
Pinus
Soja
Trigo
Feijão
Milhão
Arroz
Erva mate
Feijão
Madeira
Milho
Feijão
Milho
Soja

Fonte: Elaboração Própria
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2.10.2.12. Receita Média Bruta Anual
Conforme exposto no item 2.10.2.8, 31 travessias cobram tarifas no estado do Paraná.
Destas, apenas dez disponibilizaram informações sobre receita bruta anual, nove do grupo
Intermunicipal e uma do grupo Interestadual. A Figura 644 mostra o valor absoluto da receita
por grupo de travessias.

Valor absoluto da receita bruta anual por
jurisdição

14.020,00
Intermunicipal
Interestadual/Internacional
55.112,00

Figura 644 – Valor absoluto da receita bruta anual por grupo
Fonte: Elaboração Própria

2.10.2.13. Investimentos previstos para as travessias
Este item aborda o volume de investimento previsto para as travessias do Paraná, de
acordo com o que foi informado pelos operadores e administradores das travessias. Do total
de travessias, 21 informaram que possuem previsões de investimento, conforme figura a
seguir.
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Total de travessias por previsões de
investimentos

19

Há Previsões

21

Não Há Previsões
Informação Não
Disponível
22

Figura 645 – Total de travessias por previsões de investimentos
Fonte: Elaboração própria

Os investimentos planejados foram agrupados de acordo com a classificação das
travessias e constam nas Figuras 646 a 648.

Total de travessias por previsões de
investimentos ‐ Interestadual/Internacional

2
Há Previsões
Não Há Previsões
4

Informação Não
Disponível

1

Figura 646 – Total de travessias por previsões de investimentos – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 308 – Travessias por previsões de investimentos – Grupo Interestadual/Internacional
Previsões
Há previsões

Travessias – Interestadual/Internacional
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)

Não há previsões
Sem informações

Fonte: Elaboração Própria

De acordo com a Figura 646, metade das travessias pertencentes ao grupo
Interestadual/Internacional possuem previsões de investimentos nos próximos 12 meses. A
outra metade ou não possui previsões ou não forneceu a informação.

Total de travessias por previsões de
investimentos ‐ Intermunicipal

14

15

Há Previsões
Não Há Previsões
Informação Não
Disponível

19

Figura 647 – Total de travessias por previsões de investimentos – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 309 – Travessias por previsões de investimentos – Grupo Intermunicipal
Previsões
Há previsões

Não há previsões

Sem informações

Travessias – Intermunicipal
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Palmital – Goioxim (52)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Ubiratã – Braganey (58)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Carambeí – Tibagi (60)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Palmeira – Lapa (10)

Fonte: Elaboração Própria

A Figura 647 mostra que aproximadamente 33% das travessias intermunicipais
possuem investimentos previstos no próximo ano. A Figura 648, por sua vez, mostra que das
travessias intramunicipais apenas duas possuem previsões.
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Total de travessias por previsões de
investimentos ‐ Intramunicipal

2

Há Previsões

3
Não Há Previsões
Informação Não
Disponível
2

Figura 648 – Total de travessias por previsões de investimentos – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 310 – Travessias por previsões de investimentos – Grupo Intramunicipal
Previsões
Há previsões
Não há previsões
Sem informações

Travessias – Intramunicipal
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Cruz Machado (18)
São Mateus do Sul (13)
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Mangueirinha (24)

Fonte: Elaboração Própria

2.10.3.

Estrutura Física das Travessias

2.10.3.1. Pontos de Atracação
Tendo em vista que para cada travessia podem existir mais do que um ponto de
atração por margem, foram levantados o número de pontos de atracação por travessia para
cada grupo. A Figura 649 apresenta o resultado deste agrupamento.
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Total de pontos de atração por jurisdição

26

18

Interes/Intern
Intermunicipal
Intramunicipal
122

Figura 649 – Total de pontos de atracação
Fonte: Elaboração Própria

De acordo com a figura, existem 166 pontos de atracação, sendo 122 apenas no grupo
Intermunicipal.

2.10.3.2. Tipo de Atracadouro
Para elaboração deste indicador foram considerados dois atracadouros por travessia,
mesmo para os casos que apresentavam mais de um ponto de atracação. A Figura 650 ilustra a
quantidade de pontos de atracação por jurisdição.
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Total de pontos de atracação por jurisdição
140
120

122

100
80
Total

60
40
20

26

18

0
Interes/Intern

Intermunicipal

Intramunicipal

Figura 650 – Total de pontos de atracação por jurisdição
Fonte: Elaboração Própria

Foram identificados cinco tipos de atracadouros nas travessias: leito natural, rampa de
concreto, aço, trapiche de madeira e misto. Nas Figuras 651 a 653 estão representados os
tipos de atracadouros por grupo de travessias.

Total de travessias por tipo de atracadouro ‐
Grupo Interestadual/Internacional
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

4

Total
2

Leito Natural

Rampa de Concreto

Leito Natural/Rampa
de Concreto

Figura 651 – Total de travessias por tipo de atracadouro – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 311 – Travessias por tipo de atracadouro – Grupo Intramunicipal
Tipo
Leito Natural

Rampa de Concreto
Leito Natural/Rampa de
Concreto

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Guaíra – Salto del Guairá (06)

Fonte: Elaboração Própria

Observa‐se que a maioria das travessias intramunicipais apresenta atracadouro em
leito

natural,

o

que

também

ocorre

nas

travessias

intermunicipais

interestaduais/internacionais, conforme ilustram as Figuras 652 e 653.

Total de travessias por tipo de atracadouro ‐
Intermunicipal
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89

Total
2

1

1

1

2

Figura 652 – Total de travessias por tipo de atracadouro – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 312 – Travessias por tipo de atracadouro – Grupo Intermunicipal
Previsões
Leito Natural

Rampa de Concreto
Leito Natural/Rampa de
Concreto
Leito Natural/Trapiche de
Madeira
Desconhecidos

Travessias – Intermunicipal
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Mercedes – Guaíra (07)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por tipo de atracadouro ‐
Intramunicipal
14
12
12

10
8

Total

6
4
2

1

1

Aço

Aço e Madeira

0
Leito Natural

Figura 653 – Total de travessias por tipo de atracadouro – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 313 – Travessias por tipo de atracadouro – Grupo Intramunicipal
Tipo
Leito Natural

Aço e Madeira

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Paranaguá (63)
Guaratuba (62)

Fonte: Elaboração Própria

2.10.3.3. Estado de Conservação dos Atracadouros
Para elaboração do indicador, levou‐se em conta o atracadouro com a pior situação
quanto ao estado de conservação. Assim, foi elaborada a Figura 654.
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Total de travessias por estado de conservação

1

8

Bom
Ruim

13

Regular
40

Informação Não
Disponível

Figura 654 – Total de travessias por estado de conservação
Fonte: Elaboração Própria

As Figuras 655 a 657 apresentam o estado de conservação das travessias em cada
grupo.

Total de travessias por estado de
conservação ‐ Interestadual/Internacional

2
Bom
Regular

5

Figura 655 – Total de travessias por estado de conservação – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 314 – Travessias por estado de conservação – Grupo Interestadual/Internacional
Estado de Conservação
Bom

Travessias – Interestadual/Internacional
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08))
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Itambaracá – Cândido Mota (01)

Regular

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por estado de conservação ‐
Intermunicipal

5

Bom

1

Ruim
Regular

13
29

Informação Não
Disponível

Figura 656 – Total de travessias por estado de conservação – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 315 – Travessias por estado de conservação – Grupo Intermunicipal
Estado de Conservação
Bom

Regular

Ruim

Desconhecido

Travessias – Intermunicipal
Mirador – Guaporema (47)
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Ubiratã – Braganey (58)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por estado de conservação
‐ Intramunicipal

1

Bom
Regular

6

Figura 657 – Total de travessias por estado de conservação – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 316 – Travessias por estado de conservação – Grupo Intramunicipal
Estado de Conservação
Bom

Regular

Travessias – Intramunicipais
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Paranaguá (63)
Guaratuba (62)

Fonte: Elaboração Própria

As travessias do grupo Interestadual/Internacional apresentam estado de conservação
bom e regular. Nas travessias intermunicipais observa‐se que cerca de 60% apresenta bom
estado de conversação de seus atracadouros, e cerca de 25%, contudo, em estado ruim.
O grupo Intramunicipal também apresenta, no geral, bom estado de conservação.

2.10.3.4. Responsável pela Manutenção dos Atracadouros
Este indicador descreve o responsável pela manutenção de cada travessia. Este, por
sua vez, pode ser a Prefeitura Municipal, uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou uma
responsabilidade compartilhada. A Figura 658 mostra o total de travessias por ente
responsável pela manutenção dos atracadouros.
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Total de travessias por responsável pela manutenção
40
35

36

30
25
20
15

Total

15

10

8

5

1

1

1

0
Pref.

P. Física

P. Jurídica

P.
Pref./P. Física Informação
Jurídica/Pref.
Não
Disponível

Figura 658 – Total de travessias por responsável pela manutenção
Fonte: Elaboração Própria

As Figuras 659 a 661 indicam os responsáveis pela manutenção da infraestrutura em
cada travessia do estudo.

Total de travessias por responsável pela manutenção ‐
Interestadual/Internacional
3,5
3

3

2,5
2

2

Total

1,5
1

1

1

P. Física

P. Jurídica/Pref.

0,5
0
Pref.

P. Jurídica

Figura 659 – Total de travessias por responsável pela manutenção – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 317 – Travessias por responsável pela manutenção – Grupo
Interestadual/Internacional
Responsável pela manutenção
Prefeitura

Pessoa Jurídica
Prefeitura/Pessoa Jurídica
Pessoa Física

Travessias – Interestadual/Internacional
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Santa Mariana – Florínea (02)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Itambaracá – Cândido Mota (01)

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por responsável pela manutenção ‐
Intermunicipal
35
30
25

29

20
15
Total

13

10

4

5

1

1

0
Pref.

P. Física

P. Jurídica

Pref./P. Física Informação Não
Disponível

Figura 660 – Total de travessias por responsável pela manutenção – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 318 – Travessias por responsável pela manutenção – Grupo Intermunicipal
Responsável pela manutenção
Prefeitura

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Prefeitura/Pessoa Física
Desconhecido

Travessias – Intermunicipal
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Mirador – Guaporema (47)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Carambeí – Tibagi (60)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por responsável pela manutenção ‐
Intramunicipal
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

Total

2
1
Pref.

P. Jurídica

P. Física

Figura 661 – Total de travessias por responsável pela manutenção – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 319 – Travessias por responsável pela manutenção – Grupo Intramunicipal
Responsável pela manutenção
Prefeitura

Pessoa Jurídica
Pessoa Física

Travessias –Intramunicipal
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Tibagi (61)
Paranaguá (63)
Guaratuba (62)

Fonte: Elaboração Própria

As travessias do grupo interestadual/internacional não apresentam um padrão quanto
aos responsáveis pela manutenção dos atracadouros, sendo no geral Pessoa Física ou Pessoa
Física em conjunto com a Prefeitura Municipal.
Os maiores responsáveis pela manutenção no grupo Intermunicipal são as prefeituras
municipais. Ainda assim, algumas travessias ficam sob responsabilidade de pessoas físicas ou
empresas. A única travessia com informação desconhecida é a de Goioxim.

2.10.3.5. Proprietário dos Atracadouros
O responsável pela manutenção dos atracadouros nem sempre é proprietário do
mesmo. Nos gráficos a seguir são apresentados os indicadores com a relação de proprietários
dos atracadouros. A Figura 662 considera o total de travessias e as Figuras 663 a 665 engloba
cada grupo.
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Total de travessias por tipo de proprietário do trapiche
30
25

25

20
15

16
Total

12

10
5

1

7

1

0
P. Física

Pref.

P. Jurídica Pref./P. Física

Estado do
Paraná

Informação
Não
Disponível

Figura 662 – Total de travessias por tipo de proprietário do trapiche
Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por tipo de proprietário do trapiche ‐
Interestadual/Internacional
3,5
3
2,5

3

3

2
1,5

Total

1

1

0,5
0
Pref.

P. Jurídica

P. Física

Figura 663 – Total de travessias por tipo de proprietário do trapiche – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 320 – Travessias por tipo de proprietário do trapiche – Grupo
Interestadual/Internacional
Proprietário do Trapiche
Prefeitura

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Travessias – Interestadual/Internacional
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Guaíra – Salto del Guairá (06))
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Santa Mariana – Florínea (02)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Itambaracá – Cândido Mota (01)

Fonte: Elaboração Própria

De

acordo

com

a

Figura

663,

apenas

uma

das

travessias

do

grupo

Interestadual/Internacional apresenta pessoa física como proprietária dos atracadouros. O
restante fica a cargo das prefeituras municipais e de empresas.

Total de travessias por tipo de proprietário do
trapiche ‐ Intermunicipal
25
20

21

15
Total

12

10

7

5

7
1

0
P. Física

Pref.

P. Jurídica

Pref./P. Física Informação
Não
Disponível

Figura 664 – Total de travessias por tipo de proprietário do trapiche – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 321 – Travessias por tipo de proprietário do trapiche – Grupo Intermunicipal
Proprietário do Trapiche
Prefeitura

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Prefeitura/Pessoa Física
Desconhecido

Travessias – Intermunicipal
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
Palmeira – Lapa (10)
Mirador – Guaporema (47)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Mercedes – Guaíra (07)
Carambeí – Tibagi (60)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jõao (28)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)

Fonte: Elaboração Própria

No grupo Intermunicipal, existem sete travessias com informações desconhecidas,
além de uma travessia cujo atracadouro de uma margem é de propriedade de pessoa física e o
outro atracadouro pertence à prefeitura. Trapiches pertencentes a pessoas físicas são os mais
comuns.
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Total de travessias por tipo de proprietário do
trapiche ‐ Intramunicipal
3,5
3

3

2,5
2

2

1,5

Total

1
0,5

1

1

Pref.

Estado do Paraná

0
P. Física

P. Jurídica

Figura 665 – Total de travessias por tipo de proprietário do trapiche – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 322 – Travessias por tipo de proprietário do trapiche – Grupo Intramunicipal
Proprietário do Trapiche
Estado do Paraná
Prefeitura
Pessoa Jurídica
Pessoa Física

Travessias – Intramunicipal
Guaratuba (62)
Paranaguá (63)
Tibagi (61)
Mangueirinha (24)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
São Mateus do Sul (13)

Fonte: Elaboração Própria

No grupo Intramunicipal sete travessias foram consideradas e, destas, uma tem
trapiche de propriedade do estado do Paraná. Entre as demais, três são de propriedade de
pessoa Física.

2.10.3.6. Travessias com Estrutura Física Instalada
Com base na relação de equipamentos existentes em cada travessia, foram definidas
as travessias que possuem ou não estrutura física instalada, ou seja, área administrativa,
espaços de armazenagem, etc. A Figura 666 aponta o número de travessias que possuem tal
estrutura.
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Total de travessias por estrutura física instalada
5

1

Não Possuem Estrutura
Possuem Estrutura
Informação Não
Disponível
56

Figura 666 – Total de travessias por estrutura física instalada
Fonte: Elaboração Própria

As Figuras 667 a 669 apresentam os resultados por grupo de travessias.

Total de travessias por estrutura física instalada ‐
Interestadual/Internacional

3

Não Possuem Estrutura
Possuem Estrutura
4

Figura 667 – Total de travessias por estrutura física instalada – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 323 – Travessias por estrutura física instalada – Grupo Interestadual/Internacional
Estrutura
Possuem

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Mariana – Florínea (02)

Não possuem

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por estrutura física instalada ‐
Intermunicipal
11
Não Possuem Estrutura
Possuem Estrutura
Informação Não
Disponível
46

Figura 668 – Total de travessias por estrutura física instalada – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 324 – Travessias por estrutura física instalada – Grupo Intermunicipal
Estrutura
Possuem
Não possuem

Não se sabe

Travessias – Intermunicipal
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por estrutura física instalada ‐
Intramunicipal
1

Não Possuem Estrutura
Possuem Estrutura

6

Figura 669 – Total de travessias por estrutura física instalada – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 325 – Travessias por estrutura física instalada – Grupo Intramunicipal
Estrutura
Possuem
Não possuem

Travessias – Intramunicipal
Guaratuba (62)
Tibagi (61)
Cel. Domingos Soares (22)
Cruz Machado (18)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Paranaguá (63)

Fonte: Elaboração Própria

O primeiro gráfico mostra que três das seis travessias classificadas como
Interestadual/Internacional possuem estrutura física, enquanto apenas uma, das 49 travessias
do grupo Intermunicipal, possui estrutura física ideal. O grupo Intramunicipal também possui
apenas uma travessia com estrutura física.

2.10.4.

Características das Embarcações

2.10.4.1. Número de Embarcações
Este indicador mede a quantidade de embarcações existente em cada travessia. O
índice inclui tanto balsas quanto rebocadores. A Figura 670 traz a relação de embarcações em
cada grupo de travessias, excluindo‐se as embarcações interditadas.
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Total de embarcações por jurisdição
80
70
60

67

50
40

Total

30
20
10

19

18

Intramunicipal

Interes/Intern

0
Intermunicipal

Figura 670 – Total de embarcações por grupo
Fonte: Elaboração Própria

2.10.4.2. Higiene das Embarcações
O estado de conservação das embarcações foi avaliado pelo estado de higiene
apresentado. Tendo em vista os dados disponíveis para esta análise e visando simplificar a
informação apresentada, foi considerado o estado de conservação de apenas uma embarcação
por travessia, aquela que apresentasse o pior estado de conservação. Assim, o estado das
embarcações, segundo o estado de higiene, pode ser visualizado na Figura 671.
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Total de travessias por estado de higiene
10
Bom
2
30

Regular
Ruim
Informação Não
Disponível

20

Figura 671 – Total de travessias por estado de higiene
Fonte: Elaboração Própria

As Figuras 672 a 674, ilustram o que foi observado em campo, em cada grupo de
travessias.

Total de travessias por estado de higiene ‐
Interestadual/Internacional

2
Bom
Regular

5

Figura 672 – Total de travessias por estado de higiene – Grupo Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 326 – Travessias por estado de higiene – Grupo Interestadual/Internacional
Itens de segurança
Apresentam itens de segurança

Não apresentam itens de
segurança

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Santa Helena – Porto Índio/Porti Itaipú Porã (08)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)

Fonte: Elaboração Própria

Total de travessias por estado de higiene ‐
Intermunicipal

Bom

9

Regular
21

2

Ruim
Informação Não
Disponível

16

Figura 673 – Total de travessias por estado de higiene – Grupo Intermunicipal
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 327 – Travessias por estado de higiene – Grupo Intermunicipal
Estado de higiene da embarcação
Bom

Regular

Ruim
Desconhecido

Travessias – Intermunicipal
Mirador – Guaporema (47)
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Cantú – Altamira do Paraná (55)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Ubiratã – Braganey (58)
Verê – São Jõao (28)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Cantagalo – Condói (26)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Pinhão/Bituruna – Bituruna (20)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)
Nova Cantú – Laranjal (54)
Ivatuba – Engenheiro Beltrão (45)
Querência do Norte – Icaraíma (49) Porto Jundiá
Cândido de Abreu – Prudentópolis (36) Areiao
Cândido de Abreu – Turvo (39)
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
Goioxim – Santa Maria do Oeste (51)
Grandes Rios – Jardim Alegre (42)
Rio Branco do Ivaí – Ariranha do Ivaí (41)
Mangueirinha – Reserva do Iguaçú (25)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de travessias por estado de higiene ‐
Intramunicipal

1
Bom
Regular
2

4

Informação Não
Disponível

Figura 674 – Total de travessias por estado de higiene – Grupo Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 328 – Travessias por estado de higiene – Grupo Intramunicipal
Estado de higiene da embarcação
Bom

Regular
Desconhecido

Travessias – Intramunicipal
Cel. Domingos Soares (22)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13)
Guaratuba (62))
Cruz Machado (18)
Paranaguá (63)
Tibagi (61)

Fonte: Elaboração Própria

Pelos gráficos, observa‐se que apenas duas embarcações, ambas do grupo
Intermunicipal, foram classificadas como ruins, sendo as demais classificadas como boas ou
regulares.

2.10.4.3. Itens de Segurança por Embarcação
Os itens de segurança são obrigatórios em embarcações coletivas. A Figura 675 aponta
quantas embarcações possuem os itens obrigatórios.
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Total de embarcações que apresentam itens
de segurança
19

Apresenta itens de
segurança

4

Embarcação sem
informações

73

Não apresenta itens de
segurança

Figura 675 – Total de embarcações que apresentam itens de segurança
Fonte: Elaboração Própria

Na análise foram excluídas as embarcações interditadas e as naufragadas, porém,
foram incluídas as embarcações oficialmente interditadas mas que continuam em operação.
As Figura 676 a 678 trazem as relações de embarcações que possuem itens de
segurança.

Total de embarcações que apresentam itens
de segurança ‐ Interestadual/Internacional

2

Apresenta itens de
segurança

1

Não apresenta itens de
segurança
Embarcação sem
informações
17

Figura 676 – Total de embarcações que apresentam itens de segurança – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 329 – Travessias cujas embarcações apresentam itens de segurança – Grupo
Interestadual/Internacional
Segurança nas embarcações
Apresentam itens de segurança
em todas as embarcações

Faltam itens de segurança em
uma ou mais
embarcações/Faltam
informações de uma ou mais
embarcações

Travessias – Interestadual/Internacional
São Pedro do Paraná – Bataiporã (05)
Terra Rica – Euclides da Cunha Paulista (04)
Itambaracá – Cândido Mota (01)
Santa Mariana – Florínea (02)
Guaíra – Salto del Guairá (06)
Lupionópolis – Pirapozinho (03)
Santa Helena – Porto Índio/Portp Itaipú Porã (08)

Fonte: Elaboração Própria

Total de embarcações que apresentam itens de
segurança ‐ Intermunicipal
2
Apresenta itens de
segurança

13

Não apresenta itens de
segurança
44

Embarcação sem
informações

Figura 677 – Total de embarcações que apresentam itens de segurança – Grupo
Interestadual/Internacional
Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 330 – Travessias cujas embarcações apresentam itens de segurança – Grupo
Interestadual/Internacional
Segurança nas embarcações
Apresentam itens de segurança
em todas as embarcações

Faltam itens de segurança em
uma ou mais
embarcações/Faltam
informações de uma ou mais
embarcações

Travessias – Intermunicipal
Mirador – Guaporema (47)
Querência do Norte – Icaraíma (50) Porto Novo
Boa Esperança do Iguaçu – Três Barras do Paraná (32)
Boa Vista da Aparecida – Nova Prata do Iguaçu (35)
Cruzeiro do Iguaçu – Quedas do Iguaçu (31)
Mercedes – Guaíra (07)
Nova Prata do Iguaçu – Três Barras do Paraná (33) São Paulo
Palmital – Goioxim (52)
Carambeí – Tibagi (60)
São Jorge do Oeste – Verê (30) Volta Grande
Três Barras do Paraná – Nova Prata do Iguaçu (34) São Pedro)
Verê – São Jorge do Oeste (29) São José
Bituruna – Cruz Machado (16)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu (57)
Cantagalo – Condói (26)
Mangueirinha – Cel. Domingos Soaeres (23)
Pinhão – Cel. Domingos Soares /Reserva do Iguaçú (21)
Porto Amazonas – Lapa (09)
Porto Barreiro – Chopinzinho (27)
Porto Vitória – União da Vitória (14)
São João do Triunfo – Lapa (11) Palmira
Palmeira – Lapa (10)
São Carlos do Ivaí – Japurá (46)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (37) Block
Cândido de Abreu – Boa Ventura de São Roque (40)
Cândido de Abreu – Prudentópolis (38) Tereza Cristina
Godoy Moreira – Barbosa Ferraz (43)
São Pedro do Ivaí – Fênix (44)
Formosa do Oeste – Alto Piquiri (59)
Laranjal – Diamante do Sul (53)
Verê – São Jõao (28)
Altamira do Paraná – Guaraniaçu (56)
Cruz Machado – Pinhão (17) Foz da Areia
Cruz Machado – Pinhão (17) Rio da Areia
São João do Triunfo – Lapa (12) Mato Queimado
Ivaté – Santa Cruz de Monte Castelo (48)

Fonte: Elaboração Própria
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Total de embarcações que apresentam itens
de segurança ‐ Intramunicipal

5
Apresenta itens de
segurança
Não apresenta itens de
segurança
12

Figura 678 – Total de embarcações que apresentam itens de segurança – Grupo
Intramunicipal
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 331 – Travessias cujas embarcações apresentam itens de segurança – Grupo
Intramunicipal
Segurança nas embarcações
Apresentam itens de segurança
em todas as embarcações

Faltam itens de segurança em
uma ou mais
embarcações/Faltam
informações de uma ou mais
embarcações

Travessias – Intramunicipal
Tibagi (61)
Mangueirinha (24)
São Mateus do Sul (13))
Paranaguá (63)
Cruz Machado (18)
Guaratuba (62))

Fonte: Elaboração Própria

Através dos gráficos, conclui‐se que grande parte das embarcações possuem itens de
segurança, estando inexistentes em 20% das embarcações.
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3. Hierarquização das travessias
O presente estudo teve por objetivo a caracterização da estrutura econômica e
demográfica das regiões no entorno de 63 travessias rodoviárias selecionadas (pontes e
acessos) em processo de planejamento sobre os rios Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Ivaí,
Piquiri e Tibagi e travessias litorâneas no estado do Paraná. A caracterização econômica em
tela baseou-se fundamentalmente em dados secundários, mas foram apoiados por
levantamento de campo a respeito das condições materiais existentes em cada travessia.
De início, cabe resumir as principais características das travessias sobre rios e outros
corpos de água e das regiões delimitadas no seu entorno e a fórmula adotada para
hierarquização:
a. São travessias rodoviárias de impacto local, uma vez que, geralmente não integram
os principais eixos logísticos do Estado;
b. São travessias localizadas predominantemente em áreas rurais, no interior dos
municípios, tendo por função servir de infraestrutura para o deslocamento de cargas
agrícolas, fluxos de comércio e de pessoas dessas áreas;
c. Os municípios que formam as regiões no entorno das travessias são, em geral, de
pequeno porte, onde a atividade agropecuária é predominante e registram
crescimento populacional baixo ou negativo e PIB per capita substancialmente
inferior à média estadual; há também muitos casos (lagos de hidrelétricas) onde a
atividade turística é crescente;
d. Em muitos casos, a travessia somente se torna viável em termos de redução do
percurso rodoviário, em relação à alternativa atual, se a construção da travessia
(ponte) for complementada com melhorias na estrada que conduz à esta;
e. A falta de mapas rodoviários mais detalhados abrangendo também rodovias
municipais (que conduzem às travessias), ou mesmo a ausência de eventuais planos
de construção de novos acessos, trouxe dificuldades à exata identificação dos trechos
rodoviários envolvidos (traçados e distâncias) e ao cálculo da redução de percurso,
apesar do esforço realizado com apoio de ferramentas do Google, de tal forma que
as distâncias apuradas devem ser tomadas como aproximativas.
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Por falta de dados com maior nível de detalhamento, as informações demográficas e
econômicas referem-se a municípios, e não a localidades diretamente beneficiadas, o
que pode implicar em superestimativas dos impactos. Acredita-se que o efeito de
superestimativas não afete, em grande parte, o resultado da hierarquização de
travessias, uma vez que a superestimativa é comum à maioria dos casos. Além disso,
a fórmula de cálculo (ver expressão abaixo) utiliza dois níveis territoriais, os dois
municípios diretamente ligados pela travessia e, com menor peso na fórmula, a
região de entorno definida pela redução de percurso maior ou igual a 10%.

g. Para efeito dos cálculos da redução de tempo de deslocamento para a finalidade da
hierarquização das travessias(apresentada nas tabelas abaixo) foram levadas em
conta duas situações das rodovias, já adotadas nas análises individualizadas de cada
travessia: (1) hierarquização por tempo de viagem, calculada a partir das condições
rodoviárias atuais dos acessos às travessias, com ponderações diferentes para
trechos pavimentados e não pavimentadas; (2) hierarquização por redução de
percurso em quilômetros, supondo condições hipotéticas futuras, onde todos os
trechos seriam pavimentados, recebendo por isso igual ponderação em termos de
tempo de viagem por km percorrido.
h. A hierarquização levada a efeito com a utilização da fórmula abaixo deve ser
entendida como um esforço de sistematização do grande número de informações e
particularidades existentes nas diferentes travessias estudadas. Resumidamente, o
resultado é a associação simples entre as três variáveis principais: extensão da
travessia ou ponte, redução do tempo do percurso rodoviário obtida com a
construção da travessia e base demográfica e econômica do entorno, juntamente
com a projeção de demanda. Evidentemente, melhorias na qualidade dos dados
(como custo da ponte ao invés de extensão, ou benefícios da travessia às
comunidades rurais diretamente beneficiadas ao invés de PIB e população do
município como um todo, qualidade e custo de melhorias nos acessos rodoviários,
etc.) poderiam conduzir a uma hierarquização mais condizente com a realidade local.
A fórmula de hierarquização utilizada foi a seguinte:
Hij = (Redij/Extij) * {[PIBi+PIBj+(0,1*(PIBrij-PIBi-PIBj)] + [Popi+Popj + (0,1*(Poprij-Popi-Popj)]+TxPrij}
Onde:
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Hij: indicador de hierarquização da travessia ij, ligando o município i ao município j, de
modo que quanto maior Hij, mais elevada a posição da travessia no ranking de
travessias.
Redij: Relação entre o percurso com a travessia pelo percurso sem a travessia;
Extij: extensão aproximada em km da travessia (ponte);
PIBi + PIBj: somatório do PIB dos dois municípios i e j diretamente ligados pela
travessia;
PIBrij: somatório do PIB do conjunto dos municípios potencialmente beneficiados pela
travessia ij, que obtenham redução mínima do percurso rodoviário com a travessia em
pelo menos 10%;
Popi+Popj: somatório da população dos dois municípios i e j diretamente ligados pela
travessia;
Poprij: somatório da população do conjunto dos municípios potencialmente
beneficiados pela travessia ij, que obtenham redução mínima do percurso rodoviário
com a travessia em pelo menos 10%;
TxPrij: Taxa de crescimento da projeção de demanda por travessia ij, ligando o
município i ao município j.
Como informações adicionais, os montantes de PIB e população foram normalizados
para valores menores ou iguais à unidade. A fórmula possui quatro componentes: fator
redução do tempo de deslocamento obtida com a travessia em relação à extensão da travessia
(redij/extij) e fatores PIB, População e taxa de crescimento. O indicador de hierarquização Hij foi
calculado para todas as 63 travessias, elaborando-se o ranking de posições, cabendo as
seguintes observações:
a. Há muitas travessias com redução de tempo negativa, especialmente na
hierarquização para as condições atuais das rodovias. Na hierarquização supondo
pavimentação dos acessos rodoviários, apenas seis travessias apresentaram o fator
redução de tempo negativo. A redução negativa refere-se sempre ao tempo de
deslocamento entre as áreas urbanas dos dois municípios i e j. Assim, distritos ou
localidades vizinhos às travessias poderiam provavelmente ser beneficiados com a
construção da travessia, apesar do indicador Hij ser negativo.

813

Relatório Final

Dezembro, 2014

b. As travessias foram também agrupadas por bacia hidrográfica, de montante a jusante,
além de por ranking, para melhor observação da proximidade entre as travessias.
Entretanto, não foram feitas simulações dos efeitos evidentes da construção de
determinada travessia sobre as travessias muito próximas.

3.1.

Hierarquização das travessias nas condições atuais dos
acessos rodoviários

A Tabela 332 e a Tabela 333 mostram a hierarquização das 63 travessias calculada a
partir de ponderações diferenciadas para os trechos de acesso. A Tabela 332 indica o ranking
geral e a Tabela 333 reúne as travessias por bacia hidrográfica e sua posição no ranking geral.
A análise da Tabela 332 mostra que duas travessias destacam-se com elevado
resultado da hierarquização (acima de 15): Guaratuba-Matinhos e Ponta Grossa-Tibagi. Com Hij
médio, entre 10 e 15, foram classificadas quatro travessias: Cruz Machado (Rio da Areia), São
Carlos do Ivaí, Altamira do Paraná-Guaraniaçu, Palmital-Goioxin e São João do Triunfo. Com Hij
entre 8 e 10, tem-se Cândido Abreu (Block), Nova Cantu- Laranjal e Godoy Moreira. Verifica-se,
ainda, que 45 travessias apresentaram Hij maiores ou iguais a 1, o que estabelece condições de
prioridade. As demais 18 travessias, com Hij com valores menores que 1, indicam condições
desfavoráveis de acesso.
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Tabela 332 – Hierarquização das travessias nas condições atuais dos trechos rodoviários – ranking geral, Estado do Paraná
o

N.

1-Travessia ij por ranking

Redução (com
travessia/ sem
travessia)
23.91

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(PI [Popi+Popj + (0,1*(Poprij- Taxa de crescimento
Brij-PIBi-PIBj)]
Popi-Popj)]}
da projeção

Hij

Ranking

62

Guaratuba – Matinhos

1.2

19.93

0.20

0.24

0.78

24.24

1

60

Carambeí/Ponta Grossa – Tibagi

0.83

0.1

8.26

0.87

1.00

0.20

17.13

2

19

Cruz Machado (Rio da Areia)

1.86

0.1

18.56

0.10

0.15

0.50

13.86

3

46

São Carlos do Ivaí-Japurá

3.64

0.2

18.18

0.07

0.10

0.51

12.47

4

55

Altamira do Paraná – Guaraniaçu

2.10

0.1

21.04

0.04

0.07

0.44

11.64

5

52

Palmital – Goioxim

1.11

0.1

11.10

0.03

0.07

0.94

11.52

6

11

São João do Triunfo-Lapa

0.84

0.1

8.38

0.13

0.18

0.92

10.37

7

37

Cândido Abreu-Prudentópolis (Block)

1.04

0.1

10.36

0.08

0.24

0.64

9.95

8

54

Nova Cantu – Laranjal

1.74

0.1

17.44

0.02

0.05

0.47

9.56

9

43

Godoy Moreira-Barbosa Ferraz

1.81

0.1

18.13

0.03

0.06

0.39

8.58

10

41

Rio Branco do Ivaí-Ariranha do Ivaí
Verê-São Jorge D’Oeste (Volta
Grande)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu

2.30

0.1

23.03

0.02

0.04

0.29

7.98

11

0.89

0.1

8.95

0.04

0.06

0.73

7.46

12

1.27

0.2

6.36

0.07

0.12

0.88

6.80

13

Paranaguá
Cândido Abreu-Prudentópolis (Teresa
Cristina)
Palmeira-Lapa

1.16

0.3

3.87

1.00

0.42

0.31

6.71

14

1.05

0.1

10.48

0.08

0.20

0.32

6.28

15

0.44

0.05

8.89

0.18

0.23

0.29

6.22

16

0.78

0.1

7.76

0.13

0.18

0.46

5.91

17

1.72

0.2

8.61

0.07

0.10

0.50

5.77

18

61

Lapa
Ivaté- Querência do Norte/Sta Cruz de
Monte Castelo
Tibagi

1.81

0.1

18.10

0.05

0.06

0.19

5.35

19

9

Porto Amazonas-Lapa

0.72

0.1

7.21

0.12

0.15

0.46

5.27

20

47

Mirador-Guaporema

1.61

0.2

8.06

0.04

0.06

0.52

5.01

21

56

Nova Cantu – Altamira do Paraná

0.97

0.1

9.66

0.02

0.04

0.44

4.87

22

59

Formosa do Oeste – Alto Piquiri

1.35

0.2

6.73

0.06

0.10

0.50

4.49

23

30
57
63
38
10
12
48

Continua
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Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

0.77

0.1

7.66

0.04

0.08

0.85

0.1

8.45

0.08

0.12

[PIBi+PIBj+(0,1*(PI [Popi+Popj + (0,1*(Poprij- Taxa de crescimento
Brij-PIBi-PIBj)]
Popi-Popj)]}
da projeção

Hij

Ranking

0.45

4.29

24

0.23

3.73

25

13

Cândido Abreu-Boa Aventura de S.
Roque (Poço Grande-Jacaré)
São Mateus do Sul

17

Cruz Machado (Foz do Areia)

2.26

0.8

2.82

0.10

0.15

1.00

3.51

26

36

Cândido Abreu-Prudentópolis (Areão)

1.09

0.1

10.93

0.08

0.20

0.00

3.05

27

58

2.11

0.1

21.09

0.06

0.08

0.00

2.88

28

1.39

0.3

4.64

0.04

0.07

0.47

2.71

29

26

Ubiratã – Braganey
Querência do Norte-Icaraíma (Porto
Novo)
Cantagalo-Candói

0.71

0.1

7.11

0.05

0.09

0.24

2.67

30

28

Verê-São João (Bela Vista)

0.82

0.2

4.08

0.06

0.07

0.48

2.44

31

53

Laranjal – Diamante do Sul

2.90

0.1

29.00

0.02

0.04

0.00

1.76

32

51

Goioxim – Santa Maria do Oeste

1.17

0.07

16.76

0.03

0.07

0.00

1.71

33

14

Porto Vitória-União da Vitória

0.65

0.2

3.24

0.10

0.17

0.26

1.70

34

31

Cruzeiro do Iguaçu-Quedas do Iguaçu

2.21

1

2.21

0.10

0.13

0.48

1.57

35

44

São Pedro do Ivaí-Fênix

0.43

0.1

4.31

0.04

0.05

0.28

1.54

36

2

Santa Mariana-Florínea

1.25

0.5

2.49

0.06

0.08

0.41

1.37

37

29

Verê-São Jorge D’Oeste (São José)

0.91

0.1

9.07

0.06

0.09

0.00

1.36

38

1

Itambaracá-Cândido Mota

1.45

0.9

1.61

0.15

0.20

0.47

1.33

39

8

Santa Helena-Puerto Indio
Boa Esperança do Iguaçu-Três Barras
do Paraná
Mangueirinha (Covó)
Pinhão-Cel. Domingos Soares (São
Pedro)
Boa Vista da Aparecida-N. Prata do
Iguaçu
Coronel Domingos Soares-Pinhão
(Iratim)
Cruz Machado (Palmeirinha)

19.54

9.5

2.06

0.08

0.08

0.45

1.25

40

2.19

0.8

2.74

0.05

0.08

0.32

1.24

41

4.05

0.8

5.06

0.08

0.05

0.11

1.21

42

0.89

0.6

1.48

0.09

0.13

0.50

1.06

43

0.95

1

0.95

0.04

0.07

0.94

1.00

44

1.10

0.8

1.38

0.09

0.13

0.50

1.00

45

2.50

0.7

3.57

0.04

0.10

0.13

0.97

46

40

50

32
24
21
35
22
18

Continua
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Redução (com
travessia/ sem
travessia)
1.18

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(PI [Popi+Popj + (0,1*(Poprij- Taxa de crescimento
Brij-PIBi-PIBj)]
Popi-Popj)]}
da projeção

Hij

Ranking

45

Ivatuba-Eng. Beltrão

0.2

5.92

0.07

0.09

0.00

0.92

47

49

Querência do Norte-Icaraíma (Jundiá)

2.10

0.3

6.99

0.06

0.07

0.00

0.91

48

42

1.56

0.2

7.79

0.04

0.08

0.00

0.91

49

1.53

1

1.53

0.05

0.08

0.36

0.76

50

4

Grandes Rios-Jardim Alegre
Três Barras do Paraná-N. Prata do
Iguaçu
Terra Rica-Euclides da Cunha Paulista

2.29

2.2

1.04

0.04

0.09

0.52

0.68

51

15

Bitura (Jangada)-Porto Vitória

1.14

0.4

2.85

0.03

0.06

0.13

0.62

52

5

São Pedro do Paraná-Batayporã

1.13

1.2

0.94

0.04

0.06

0.53

0.59

53

7

Mercedes-Guaíra (rio Guaçu)

0.67

0.6

1.11

0.07

0.11

0.31

0.54

54

6

3.59

3

1.20

0.06

0.10

0.28

0.54

55

1.40

1

1.40

0.05

0.09

0.24

0.53

56

27

Guaíra-Salto del Guairá
Nova Prata do Iguaçu-Três Barras do
Paraná
Porto Barreiro-Chopinzinho

1.14

1

1.14

0.06

0.09

0.26

0.47

57

16

Bituruna-Cruz Machado

1.81

0.6

3.01

0.04

0.10

0.00

0.44

58

20

Pinhão-Bituruna (Floresta)

0.63

0.5

1.27

0.10

0.14

0.00

0.30

59

25

1.14

1

1.14

0.10

0.09

0.00

0.22

60

0.64

0.9

0.71

0.09

0.07

0.11

0.20

61

39

Mangueirinha-Reserva do Iguaçu
Mangueirinha-Cel. Domingos Soares
(Butiá)
Cândido Abreu-Turvo (Rio Belo)

0.94

1

0.94

0.08

0.10

0.00

0.17

62

3

Lupionópolis-Pirapozinho

0.74

1

0.74

0.06

0.09

0.00

0.11

63

34

33

23

Fonte: Elaboração própria
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A Tabela 333 evidencia a hierarquização das travessias por bacia hidrográfica. Os
resultados indicam que as travessias nas bacias Litorâneas e do Rio Tibagi apresentam-se
melhor ranqueadas (pois contemplam as duas travessias melhor classificadas). Em
compensação as do Rio Paraná foram as que apresentaram os menores valores no ranking.
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Tabela 333 – Hierarquização das travessias nas condições atuais dos trechos rodoviários – Bacias hidrográficas, Estado do Paraná
o

N.

Travessia ij por bacia

Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(
PIBrij-PIBi-PIBj)]

[Popi+Popj + (0,1*(PoprijPopi-Popj)]}

Taxa de crescimento
da projeção

Hij

Ranking

Rio Paranapanema
1

Itambaracá-Cândido Mota

1.45

0.90

1.61

0.15

0.20

0.47

1.33

39.00

2

Santa Mariana-Florínia

1.25

0.50

2.49

0.06

0.08

0.41

1.37

37.00

3

Lupionópolis-Pirapozinho

0.74

1.00

0.74

0.06

0.09

0.00

0.11

63.00

4

Terra Rica-Euclides da Cunha Paulista

2.29

2.20

1.04

0.04

0.09

0.52

0.68

51.00

5

São Pedro do Paraná-Batayporã

1.13

1.20

0.94

0.04

0.06

0.53

0.59

53.00

6

Guaíra-Salto del Guairá

3.59

3.00

1.20

0.06

0.10

0.28

0.54

55.00

7

Mercedes-Guaíra (Arroio Guaçu)

0.67

0.60

1.11

0.07

0.11

0.31

0.54

54.00

8

Santa Helena-Puerto Indio

19.54

9.50

2.06

0.08

0.08

0.45

1.25

40.00

9

Porto Amazonas-Lapa

0.72

0.10

7.21

0.12

0.15

0.46

5.27

20.00

10

Palmeira-Lapa

0.44

0.05

8.89

0.18

0.23

0.29

6.22

16.00

11

São João do Triunfo – Lapa

0.84

0.10

8.38

0.13

0.18

0.92

10.37

7.00

12

Lapa-São João do Triunfo

0.78

0.10

7.76

0.13

0.18

0.46

5.91

17.00

13

São Mateus do Sul

0.85

0.10

8.45

0.08

0.12

0.23

3.73

25.00

14

Porto Vitória-União Vitória

0.65

0.20

3.24

0.10

0.17

0.26

1.70

34.00

15

Bituruna-Porto Vitória

1.14

0.40

2.85

0.03

0.06

0.13

0.62

52.00

16

Bituruna-Cruz Machado

1.81

0.60

3.01

0.04

0.10

0.00

0.44

58.00

17

Cruz Machado- Pinhão (Foz da Areia)

2.26

0.80

2.82

0.10

0.15

1.00

3.51

26.00

18

Cruz Machado (Palmeirinha)

2.50

0.70

3.57

0.04

0.10

0.13

0.97

46.00

19

Cruz Machado-Pinhão (Rio da Areia)

1.86

0.10

18.56

0.10

0.15

0.50

13.86

3.00

20

Pinhão-Bituruna (Floresta)

0.63

0.50

1.27

0.10

0.14

0.00

0.30

59.00

21

Pinhão-Cel. Dom. Soares (S. Pedro)

0.89

0.60

1.48

0.09

0.13

0.50

1.06

43.00

22

Cel. Domingos Soares-Pinhão (Iratim)

1.10

0.80

1.38

0.09

0.13

0.50

1.00

45.00

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Continua
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Travessia ij por bacia

Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(
PIBrij-PIBi-PIBj)]

[Popi+Popj + (0,1*(PoprijPopi-Popj)]}

Taxa de crescimento
da projeção

Hij

Ranking

Rio Iguaçu
23

Mangueirinha-Cel. D.Soares (Butiá)

0.64

0.90

0.71

0.09

0.07

0.11

0.20

61.00

24

Mangueirinha (Covó)

4.05

0.80

5.06

0.08

0.05

0.11

1.21

42.00

25

Mangueirinha-Reserva do Iguaçu

1.14

1.00

1.14

0.10

0.09

0.00

0.22

60.00

26

Cantagalo-Candoi

0.71

0.10

7.11

0.05

0.09

0.24

2.67

30.00

27

Porto Barreiro-Chopinzinho

1.14

1.00

1.14

0.06

0.09

0.26

0.47

57.00

28

Verê-São João

0.82

0.20

4.08

0.06

0.07

0.48

2.44

31.00

29

Verê- São Jorge d’Oeste (São José)

0.91

0.10

9.07

0.06

0.09

0.00

1.36

38.00

30

Verê- São Jorge d’Oeste (Volta Grande)

0.89

0.10

8.95

0.04

0.06

0.73

7.46

12.00

31

Cruzeiro Iguaçu-Quedas do Iguaçu

2.21

1.00

2.21

0.10

0.13

0.48

1.57

35.00

32

Boa Esper. Iguaçu-Três Barras Paraná

2.19

0.80

2.74

0.05

0.08

0.32

1.24

41.00

33

N.Prata do Iguaçu-Três Barras Paraná

1.40

1.00

1.40

0.05

0.09

0.24

0.53

56.00

34

Três Barras Paraná- N.Prata do Iguaçu

1.53

1.00

1.53

0.05

0.08

0.36

0.76

50.00

35

Boa Vista Aparecida-N. Prata Iguaçu

0.95

1.00

0.95

0.04

0.07

0.94

1.00

44.00

36

Când. Abreu-Prudentópolis (T.Cristina)

1.09

0.10

10.93

0.08

0.20

0.00

3.05

27.00

37

Cândido Abreu-Prudentópolis (Areão)

1.04

0.10

10.36

0.08

0.24

0.64

9.95

8.00

38

Cândido Abreu-Prudentópolis (Block)

1.05

0.10

10.48

0.08

0.20

0.32

6.28

15.00

39

Cândido Abreu-Turvo (Rio Belo)

0.94

1.00

0.94

0.08

0.10

0.00

0.17

62.00

40

Când.Abreu-Boa Aventura de S. Roque

0.77

0.10

7.66

0.04

0.08

0.45

4.29

24.00

41

Rio Branco do Ivaí-Ariranha do Ivaí

2.30

0.10

23.03

0.02

0.04

0.29

7.98

11.00

42

Grandes Rios-Jardim Alegre

1.56

0.20

7.79

0.04

0.08

0.00

0.91

49.00

43

Godoy-Moreira-Barbosa Ferraz

1.81

0.10

18.13

0.03

0.06

0.39

8.58

10.00

44

S.Pedro do Ivaí-Fênix

0.43

0.10

4.31

0.04

0.05

0.28

1.54

36.00

45

Ivatuba- Eng.Beltrão

1.18

0.20

5.92

0.07

0.09

0.00

0.92

47.00

Rio Ivaí

Continua
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Travessia ij por bacia

Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(
PIBrij-PIBi-PIBj)]

[Popi+Popj + (0,1*(PoprijPopi-Popj)]}

Taxa de crescimento
da projeção

Hij

Ranking

Rio Ivaí
46

S.Carlos do Ivaí-Japurá

3.64

0.20

18.18

0.07

0.10

0.51

12.47

4.00

47

1.61

0.20

8.06

0.04

0.06

0.52

5.01

21.00

1.72

0.20

8.61

0.07

0.10

0.50

5.77

18.00

49

Mirador-Guaporema
Ivaté-Querência do Norte/Sta Cruz de
Monte Castelo
Querência Norte-Icaraíma (Pto Jundiá)

2.10

0.30

6.99

0.06

0.07

0.00

0.91

48.00

50

Querência Norte-Icaraíma (Pto Novo)

1.39

0.30

4.64

0.04

0.07

0.47

2.71

29.00

48

Rio Piquiri
51

Goioxim-S.Maria d’Oeste

1.17

0.07

16.76

0.03

0.07

0.00

1.71

33.00

52

Palmital-Goioxim

1.11

0.10

11.10

0.03

0.07

0.94

11.52

6.00

53

Laranjal-Diamante do Sul

2.90

0.10

29.00

0.02

0.04

0.00

1.76

32.00

54

Nova Cantu-Laranjal

1.74

0.10

17.44

0.02

0.05

0.47

9.56

9.00

55

Altamira do Paraná-Guaraniaçu

2.10

0.10

21.04

0.04

0.07

0.44

11.64

5.00

56

Nova Cantu-Altamira do Paraná

0.97

0.10

9.66

0.02

0.04

0.44

4.87

22.00

57

Campina da Lagoa-Guaraniaçu

1.27

0.20

6.36

0.07

0.12

0.88

6.80

13.00

58

Ubiratã-Braganey

2.11

0.10

21.09

0.06

0.08

0.00

2.88

28.00

59

Formosa do Oeste-Alto Piquiri

1.35

0.20

6.73

0.06

0.10

0.50

4.49

23.00

60

Carambeí/Ponta Grossa – Tibagi

0.83

0.10

8.26

0.87

1.00

0.20

17.13

2.00

61

Tibagi

1.81

0.10

18.10

0.05

0.06

0.19

5.35

19.00

62

Guaratuba – Matinhos

23.91

1.20

19.93

0.20

0.24

0.78

24.24

1.00

63

Paranaguá

1.16

0.30

3.87

1.00

0.42

0.31

6.71

14.00

Rio Tibagi

Travessias litorâneas

Fonte: Elaboração própria
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Hierarquização
das
travessias
na
pavimentação dos acessos rodoviários

hipótese

de

Tomando-se por base de cálculo, hipoteticamente, trechos rodoviários de acesso às
travessias todos eles pavimentados, ou com igual velocidade por hora, gerou-se nova
hierarquização, cujos dados estão na Tabela 334 e na Tabela 335, A primeira apresenta o
ranking geral e a segunda apresenta as travessias por bacia hidrográfica, mostrando a sua
posição no ranking geral.
Observando a Tabela 334, verifica-se que o novo ranqueamento privilegia travessias de
elevada relação Redi/Exti, ou seja, de grande redução de percurso aliada à relativamente
pequena extensão da travessia ou ponte, com exceção do primeiro, que apresentou elevado
grau em seus componentes socioeconômicos (PIB e população), que é Ponta Grossa-Tibagi. As
cinco travessias seguintes que ocupam o ranking são Cruz Machado (Rio da Areia), Altamira do
Paraná-Guaraniaçu, Candido Abreu (Block), Guaratuba-Matinhos e São João do Triunfo.
Apenas 11 travessias apresentaram Hij menor do que 1, mostrando redução de percurso não
eficientes.
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Tabela 334 – Hierarquização das travessias na hipótese de pavimentação dos trechos rodoviários – ranking geral, Estado do Paraná
o

N.

1-Travessia ij por ranking

Redução (com
travessia/ sem
travessia)
1.07

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(PIBri [Popi+Popj + (0,1*(Poprij- Taxa de crescimento
Popi-Popj)]}
da projeção
j-PIBi-PIBj)]

Hij

Ranking

60

Carambeí/Ponta Grossa – Tibagi

0.1

10.68

0.87

1.00

0.20

22.16

1

19

Cruz Machado (Rio da Areia)

2.86

0.1

28.55

0.10

0.15

0.50

21.33

2

55

Altamira do Paraná – Guaraniaçu

3.33

0.1

33.27

0.04

0.07

0.44

18.41

3

37

Cândido Abreu-Prudentópolis (Block)

1.80

0.1

17.95

0.08

0.24

0.64

17.25

4

62

Guaratuba – Matinhos

16.47

1.2

13.72

0.20

0.24

0.78

16.69

5

11

São João do Triunfo-Lapa

1.27

0.1

12.75

0.13

0.18

0.92

15.77

6

52

Palmital – Goioxim

1.51

0.1

15.07

0.03

0.07

0.94

15.63

7

54

Nova Cantu – Laranjal
Verê-São Jorge d’Oeste
Grande)
São Carlos do Ivaí-Japurá

2.57

0.1

25.69

0.02

0.05

0.47

14.09

8

1.57

0.1

15.66

0.04

0.06

0.73

13.05

9

30
46

(Volta

3.74

0.2

18.68

0.07

0.10

0.51

12.82

10

2.60

0.1

26.02

0.03

0.06

0.39

12.32

11

1.81

0.1

18.14

0.08

0.20

0.32

10.87

12

57

Godoy Moreira-Barbosa Ferraz
Cândido Abreu-Prudentópolis
(Teresa Cristina)
Campina da Lagoa – Guaraniaçu

1.98

0.2

9.92

0.07

0.12

0.88

10.61

13

47

Mirador-Guaporema

3.20

0.2

16.02

0.04

0.06

0.52

9.96

14

41

Rio Branco do Ivaí-Ariranha do Ivaí

2.86

0.1

28.63

0.02

0.04

0.29

9.92

15

56

Nova Cantu – Altamira do Paraná

1.93

0.1

19.30

0.02

0.04

0.44

9.72

16

10

Palmeira-Lapa

0.65

0.05

13.10

0.18

0.23

0.29

9.16

17

12

1.13

0.1

11.29

0.13

0.18

0.46

8.61

18

2.57

0.2

12.85

0.07

0.10

0.50

8.61

19

1.44

0.1

14.38

0.04

0.08

0.45

8.04

20

9

Lapa-São João do Triunfo
Ivaté-Querência do Norte/Sta Cruz
de Monte Castelo
Cândido Abreu-Boa Aventura de S.
Roque (Poço Grande-Jacaré)
Porto Amazonas-Lapa

1.09

0.1

10.94

0.12

0.15

0.46

7.98

21

63

Paranaguá

1.28

0.3

4.27

1.00

0.42

0.31

7.41

22

59

Formosa do Oeste – Alto Piquiri

1.90

0.2

9.50

0.06

0.10

0.50

6.35

23

43
38

48
40

Continua
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Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

2.78

0.3

9.26

0.04

0.07

1.81

0.1

18.14

0.05

1.88

0.1

18.80

3.48

0.1

[PIBi+PIBj+(0,1*(PIBri [Popi+Popj + (0,1*(Poprij- Taxa de crescimento
Popi-Popj)]}
da projeção
j-PIBi-PIBj)]

Hij

Ranking

0.47

5.41

24

0.06

0.19

5.36

25

0.08

0.20

0.00

5.25

26

34.84

0.06

0.08

0.00

4.76

27

58

Querência do Norte-Icaraíma (Porto
Novo)
Tibagi
Cândido Abreu-Prudentópolis
(Areão)
Ubiratã – Braganey

17

Cruz Machado (Foz do Areia)

2.87

0.8

3.58

0.10

0.15

1.00

4.46

28

13

São Mateus do Sul

1.01

0.1

10.08

0.08

0.12

0.23

4.45

29

26

Cantagalo-Candói

1.17

0.1

11.67

0.05

0.09

0.24

4.38

30

28

Verê-São João (Bela Vista)

1.41

0.2

7.04

0.06

0.07

0.48

4.21

31

53

Laranjal – Diamante do Sul

4.62

0.1

46.25

0.02

0.04

0.00

2.81

32

44

São Pedro do Ivaí-Fênix

0.74

0.1

7.40

0.04

0.05

0.28

2.65

33

14

Porto Vitória-União da Vitória

0.99

0.2

4.96

0.10

0.17

0.26

2.60

34

29

Verê-São Jorge D’Oeste (São José)

1.63

0.1

16.32

0.06

0.09

0.00

2.44

35

51

Goioxim – Santa Maria do Oeste

1.36

0.07

19.36

0.03

0.07

0.00

1.98

36

42

Grandes Rios-Jardim Alegre
Boa Vista da Aparecida-N. Prata do
Iguaçu
Boa Esperança do Iguaçu-Três Barras
do Paraná
Cruzeiro do Iguaçu-Quedas do
Iguaçu
Pinhão-Cel.Domingos Soares (São
Pedro)
Itambaracá-Cândido Mota

3.10

0.2

15.52

0.04

0.08

0.00

1.81

37

1.68

1

1.68

0.04

0.07

0.94

1.76

38

3.05

0.8

3.82

0.05

0.08

0.32

1.73

39

2.40

1

2.40

0.10

0.13

0.48

1.71

40

1.29

0.6

2.16

0.09

0.13

0.50

1.55

41

1.68

0.9

1.87

0.15

0.20

0.47

1.54

42

Santa Mariana-Florínea
Querência
do
Norte-Icaraíma
(Jundiá)
Coronel Domingos Soares-Pinhão
(Iratim)
Continua

1.39

0.5

2.78

0.06

0.08

0.41

1.53

43

3.38

0.3

11.28

0.06

0.07

0.00

1.47

44

1.61

0.8

2.01

0.09

0.13

0.50

1.45

45

50
61
36

35
32
31
21
1
2
49
22
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1-Travessia ij por ranking

45

Ivatuba-Eng. Beltrão

4

Terra Rica-Euclides da Cunha Paulista

18
8

Relatório Final

Redução (com
travessia/ sem
travessia)
1.83

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*(PIBri [Popi+Popj + (0,1*(Poprij- Taxa de crescimento
Popi-Popj)]}
da projeção
j-PIBi-PIBj)]

Hij

Ranking

0.2

9.17

0.07

0.09

0.00

1.43

46

4.05

2.2

1.84

0.04

0.09

0.52

1.20

47

Cruz Machado (Palmeirinha)

3.05

0.7

4.36

0.04

0.10

0.13

1.19

48

18.54

9.5

1.95

0.08

0.08

0.45

1.19

49

2.10

1

2.10

0.05

0.08

0.36

1.04

50

1.86

1.2

1.55

0.04

0.06

0.53

0.97

51

2.31

1

2.31

0.05

0.09

0.24

0.88

52

7

Santa Helena-Puerto Indio
Três Barras do Paraná-N. Prata do
Iguaçu
São Pedro do Paraná-Batayporã
Nova Prata do Iguaçu-Três Barras do
Paraná
Mercedes-Guaíra (rio Guaçu)

0.84

0.6

1.41

0.07

0.11

0.31

0.68

53

15

Bituruna (Jangada)-Porto Vitória

1.24

0.4

3.09

0.03

0.06

0.13

0.67

54

27

Porto Barreiro-Chopinzinho

1.59

1

1.59

0.06

0.09

0.26

0.66

55

24

Mangueirinha (Covó)

2.13

0.8

2.66

0.08

0.05

0.11

0.64

56

16

Bituruna-Cruz Machado

2.28

0.6

3.80

0.04

0.10

0.00

0.55

57

6

Guaíra-Salto del Guairá

3.59

3

1.20

0.06

0.10

0.28

0.54

58

20

Pinhão-Bituruna (Floresta)

0.81

0.5

1.62

0.10

0.14

0.00

0.38

59

25

Mangueirinha-Reserva do Iguaçu

1.85

1

1.85

0.10

0.09

0.00

0.35

60

39

Cândido Abreu-Turvo (Rio Belo)
Mangueirinha-Cel. Domingos Soares
(Butiá)
Lupionópolis-Pirapozinho

1.59

1

1.59

0.08

0.10

0.00

0.28

61

0.80

0.9

0.89

0.09

0.07

0.11

0.24

62

1.16

1

1.16

0.06

0.09

0.00

0.17

63

34
5
33

23
3

Fonte: Elaboração própria
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Por fim, observando-se a Tabela 335, relativa à distribuição de travessias por bacia
hidrográfica e hierarquização na hipótese de pavimentação dos acessos rodoviários, continuase a ocorrência de uma relativa perda de posições no ranking das travessias dos rios Paraná e
Paranapanema – todas acima da 37a posição – em função das melhores condições atuais das
rodovias de acesso.
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Tabela 335 – Hierarquização das travessias na hipótese da pavimentação dos acessos rodoviários – Bacias hidrográficas, Estado do Paraná
o

N.

Travessia ij por bacia

Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*
(PIBrij-PIBi-PIBj)]

[Popi+Popj + (0,1*
(Poprij-Popi-Popj)]}

Taxa de crescimento
da projeção

Hij

Ranking

Rio Paranapanema
1

Itambaracá-Cândido Mota

1.45

0.90

1.61

0.15

0.20

0.47

1.33

39.00

2

Santa Mariana-Florínea

1.25

0.50

2.49

0.06

0.08

0.41

1.37

37.00

3

Lupionópolis-Pirapozinho

0.74

1.00

0.74

0.06

0.09

0.00

0.11

63.00

4

Terra Rica-Euclides da Cunha Paulista

2.29

2.20

1.04

0.04

0.09

0.52

0.68

51.00

5

São Pedro do Paraná-Batayporã

1.13

1.20

0.94

0.04

0.06

0.53

0.59

53.00

6

Guaíra-Salto del Guairá

3.59

3.00

1.20

0.06

0.10

0.28

0.54

55.00

7

Mercedes-Guaíra (Arroio Guaçu)

0.67

0.60

1.11

0.07

0.11

0.31

0.54

54.00

8

Santa Helena-Puerto Indio

19.54

9.50

2.06

0.08

0.08

0.45

1.25

40.00

9

Porto Amazonas-Lapa

0.72

0.10

7.21

0.12

0.15

0.46

5.27

20.00

10

Palmeira-Lapa

0.44

0.05

8.89

0.18

0.23

0.29

6.22

16.00

11

São João do Triunfo – Lapa

0.84

0.10

8.38

0.13

0.18

0.92

10.37

7.00

12

Lapa-São João do Triunfo

0.78

0.10

7.76

0.13

0.18

0.46

5.91

17.00

13

São Mateus do Sul

0.85

0.10

8.45

0.08

0.12

0.23

3.73

25.00

14

Porto Vitória-União Vitória

0.65

0.20

3.24

0.10

0.17

0.26

1.70

34.00

15

Bituruna-Porto Vitória

1.14

0.40

2.85

0.03

0.06

0.13

0.62

52.00

16

Bituruna-Cruz Machado

1.81

0.60

3.01

0.04

0.10

0.00

0.44

58.00

17

Cruz Machado- Pinhão (Foz do Areia)

2.26

0.80

2.82

0.10

0.15

1.00

3.51

26.00

18

Cruz Machado (Palmeirinha)

2.50

0.70

3.57

0.04

0.10

0.13

0.97

46.00

19

Cruz Machado-Pinhão (Rio da Areia)

1.86

0.10

18.56

0.10

0.15

0.50

13.86

3.00

20

Pinhão-Bituruna (Floresta)

0.63

0.50

1.27

0.10

0.14

0.00

0.30

59.00

21

Pinhão-Cel. Dom. Soares (S. Pedro)

0.89

0.60

1.48

0.09

0.13

0.50

1.06

43.00

22

Cel. Domingos Soares-Pinhão (Iratim)

1.10

0.80

1.38

0.09

0.13

0.50

1.00

45.00

Rio Paraná

Rio Iguaçu

Continua
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Travessia ij por bacia

Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

[PIBi+PIBj+(0,1*
(PIBrij-PIBi-PIBj)]

[Popi+Popj + (0,1*
(Poprij-Popi-Popj)]}

Taxa de crescimento
da projeção

Hij

Ranking

Rio Iguaçu
23

Mangueirinha-Cel. D.Soares (Butiá)

0.64

0.90

0.71

0.09

0.07

0.11

0.20

61.00

24

Mangueirinha (Covó)

4.05

0.80

5.06

0.08

0.05

0.11

1.21

42.00

25

Mangueirinha-Reserva do Iguaçu

1.14

1.00

1.14

0.10

0.09

0.00

0.22

60.00

26

Cantagalo-Candoi

0.71

0.10

7.11

0.05

0.09

0.24

2.67

30.00

27

Porto Barreiro-Chopinzinho

1.14

1.00

1.14

0.06

0.09

0.26

0.47

57.00

28

Verê-São João

0.82

0.20

4.08

0.06

0.07

0.48

2.44

31.00

29

Verê- São Jorge d’Oeste (São José)

0.91

0.10

9.07

0.06

0.09

0.00

1.36

38.00

30

Verê- São Jorge d’Oeste (Volta Grande)

0.89

0.10

8.95

0.04

0.06

0.73

7.46

12.00

31

Cruzeiro Iguaçu-Quedas do Iguaçu

2.21

1.00

2.21

0.10

0.13

0.48

1.57

35.00

32

Boa Esper. Iguaçu-Três Barras Paraná

2.19

0.80

2.74

0.05

0.08

0.32

1.24

41.00

33

N.Prata do Iguaçu-Três Barras Paraná

1.40

1.00

1.40

0.05

0.09

0.24

0.53

56.00

34

Três Barras Paraná- N.Prata do Iguaçu

1.53

1.00

1.53

0.05

0.08

0.36

0.76

50.00

35

Boa Vista Aparecida-N. Prata Iguaçu

0.95

1.00

0.95

0.04

0.07

0.94

1.00

44.00

36

Când.Abreu-Prudentópolis (T.Cristina)

1.09

0.10

10.93

0.08

0.20

0.00

3.05

27.00

37

Cândido Abreu-Prudentópolis (Areão)

1.04

0.10

10.36

0.08

0.24

0.64

9.95

8.00

38

Cândido Abreu-Prudentópolis (Block)

1.05

0.10

10.48

0.08

0.20

0.32

6.28

15.00

39

Cândido Abreu-Turvo (Rio Belo)

0.94

1.00

0.94

0.08

0.10

0.00

0.17

62.00

40

Când.Abreu-Boa Aventura de S. Roque

0.77

0.10

7.66

0.04

0.08

0.45

4.29

24.00

41

Rio Branco do Ivaí-Ariranha do Ivaí

2.30

0.10

23.03

0.02

0.04

0.29

7.98

11.00

42

Grandes Rios-Jardim Alegre

1.56

0.20

7.79

0.04

0.08

0.00

0.91

49.00

43

Godoy-Moreira-Barbosa Ferraz

1.81

0.10

18.13

0.03

0.06

0.39

8.58

10.00

44

S.Pedro do Ivaí-Fênix

0.43

0.10

4.31

0.04

0.05

0.28

1.54

36.00

45

Ivatuba- Eng.Beltrão

1.18

0.20

5.92

0.07

0.09

0.00

0.92

47.00

46

S.Carlos do Ivaí-Japurá

3.64

0.20

18.18

0.07

0.10

0.51

12.47

4.00

Rio Ivaí

Continua
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Redução (com
travessia/ sem
travessia)

Extensão
(km)

Redução/
Extensão

1.61

0.20

8.06

1.72

0.20

49

Mirador-Guaporema
Ivaté-Querência do Norte/Sta Cruz de
Monte Castelo
Querência Norte-Icaraíma (Pto Jundiá)

2.10

50

Querência Norte-Icaraíma (Pto Novo)

51

[Popi+Popj + (0,1*
(Poprij-Popi-Popj)]}

Taxa de crescimento
da projeção

Hij

Ranking

0.04

0.06

0.52

5.01

21.00

8.61

0.07

0.10

0.50

5.77

18.00

0.30

6.99

0.06

0.07

0.00

0.91

48.00

1.39

0.30

4.64

0.04

0.07

0.47

2.71

29.00

Goioxim-S.Maria d’Oeste

1.17

0.07

16.76

0.03

0.07

0.00

1.71

33.00

52

Palmital-Goioxim

1.11

0.10

11.10

0.03

0.07

0.94

11.52

6.00

53

Laranjal-Diamante do Sul

2.90

0.10

29.00

0.02

0.04

0.00

1.76

32.00

54

Nova Cantu-Laranjal

1.74

0.10

17.44

0.02

0.05

0.47

9.56

9.00

55

Altamira do Paraná-Guaraniaçu

2.10

0.10

21.04

0.04

0.07

0.44

11.64

5.00

56

Nova Cantu-Altamira do Paraná

0.97

0.10

9.66

0.02

0.04

0.44

4.87

22.00

57

Campina da Lagoa-Guaraniaçu

1.27

0.20

6.36

0.07

0.12

0.88

6.80

13.00

58

Ubiratã-Braganey

2.11

0.10

21.09

0.06

0.08

0.00

2.88

28.00

59

Formosa do Oeste-Alto Piquiri

1.35

0.20

6.73

0.06

0.10

0.50

4.49

23.00

o

N.

Travessia ij por bacia

47

[PIBi+PIBj+(0,1*
(PIBrij-PIBi-PIBj)]

Rio Ivaí
48

Rio Piquiri

Rio Tibagi
60

Carambeí/Ponta Grossa – Tibagi

0.83

0.10

8.26

0.87

1.00

0.20

17.13

2.00

61

Tibagi

1.81

0.10

18.10

0.05

0.06

0.19

5.35

19.00

Travessias litorâneas
62

Guaratuba – Matinhos

23.91

1.20

19.93

0.20

0.24

0.78

24.24

1.00

63

Paranaguá

1.16

0.30

3.87

1.00

0.42

0.31

6.71

14.00

Fonte: Elaboração própria

829

Dezembro, 2014

Relatório Final

4. Geoprocessamento
Neste capítulo serão apresentadas as atividades de geoprocessamento executadas
para elaboração dos dados de travessias do estado Paraná e serão descritos os produtos
resultantes desse trabalho.
O Plano de Trabalho e o Termo de Referência que subsidiam o projeto apontam a
produção de dados sobre as travessias paranaenses como um procedimento necessário ao
levantamento das potencialidades das hidrovias do estado. As informações coletadas em
campo e disponibilizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL/PR),
quando compiladas pelos profissionais de geoprocessamento, deram origem a produtos
cartográficos padronizados em função de normas técnicas governamentais estabelecidas em
âmbito federal.
Os tópicos a seguir detalham as fontes, os métodos e os produtos referentes à
produção dos dados espaciais de travessias.

4.1. Fontes de dados
Os trabalhos executados pela equipe de geoprocessamento da FAPEU basearam-se em
informações originárias de diferentes fontes, necessárias para a devida caracterização e
representação espacial das travessias do Paraná. Foram adotados os seguintes arquivos:
•

Tabelas descritivas das travessias com informações coletadas em campo;

•

Base georreferenciada de travessias no formato Keyhole Markup Language (KML),
disponibilizada pela SEIL/PR;

•

Mapa de travessias por balsas, disponibilizado pela SEIL/PR 18; e

•

Imagens de satélite atualizadas.

As tabelas descritivas coletadas em campo e enviadas aos técnicos de
geoprocessamento caracterizam-se por questionários preenchidos com informações sobre a
estrutura da qual dispõe cada trecho de travessia, bem como do contexto espacial em que se
inserem. Os questionários também indicam as coordenadas das margens dos rios
transpassados pelas balsas.

18

Disponível em:
<http://www.infraestrutura.pr.gov.br/arquivos/File/12MapaOficialBalsas%281%29.pdf>. Acesso em: 20
out. 2014.

831

Relatório Final

Dezembro, 2014

O arquivo KML disponibilizado pela SEIL/PR é formado por pontos de indicação de uma
das margens de cada travessia. Os pontos são dotados de coordenadas, onde pode se
comparar, espacialmente, a localização das travessias informadas pela SEIL/PR às travessias
descritas nos questionários de campo.
Em complemento aos materiais fornecidos, foi utilizado como referência um mapa de
travessias por balsas, desenvolvido pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do
Paraná em 2011. O documento cartográfico lista as coordenadas das margens esquerda e
direita dos rios cortados pelos trechos de travessas, além disso, identifica o nome dos cursos
de água em questão.
Por fim, os trabalhos contaram com o auxílio de um conjunto de imagens
georreferenciadas disponibilizadas no software livre Google Earth, além de imagens de satélite
Landsat 8 geradas entre os anos 2013 e 2014. As imagens utilizadas apresentam cobertura de
nuvens abaixo de 1%, permitindo a conferência visual e a validação das coordenadas das
travessias informadas nos documentos anteriormente descritos.
De posse dos questionários, do arquivo KML, do mapa de travessias de balsas e das
imagens de satélite, iniciou-se a etapa seguinte do processo de produção dos dados
georreferenciados, baseada na análise comparativa das fontes e na execução dos produtos
cartográficos. A descrição dos métodos empregados consta nos itens seguintes.

4.2. Análise comparativa
A produção dos dados espaciais de travessias foi precedida pela análise comparativa
entre as fontes disponibilizadas com o objetivo de identificar eventuais inconsistências e
confirmar a localização precisa de cada ponto de atracação das balsas. Inicialmente, verificouse que os questionários de campo levantaram um total de 63 travessias. Desse resultado, três
questionários não informaram as coordenadas de nenhuma das duas margens do rio. Eles são
referentes às travessias de Goioxim, Jangada e Cantagalo. Para os outros 60 questionários, a
coordenada de pelo menos uma das margens foi repassada.
Dos 63 questionários avaliados, houve sete casos nos quais a travessia descrita
realizava a ligação com países ou estados vizinhos. Embora o Plano de Trabalho preveja o
estudo somente para as travessias que liguem dois municípios paranaenses, elas foram
mantidas por solicitação da própria SEIL/PR, visto que são de responsabilidade do estado do
Paraná.
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Em seguida, avaliou-se o arquivo KML gerado a partir dos dados enviados pela SEIL/PR,
por meio do qual se constatou a ocorrência de 65 pontos georreferenciados. Cada ponto é
referente à uma das margens de cada travessia, de modo que são identificadas, nesse arquivo,
65 travessias.
Desse total, duas travessias interligam cidades do Paraná a locais externos aos limites
estaduais. A travessia de Querência do Norte tem como destino o Paraguai, país responsável
por sua administração; já a de São Mateus do Sul leva ao estado de Santa Catarina,
identificado como responsável pela travessia em questão. Tendo em vista que nenhuma
dessas travessias é de responsabilidade do estado do Paraná, ambas foram descartadas do
processo, respeitando o disposto no Plano de Trabalho.
As travessias que conectam municípios paranaenses a países ou estados vizinhos são
relacionadas na Tabela 336.
Tabela 336 – Travessias que interligam municípios paranaenses a países ou estados vizinhos
Nome

Rio

Município (PR)

Divisa

Situação

Santa Helena

Paraná

Santa Helena

Paraguai

Mantida

Quebra canoas
Porto Euclides da Cunha
Paulista
Porto Almeida

Paranapanema

Santa Mariana

São Paulo

Mantida

Paranapanema

Terra Rica

São Paulo

Mantida

Paranapanema

Itambaracá

São Paulo

Mantida

Anis Abud

Paranapanema

São Paulo

Mantida

São José

Paraná

Mato grosso do Sul

Mantida

Porto 7 Quedas

Paraná

Paraguai

Mantida

Querência do Norte

Paraná

Paraguai

Excluída

São Mateus do Sul

Potinga

Lupionópolis
São Pedro do
Paraná
Guaíra
Querência do
Norte
São Mateus do Sul

Santa Catarina

Excluída

Fonte: Elaboração própria

Ressalta-se que nem todas as travessias apareceram nos questionários e no arquivo
KML. Os questionários apresentavam duas travessias não existentes no arquivo KML, enquanto
identificavam sete travessias inexistentes nos dados de campo. A Tabela 337 lista as
inconsistências.
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Tabela 337 – Inconsistências entre questionários e arquivo KML de travessias
Nome

Rio

Município (PR)

Inconsistência

São José

Paraná

São Mateus do Sul

Ausente no KML

Paranaguá – Ilha dos Valadares

Itiberê

Colorado

Sem informação

Negro

Palmeira

Sem informação

Pirapó

Clevelândia

Sem informação

Iguaçu

Goioxim

Sem informação

Chopim

Querência do
Norte

Sem informação

Piquiri

Porto Vitória

Sem informação

Paraná

São Mateus do Sul

Sem informação

Jangada

Colorado

Ausente no KML
Ausente nos
questionários
Ausente nos
questionários
Ausente nos
questionários
Ausente nos
questionários
Ausente nos
questionários
Ausente nos
questionários
Ausente nos
questionários

Fonte: Elaboração própria

Dessas nove ocorrências, duas puderam ser corrigidas por meio da correlação entre as
coordenadas informadas nos arquivos e as imagens de satélite georreferenciadas: as travessias
dos municípios Palmeira e Porto Vitória.
A análise comparativa entre os dados de campo e o KML resultou na identificação final
de 62 locais de travessias aptos a integrar os trabalhos previstos pelo projeto. Em seguida, as
coordenadas apresentadas nos documentos foram comparadas àquelas listadas no mapa de
travessias por balsas do DER. Por meio desse processo, foi possível identificar as coordenadas
dos pares de pontos que definem a Origem e o Destino (OD) de cada travessia.
Uma vez definidas todas as coordenadas necessárias, os pontos de travessias foram
sobrepostos a imagens de satélite para homologação final dos dados espaciais. O Apêndice 1
lista as travessias, bem como seus respectivos municípios e suas coordenadas.

4.3. Desenvolvimento da base georreferenciada
Após a definição da listagem de travessias e de suas respectivas coordenadas, os
técnicos de geoprocessamento deram início à elaboração da base de dados georreferenciada.
Por meio de softwares de edição geoespacial, foram desenvolvidos dois arquivos do tipo
Shapefile (SHP). O primeiro é composto por elementos geométricos do tipo linha que
representam a conexão entre os pontos de cada margem de uma travessia. A Figura 679 ilustra
a forma de representação de linhas das travessias.
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Figura 679 – SHP de linhas de travessias (em verde)
Fonte: Elaboração própria

O segundo SHP elaborado também representa as travessias do estado Paraná, mas por
meio de pontos. O arquivo foi desenvolvido por meio da identificação automatizada, em
softwares de geoprocessamento, dos pontos que delimitam o centro de cada travessia no SHP
de linhas. A Figura 680 ilustra o exposto.
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Figura 680 – representação de travessia por ponto sobreposta à representação por linha
Fonte: Elaboração própria

Todas as edições foram realizadas respeitando as orientações da Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais (INDE). Instituída pelo Decreto n.o 6.666, de 27 de novembro de
2008, essa infraestrutura, conforme redação do Artigo 1º, tem o objetivo de
promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no
acesso, no compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados
geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal, em proveito
do desenvolvimento do País.

As edições realizadas referem-se aos ajustes nas tabelas de atributos alfanuméricos
pertencentes aos SHPs, nos quais são descritas as informações gerais de cada elemento
geométrico representado.
Os dados espaciais de travessia, juntamente com as bases de rodovias, os municípios e
as imagens de satélite, serviram de base para a elaboração dos mapas de representação das
travessias do estado do Paraná. A descrição do processo e dos produtos desenvolvidos consta
no item 4.4.
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4.4. Produtos cartográficos
Uma vez definidas as coordenadas das travessias do estado do Paraná e criados os
arquivos SHP para representação espacial, iniciou-se o processo de elaboração dos mapas
temáticos das travessias paranaenses. Esses mapas objetivam identificar, espacialmente e de
forma individualizada, as 62 travessias avaliadas no projeto.
Para confecção dos produtos cartográficos, adotou-se, como referência espacial, o
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), conforme orientação da
Resolução R.PR – 1/2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005).
Cada um dos 62 mapas apresenta os seguintes elementos:
a. Título
Apresenta o nome da travessia, conforme os dados compilados junto aos
questionários de campo e arquivos disponibilizados pela SEIL/PR.
b. Mapa Principal
É conceituado como um “mapa que constitui o elemento essencial de um conjunto de
mapas ou folhas, em comparação com os mapas ou folhas que compõem o referido conjunto”
(OLIVEIRA, 1980, p.243). Os mapas de travessia apresentam os seguintes dados:
o

Representação da travessia por meio de linha;

o

Rodovias conectadas pela travessia e rodovias interligadas;

o

Delimitação municipal;

o

Imagem de satélite; e

o

Identificação dos principais cursos d’água representados na imagem.

c. Mapa de Situação
É conceituado como um mapa “geralmente em escala pequena, situando uma ou
várias zonas geográficas em relação a uma zona mais vasta” (OLIVEIRA, 1980, p. 237). Cada
mapa principal é acompanhado por dois mapas de situação: o primeiro localiza o mapa
principal a partir da escala do estado do Paraná; já o segundo, o mapa principal na escala dos
municípios paranaenses.
d. Quadro de legenda e escala
Apresenta os símbolos cartográficos que representam a travessia, as rodovias e os
limites municipais. Também apresenta o Norte de quadrícula e a escala gráfica.
Em função da extensão diferenciada dos trechos de travessia, foram definidas quatro
categorias de escala para os mapas. As escalas foram definidas após sucessivos testes para
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identificação dos níveis de detalhamento mais adequados aos elementos a serem
representados. Essas categorias definidas para cada travessia são apresentadas na Tabela 338.
Tabela 338 – Escala de mapeamento das travessias
Escala
1: 20.000

1: 30.000

1: 50.000

Travessias
Areão

Cantagalo

Irapuru-iapó

Palmital (Rio da Casa)

Da Bota

Goioxim

Bananeiras

Barra do Pitangui

Bela Vista

Block

Cantú

Carriel

Da Areia

Gil Cosqui

Herculândia

Ivatuba

Janjão

Marolo

Mato Queimado

Mirador

Palmira

Paranaguá – Ilha dos Valadares

Pinheiro Seco

Poço Grande (Jacaré)

Porto Espanhol

Porto Formosa (Porto 6)

Porto Gaúcho

Porto Jundiá

Porto Novo

Porto São Carlos

Porto Vitória

Potinga

Primavera

Rio Belo

São José

São Pedro

Tereza Cristina

Volta Grande

Butiá

Covó

Floresta

Foz do Areia

Iratim

Mercedes

Nossa Sra. dos Navegantes

Ouro Verde

Palmeirinha

Pereira

Porto Quebra canoas

Reserva do Iguaçu

Rio São Pedro

Saltinho

Santana

São Paulo

Guaratuba

Porto Anis Abud

Porto Euclides da C. Paulista

Porto 7 Quedas

Porto Almeida

Porto Santa Helena

Porto São José

São Pedro (Santa Genoveva)
1: 100.000

Fonte: Elaboração própria

A Figura 681 ilustra, como exemplo, o mapa da travessia de São Pedro (Santa
Genoveva), que integra o grupo pertencente à categoria de escala 1: 50.000.
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Figura 681 – Mapa da travessia de São Pedro (Santa Genoveva)
Fonte: Elaboração própria

A leitura do mapa permite verificar que a travessia em questão localiza-se no Rio
Iguaçu (Sudoeste paranaense), o qual divide os municípios Nova Prata do Iguaçu e Três Barras
do Paraná. Com base na escala, também é possível verificar a extensão da travessia, o que
auxilia na execução de estudos e planejamentos do setor hidroviário estadual.
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Considerações finais
O presente relatório apresentou diversos aspectos relacionados ao sistema hidroviário
do Estado do Paraná. Foram analisados e comparados três estudos nacionais relativos a
investimentos para as hidrovias do estado: o Plano Hidroviário Estratégico (PHE), o Plano
Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), e Investimentos do Governo Federal na Hidrovia
Tietê-Paraná. Além disso, elaborou-se um inventário das travessias hidroviárias do estado do
Paraná, no qual foram levantadas a infraestrutura e embarcações existentes, bem como os
métodos operacionais. Realizou-se, ainda, uma avaliação econômica das travessias analisadas.
A análise dos estudos nacionais sobre as hidrovias paranaenses revelou que os três
trabalhos diferem quanto à abordagem adotada, destacando-se o caráter predominantemente
estratégico do PHE, estudo que também previu investimentos em diversas outras hidrovias
brasileiras. Por sua vez, o PNIH foi concentrado na identificação de áreas propícias à instalação
de terminais hidroviários de carga, de modo que, dentro do estado do Paraná, foram
identificadas três áreas propícias: Batayporã, Guaíra e Querência do Norte. Já o Plano de
Melhoramentos Paraná-Tietê é um estudo mais específico e prevê, para o Paraná,
investimentos como as conformações dos canais de navegação de Guaíra e do Rio Paraná,
desde a UHE de Porto Primavera até Guaíra, a transposição da barragem da UHE de Itaipu e a
criação do Complexo Hidroviário de Itaipu.
De maneira geral, cada plano estudado aponta impactos nas hidrovias do estado do
Paraná. As Tabelas 339 e 340 relacionam, de forma sintetizada, os impactos de cada estudo
realizado no estado e os pontos em que estes concordam ou discordam.
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Tabela 339 – Levantamento de estudos – quadro síntese dos impactos no Estado do Paraná
Planos Nacionais

Impactos no Estado do Paraná

PHE

Não estão previstos investimentos para o Rio Paraná. Os investimentos previstos para o sistema
hidroviário do Tietê-Paraná, do qual o Paraná faz parte, são destinados para as hidrovias
localizadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso. O estudo se restringe a indicar os
benefícios de uma possível transposição da barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu: 7.000 km
de vias navegáveis passando por quatro países, queda nos custos de transporte e aumento na
competitividade dos produtos.

PNIH

Prevê a instalação de seis terminais hidroviários ao longo do Rio Paraná: Porto Morumbi, TUP
Britânia e TUP Santa Helena, que já se encontram em operação; e as áreas propícias de
Batayporã, Querência do Norte e Guaíra, que, de acordo com a demanda projetada e segundo
as simulações, têm previsão de abertura para 2015, no caso das duas primeiras, e a última para
2030.

DNIT/AHRANA

São previstas as seguintes obras para melhorar a navegabilidade da hidrovia:
•

Conformação do canal de navegação de Guaíra, abrangendo 3 km de extensão e
profundidade mínima de 3 m, tornando compatível a navegação de comboios que operam
em trechos da hidrovia no Rio Paraná e no Rio Tietê;

•

Conformação do canal de navegação do Rio Paraná, abrangendo 245 km de extensão e
profundidade mínima de 3 m, promovendo a uniformidade da hidrovia;

•

Adequação da transposição da Ponte Ayrton Senna, localizada no reservatório da UHE de
Itaipu, permitindo navegação de comboios de maiores dimensões;

•

Capacitação do Rio Ivaí para aproveitamento de sua navegabilidade e uma possível
conexão ferroviária;

•

Projeto para a transposição da barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu, ampliando assim
a extensão navegável da hidrovia.

Fonte: Elaboração própria

Tabela 340 – Pontos em comum e pontos discrepantes entres os planos nacionais
PONTOS EM QUE CONCORDAM
Todos os planos mencionam a importância de ações de
melhoria no Rio Paraná, em função da sua relevância
dentro da hidrovia Tietê-Paraná.

As ações apontadas no PNIH e no Plano de Melhoramentos
do DNIT são complementares, uma vez que as obras
previstas no segundo estudo melhorarão as condições de
navegação da hidrovia do Rio Paraná, trazendo, assim,
benefícios às operações dos novos terminais previstos no
primeiro estudo.
O PHE e o Plano de Melhoramento da Hidrovia apontam a
necessidade de transposição da Usina Hidrelétrica de
Itaipu como forma de ampliar a extensão navegável da
hidrovia Paraná-Tietê
Tanto o PHE quanto o PNIH apontam o Rio Paranapanema
como um rio com potencial físico para navegação,
esclarecendo, contudo, que o rio não é utilizado
atualmente devido à grande quantidade de usinas
hidrelétricas sem eclusas e pontes não adaptadas à
passagem de comboios, além do fato de não existirem
investimentos previstos para o melhoramento de suas
condições.

PONTOS EM QUE DISCORDAM
O PHE é estratégico e generalista devido à abrangência da área de
estudo, que trata do transporte hidroviário interior nos principais
rios do país como um todo. O Plano de Melhoramentos do DNIT é
direcionado para o estudo de viabilidade da hidrovia Paraná-Tietê,
apresentando, assim, dados mais específicos. O PNIH, por sua vez,
enfoca também a hidrovia Tietê-Paraná, porém dirige o estudo
para a realização de simulações de um Sistema de Informações
Geográficas, com vistas à definição de áreas propícias para
instalação de terminais com base no volume de carga
transportado, sem se ater a questões físicas da hidrovia.
O PHE define estratégias e investimentos a serem realizados no
transporte hidroviário de modo geral, e não prevê nenhum
investimento especificamente para o estado do Paraná. Já o PNIH
aponta a viabilidade de investimentos que reduziriam o custo
logístico e incentivariam a produção; enquanto o DNIT aponta os
trabalhos de manutenção que estão em curso e os investimentos
que estão em pauta no Governo Federal.
O PHE e o PNIH mencionam ações em apenas um rio do estado, o
Rio Paraná, enquanto o Plano de Melhoramentos do DNIT prevê
ações também para melhoria da navegabilidade do Rio Ivaí.
O PHE faz referência ao Rio Ivaí como um afluente do Rio Paraná
com trechos estreitos e intenso assoreamento, frequentemente
apresentando problemas devido ao depósito de sedimentos. O
Plano de Melhoramentos da Hidrovia, no entanto, aponta ações
para a capacitação do rio e exploração de sua navegação de
maneira comercial.

Fonte: Elaboração própria
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Com relação à análise das travessias hidroviárias, verificou‐se a sua importância para o
transporte tanto de cargas quanto de passageiros, visto que o Paraná dispõe de 62 travessias
de rios por balsas (até então constavam 65 travessias no cadastro de embarcações da SEIL),
implicando em um grande número de usuários do sistema. Não obstante, as informações
sobre tais travessias são escassas, o que dificulta sobremaneira o planejamento adequado e a
organização do setor. Grande parte das travessias do estado é intermunicipal, ocorrendo
justamente em rios de divisa entre os municípios e nos rios que concentram o maior número
de travessias, como os rios Ivaí e Iguaçu.
O levantamento da infraestrutura encontrou, de maneira geral, condições de
precariedade, não existindo – em grande parte das travessias – nenhuma estrutura
administrativa ou de apoio. Além disso, constatou‐se que mais da metade das embarcações
encontram‐se em condições de conservação consideradas regulares ou ruins. Cerca de 40%
das travessias cobram tarifa de embarque e, no caso de concessão pela prefeitura, apenas
duas delas repassam valores à administração pública. No que se refere ao restante, nem todas
recolhem impostos para a prefeitura municipal. Não se observa padrão no valor cobrado para
tarifas, e a maioria é estabelecida com bases nos custos de operação e manutenção das
embarcações.
A hierarquização das travessias concluiu que, atualmente, as duas travessias de maior
hierarquização são Guaratuba‐Matinhos e Ponta Grossa‐Tibagi. Entretanto, considerando a
hipótese de pavimentação dos acessos rodoviários, Ponta Grossa‐Tibagi atingiria o maior
índice, enquanto Guaratuba‐Matinhos passaria a ser a quinta maior no quesito, ficando atrás
(além de Ponta Grossa‐Tibagi) de Cruz Machado (Rio da Areia), Altamira do Paraná‐
Guaraniaçu, e Candido Abreu (Block). A redução de percurso promovida pela pavimentação
dos acessos rodoviários não se mostrou eficiente em apenas 11 travessias.
Findado o estudo observou‐se que o setor de travessias hidroviárias no estado do
Paraná hoje é precário, promovendo ineficiência ao transporte e insegurança aos usuários,
além de não gerar os devidos tributos aos governos municipais e ao governo estadual. Tendo
em vista o cenário exposto, é nítida a necessidade de regulamentação e planejamento do
setor, como forma não só de prover os usuários diretos de um serviço adequado, mas também
com o objetivo de diminuição de custos logísticos no estado, seja por meio de melhoramentos
nas travessias existentes ou pela construção de pontes onde for mais conveniente.
Com ênfase na necessidade de melhoria do planejamento do setor e a fim de melhorar
a infraestrutura de travessias existente e, consequentemente, o serviço de navegação ofertado
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à população atendida por tais travessias, foram elencadas ações propositivas, de curto, médio
e

longo

prazo,

para

cada

grupo:

intramunicipais,

intermunicipais

e

interestaduais/internacionais, e que são apresentadas na tabela a seguir.
Tabela 341 – Ações propositivas de melhoria das travessias hidroviárias do Estado do Paraná
Elemento/Infra.

Intramunicipal

Intermunicipal

Interestadual/Internacional

Melhoramento das
condições de 02 vias de
acesso municipais
(travessias de Iratim e
Paranaguá); e 01 via de
acesso estadual (travessia
de Potinga).

Melhoramento das condições de 18 vias
de acesso municipais (travessias de
Mercedes, Floresta, Rio São Pedro,
Reserva do Iguaçu, Janjão, São Pedro
(Santa Genoveva), Areão, Block, Rio
Belo, Poço Grande, Marolo, Herculândia,
Jundiá, Carriel, Gil Cosqui, Cantú, Da
Bota e Bananeiras); 07 vias de acesso
estaduais (travessias de Floresta, Tereza
Cristina, Ivatuba, São Carlos, Porto
Novo, Palmital e Barra do Pitangui) e 01
via de acesso federal (travessia de Porto
Novo).

Melhoramento das
condições de 02 vias de
acesso municipais
(travessias de Anis Abud e
Santa Helena) e 03 vias de
acesso estaduais (travessias
de Porto Almeida, Quebra
Canoas e Euclides da Cunha
Paulista).

Atracadouros

Manutenção de
atracadouros em 01
travessia (Guaratuba)

Manutenção de atracadouros em 18
travessias (Floresta, Reserva do Iguaçu,
Areão, Rio Belo, Poço Grande, Porto
Espanhol, Marolo, Ivatuba, Herculândia,
Jundiá, Porto Novo, Carriel, Cantú, Da
Bota, Primavera, Butiá, Nossa Senhora
dos Navegantes e Gil Cosqui).

Manutenção de
atracadouros em 02
travessias (Porto Almeida e
São José).

Equipamentos

Instalação de quadro de
horários de chegada e
saída das embarcações em
03 travessias (Palmeirinha,
Iratim e Covó)

Instalação de quadro de horários de
chegada e saída das embarcações em 34
travessias (Mercedes, Mato Queimado,
Floresta, Rio São Pedro, Butiá, Reserva
do Iguaçu, Janjão, Bela Vista, Ouro
Verde, São Pedro (Santa Genoveva),
Areão, Block, Tereza Cristina, Rio Belo,
Poço Grande, Porto Espanhol, Marolo,
São Pedro, Ivatuba, São Carlos, Mirador,
Herculândia, Jundiá, Porto Novo, Da
Bota, Primavera, Porto Formosa,
Cantagalo, Palmira, Nossa Senhora dos
Navegantes, São Paulo, Porto Gaúcho,
Palmital e Barra do Pitangui).

Instalação de quadro de
horários de chegada e saída
das embarcações em 01
travessia (Anis Abud).

Embarcações

Avaliação e recuperação
de 02 balsas (travessias de
Iratim e Itiberê) e 04
rebocadores (travessias de
Palmeirinha, Iratim,
Guaratuba e Paranaguá).

Aquisição de 07 balsas (travessias de
Areão, Block, Tereza Cristina, Rio Belo,
Ivatuba, Jundiá e Gil Cosqui); avaliação e
recuperação de 22 balsas (travessias de
Cantagalo, Mato Queimado, Foz do
Areia, Da Areia, Floresta, Rio São Pedro,
Reserva do Iguaçu, Janjão, Bela Vista,
Volta Grande, Poço Grande, Porto
Espanhol, Marolo, São Carlos, Porto
Novo, Palmital, Cantú, Da Bota,
Bananeiras, Primavera, Porto Formosa e
Barra do Pitangui) e 14 rebocadores
(travessias de Cantagalo, Foz do Areia,
Da Areia, Floresta, Rio São Pedro, Bela
Vista, Pereira, Porto Espanhol, Marolo,
São Pedro, São Carlos, Jundiá, Porto
Novo e Porto Formosa).

Avaliação e recuperação de
04 balsas (travessias de
Porto Almeida (02), Quebra
Canoas e Anis Abud); e 03
rebocadores (Porto
Almeida, Anis Abud e
Euclides da Cunha Paulista).

Acessos viários

Fonte: Elaboração própria
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As ações propostas são voltadas para elementos básicos da infraestrutura das
travessias, pois entende‐se que assim se estabelecem padrões mínimos de nível de serviço
desejáveis. Para tanto, apontou‐se a necessidade de melhorias sempre que os componentes
apresentavam estado de conservação regular, ruim ou péssimo.
No que se refere aos equipamentos, considerou‐se a necessidade de instalação de um
quadro de horários de chegada e saída das embarcações em ambas as margens das travessias.
Neste ínterim, sugere‐se também a instalação de quadro com a tabela de preços dos serviços.
Outra ação de curto prazo identificada é a necessidade de oferecer cursos de
qualificação (habilitação) para os operadores das balsas, tendo em vista que os operadores de
seis das 62 travessias pesquisadas não possuem esse pré‐requisito. A fiscalização quanto à
obtenção de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas
Cargas (Seguro DPEM) e de Certificado de Segurança da Navegação (CSN) das embarcações
também é recomendada uma vez que treze travessias não possuem o documento do seguro e
16 embarcações não possuem ou não apresentaram o certificado.
Por fim, reitera‐se a clara necessidade de regulamentação do setor e evidencia‐se a
importância da elaboração de um documento regulamentador das operações hidroviárias no
estado, o qual venha a definir principalmente as diretrizes para concessão de uso das
travessias, cobrança de tarifas, equipamentos mínimos necessários, orientação quanto à
documentação necessária para operação segura das travessias, e as responsabilidades de cada
ente responsável pelas mesmas.
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Apêndice 1 – Lista de travessias contempladas no projeto
Lat. Margem direita

Long. Margem
direita

Lat. Margem
esquerda

Long. Margem
esquerda

Guaratuba

25° 51' 18.88" S

48° 34' 9.97" W

25° 51' 56.92" S

48° 34' 13.30" W

Carambeí

24° 51' 23.50" S

50° 17' 42.20" W

24° 51' 20.99" S

50° 17' 43.68" W

Tibagi

Tibagi

24° 35' 30.50" S

50° 25' 1.20" W

24° 35' 30.70" S

50° 25' 4.20" W

Ivaí

Prudentópolis

Cândido de Abreu

24° 49' 49.19" S

51° 8' 36.40" W

24° 49' 49.00" S

51° 8' 38.00" W

Ivaí

Jardim Alegre

Grandes Rios

24° 8' 48.10" S

51° 32' 45.50" W

24° 8' 43.59" S

51° 32' 49.90" W

Ivatuba

Ivaí

Engenheiro Beltrão

Ivatuba

23° 38' 50.63" S

52° 13' 35.42" W

23° 38' 45.96" S

52° 13' 30.02" W

Porto São Carlos

Ivaí

Japurá

São Carlos do Ivaí

23° 21' 55.90" S

52° 31' 28.90" W

23° 22' 1.30" S

52° 31' 31.69" W

Mirador

Ivaí

Guaporema

23° 16' 6.07" S

52° 47' 13.90" W

23° 16' 11.60" S

52° 47' 17.34" W

Herculândia

Ivaí

Ivaté

23° 14' 58.19" S

53° 24' 8.41" W

23° 15' 5.70" S

53° 24' 9.08" W

Porto Jundiá

Ivaí

Icaraíma

Mirador
Santa Cruz de Monte
Castelo
Querência do Norte

23° 12' 55.90" S

53° 33' 34.00" W

23° 13' 0.80" S

53° 33' 28.40" W

Porto Novo

Ivaí

Icaraíma

Querência do Norte

23° 18' 1.60" S

53° 41' 33.90" W

23° 18' 7.70" S

53° 41' 25.40" W

São Pedro

Ivaí

Fênix

São Pedro do Ivaí

23° 49' 39.78" S

51° 58' 59.24" W

23° 49' 42.70" S

51° 59' 4.00" W

Areão

Ivaí

Prudentópolis

Cândido de Abreu

24° 46' 10.60" S

51° 12' 35.70" W

24° 46' 11.60" S

51° 12' 33.60" W

Rio Belo
Poço Grande
(Jacaré)
Block

Ivaí

Cândido de Abreu

24° 45' 33.60" S

51° 20' 1.20" W

24° 45' 36.60" S

51° 20' 0.20" W

Cândido de Abreu

24° 39' 6.90" S

51° 27' 47.80" W

24° 39' 10.59" S

51° 27' 46.20" W

Ivaí

Turvo
Boa Ventura de São
Roque
Prudentópolis

Cândido de Abreu

24° 46' 33.99" S

51° 15' 13.90" W

24° 46' 32.20" S

51° 15' 16.20" W

Irapuru-iapó

Iguaçu

Lapa

Porto Amazonas

25° 34' 5.90" S

49° 54' 17.50" W

25° 34' 7.40" S

49° 54' 16.30" W

Cantagalo

Iguaçu

Lapa

Palmeira

25° 38' 1.20" S

50° 4' 30.40" W

25° 38' 3.20" S

50° 4' 30.10" W

Palmira

Iguaçu

Lapa

São João do Triunfo

25° 40' 47.20" S

50° 9' 1.40" W

25° 40' 48.50" S

50° 8' 59.60" W

Mato Queimado

Iguaçu

Lapa

25° 47' 20.50" S

50° 11' 0.90" W

25° 47' 22.50" S

50° 11' 2.30" W

Porto Vitória

Iguaçu

Porto Vitória

São João do Triunfo
União da Vitória
(Porto Almeida)

26° 9' 26.40" S

51° 13' 46.49" W

26° 9' 33.20" S

51° 13' 42.30" W

Travessia

Rio

Guaratuba

Baía de Guaratuba

Barra do Pitangui

Tibagi

Guaratuba
(Matinhos)
Tibagi

Pinheiro Seco

Tibagi

Tereza Cristina
Marolo

Ivaí

Margem esquerda

Margem direita

Continua
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Travessia

Rio

Margem esquerda

Palmeirinha
São Pedro (Santa
Genoveva)

Iguaçu

Biturana

São Paulo

Rio Iguaçu

Pereira

Iguaçu

Rio São Pedro
Floresta

Rio Iguaçu

Iguaçu – afluente Rio
São Pedro
Iguaçu – Afluente Rio
Floresta

Margem direita

Cruz Machado
Três Barras do
Nova Prata do Iguaçu
Paraná
Três Barras do
Nova Prata do Iguaçu
Paraná
Boa Vista da
Nova Prata do Iguaçu
Aparecida
Cel Domingos Soares
Pinhão
e Reserva do Iguaçu
Pinhão e Bituruna

Pinhão
Três Barras do
Paraná
São Mateus do Sul

Lat. Margem direita

Long. Margem
direita

Lat. Margem
esquerda

Long. Margem
esquerda

26° 3' 21.75" S

51° 24' 14.69" W

26° 3' 41.20" S

51° 24' 19.80" W

25° 32' 32.10" S

53° 18' 17.10" W

25° 33' 2.00" S

53° 18' 21.60" W

25° 34' 59.00" S

53° 16' 3.29" W

25° 35' 9.86" S

53° 16' 32.39" W

25° 29' 57.10" S

53° 23' 51.20" W

25° 30' 30.10" S

53° 23' 38.50" W

25° 59' 46.50" S

51° 47' 56.90" W

25° 59' 59.40" S

51° 47' 36.60" W

25° 55' 1.26" S

51° 42' 41.34" W

25° 55' 8.83" S

51° 42' 48.45" W

25° 34' 15.20" S

53° 14' 18.20" W

25° 34' 41.34" S

53° 14' 14.20" W

Ouro Verde

Iguaçu

Potinga

Potinga

Boa Esperança do
Iguaçu
São Mateus do Sul

25° 59' 39.38" S

50° 31' 4.67" W

25° 59' 39.50" S

50° 31' 2.90" W

Volta Grande

Rio Chopim

Verê (Águas do Verê)

São Jorge do D'Oeste

25° 45' 16.70" S

52° 56' 44.50" W

25° 45' 19.88" S

52° 56' 43.72" W

Gil Cosqui

Cantú

Laranjal

Nova Cantú

24° 45' 40.50" S

52° 31' 8.50" W

24° 45' 41.95" S

52° 31' 6.45" W

Cantú

Rio Cantú

Altamira do Paraná

Nova Cantú

24° 44' 55.42" S

52° 42' 8.14" W

24° 44' 57.70" S

52° 42' 9.10" W

Bananeiras

Piquiri

Guaraniaçú

Campina da Lagoa

24° 45' 2.28" S

52° 52' 38.12" W

24° 45' 6.95" S

52° 52' 38.97" W

Primavera
Porto Formosa
(Porto 6)
Da Bota

Piquiri

Braganey

Ubiratã

24° 38' 36.53" S

53° 1' 4.28" W

24° 38' 35.39" S

53° 1' 8.41" W

Piquiri

Formosa do Oeste

Alto Piquiri

24° 13' 43.40" S

53° 20' 11.15" W

24° 13' 41.83" S

53° 20' 5.56" W

Piquiri

Guaraniaçú

Altamira do Paraná

24° 51' 56.30" S

52° 45' 57.50" W

24° 51' 58.20" S

52° 45' 58.40" W

Carriel

Piquiri

Diamante do Sul

24° 56' 54.10" S

52° 35' 47.60" W

24° 56' 55.10" S

52° 35' 50.70" W

Porto Santa Helena

Paraná

Santa Helena/PR

Laranjal
Porto Índio e Porto
Itaipú Porã (Sanga
Funda), PY

24° 54' 23.66" S

54° 27' 27.59" W

24° 52' 40.80" S

54° 21' 23.00" W

Piquiri

Goioxim

Palmital

24° 57' 41.64" S

52° 10' 14.43" W

24° 57' 43.38" S

52° 10' 13.28" W

Corumbataí

Barbosa Ferraz

Godoy Moreira

24° 9' 55.27" S

51° 57' 43.40" W

24° 9' 53.15" S

51° 57' 42.20" W

Cavernoso

Candói

Cantagalo

25° 27' 29.35" S

52° 9' 14.58" W

25° 27' 30.57" S

52° 9' 14.73" W

Palmital (Rio da
Casa)
Porto Gaúcho
Janjão
Continua
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Lat. Margem direita

Long. Margem
direita

Lat. Margem
esquerda

Long. Margem
esquerda

25° 56' 38.83" S

52° 5' 28.94" W

25° 56' 29.59" S

52° 5' 59.59" W

25° 55' 43.25" S

52° 6' 59.80" W

25° 55' 26.17" S

52° 7' 18.87" W

26° 1' 51.05" S

51° 52' 21.82" W

26° 1' 39.78" S

51° 52' 41.13" W

Pinhão

25° 59' 50.38" S

51° 35' 43.47" W

26° 0' 2.82" S

51° 35' 14.72" W

Cruzeiro do Iguaçu

Quedas do Iguaçu

25° 31' 35.60" S

53° 5' 55.20" W

25° 32' 4.16" S

53° 5' 52.75" W

Areia

Cruz Machado

Pinhão

25° 56' 16.77" S

51° 24' 24.57" W

25° 56' 16.47" S

51° 24' 18.80" W

Santana

Iguaçu

Chopinzinho

Porto Barreiro

25° 40' 6.28" S

52° 28' 37.16" W

25° 40' 39.19" S

52° 28' 35.57" W

Mercedes

Arroio Guaçú

Mercedes

Guaíra

24° 22' 52.50" S

54° 15' 5.50" W

24° 23' 11.10" S

54° 15' 4.50" W

Reserva do Iguaçu

Iguaçu

Reserva do Iguaçu

Mangueirinha

25° 53' 17.79" S

52° 8' 56.07" W

25° 52' 57.40" S

52° 8' 29.85" W

Bela Vista
Porto Quebra
canoas
Porto Euclides da
Cunha Paulista
Porto Almeida

Rio Chopim

Verê

São João

25° 49' 7.04" S

52° 54' 4.74" W

25° 49' 5.10" S

52° 53' 59.90" W

Paranapanema

Santa Mariana

Florínea/SP

22° 54' 33.99" S

50° 35' 25.76" W

22° 54' 47.73" S

50° 35' 26.00" W

Paranapanema

Terra Rica

22° 33' 54.99" S

52° 35' 42.91" W

22° 35' 7.30" S

52° 35' 47.57" W

Paranapanema

Itambaracá/PR

Euclides da Cunha
Paulista
Cândido Mota/SP

22° 54' 34.01" S

50° 25' 7.30" W

22° 54' 54.80" S

50° 24' 47.10" W

Porto Anis Abud

Paranapanema

Lupionópolis

Pirapozinho/SP

22° 39' 7.57" S

51° 37' 43.29" W

22° 39' 37.28" S

51° 37' 53.97" W

Porto São José

Paraná

São Pedro do Paraná

Batayporã – MS

22° 42' 35.01" S

53° 11' 2.88" W

22° 43' 10.80" S

53° 10' 44.90" W

Porto 7 Quedas

Paraná

Guaíra

Salto del Guairá, PY

24° 3' 56.91" S

54° 17' 51.41" W

24° 4' 38.20" S

54° 16' 15.89" W

Travessia

Rio

Margem esquerda

Margem direita

Butiá

Butiá

Coronel Domingos
Soares

Mangueirinha

Covó

Covó

Mangueirinha

Iratim

Iratim

Cel Domingos Soares

Mangueirinha (Barra
do Covó)
Cel Domingos Soares

Foz do Areia
Nossa Senhora dos
Navegantes
Da Areia

Areia

Cruz Machado

Iguaçu

Porto Espanhol

Ivaí

Ariranha do Ivaí

Rio Branco do Ivaí

24° 20' 46.19" S

51° 25' 32.47" W

24° 20' 44.62" S

51° 25' 36.03" W

Saltinho

Da areia

Bituruna

Cruz Machado

26° 4' 46.69" S

51° 20' 53.53" W

26° 5' 3.10" S

51° 21' 6.00" W

Goioxim
Paranaguá – Ilha
dos Valadares
São José

Piquiri

Goioxim
Paranaguá (Ilha dos
Valadares)
Verê

Santa Maria do Oeste

25° 0' 3.33" S

51° 58' 58.36" W

25° 0' 1.90" S

51° 58' 59.30" W

Paranaguá

25° 31' 38.30" S

48° 30' 21.00" W

25° 31' 31.80" S

48° 30' 25.00" W

São João

25° 47' 24.44" S

52° 55' 45.99" W

25° 47' 28.20" S

52° 55' 47.70" W

Itiberê
Rio Chopim

Fonte: Elaboração própria
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Apêndice 2 –
Relação das 63 travessias do estado do Paraná
Número

Travessias

Travessia 1

Itambaracá-Cândido Mota

Travessia 2

Santa Mariana-Florínea

Travessia 3

Lupionópolis-Pirapozinho

Travessia 4

Terra Rica-Euclides da Cunha Paulista

Travessia 5

São Pedro do Paraná-Batayporã

Travessia 6

Guaíra-Salto del Guairá

Travessia 7

Mercedes-Guaíra (rio Arroio Guaçu)

Travessia 8

Santa Helena-Puerto Indio

Travessia 9

Porto Amazonas – Lapa

Travessia 10

Palmeira – Lapa

Travessia 11

São João do Triunfo – Lapa

Travessia 12

Lapa – São João do Triunfo

Travessia 13

São Mateus do Sul

Travessia 14

Porto Vitória – União da Vitória

Travessia 15

Bituruna (Jangada) – Porto Vitória

Travessia 16

Bituruna – Cruz Machado

Travessia 17

Cruz Machado-Pinhão (Foz do Areia)

Travessia 18

Cruz Machado (Palmeirinha)

Travessia 19

Cruz Machado-Pinhão (Rio da Areia)

Travessia 20

Pinhão-Bituruna (Floresta)

Travessia 21

Pinhão-Cel.Domingos Soares (São Pedro)

Travessia 22

Cel.Domingos Soares-Pinhão (Iratim)

Travessia 23

Mangueirinha-Cel.Domingos Soares(Butiá)

Travessia 24

Mangueirinha (Covó)

Travessia 25

Mangueirinha-Reserva do Iguaçu

Travessia 26

Cantagalo-Candói

Travessia 27

Porto Barreiro-Chopinzinho

Travessia 28

Verê-São João (Bela Vista)

Travessia 29

Verê-S. Jorge d’Oeste (São José)

Travessia 30

Verê-São Jorge d’Oeste (Volta Grande)

Travessia 31

Cruzeiro do Iguaçu-Quedas do Iguaçu

Travessia 32

Boa Esperança Iguaçu-Três Barras do Paraná

Travessia 33

Nova Prata do Iguaçu-Três Barras do Paraná

Travessia 34

Três Barras do Paraná-Nova Prata do Iguaçu

Travessia 35

Boa Vista da Aparecida-Nova Prata do Iguaçu

Travessia 36

Cândido Abreu (Areão)

Travessia 37

Cândido Abreu (Block)

Travessia 38

Cândido Abreu (Teresa Cristina)

Continua
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Número

Travessias

Travessia 39

Cândido Abreu (Rio Belo)

Travessia 40

Cândido Abreu (Poço Grande-Jacaré)

Travessia 41

Rio Branco do Ivaí

Travessia 42

Grandes Rios

Travessia 43

Godoy Moreira

Travessia 44

São Pedro do Ivaí

Travessia 45

Ivatuba

Travessia 46

São Carlos do Ivaí

Travessia 47

Mirador

Travessia 48

Ivaté

Travessia 49

Querência do Norte (Jundiá)

Travessia 50

Querência do Norte (Porto Novo)

Travessia 51

Goioxim – Santa Maria do Oeste

Travessia 52

Palmital – Goioxim

Travessia 53

Laranjal – Diamante do Sul

Travessia 54

Nova Cantu – Laranjal

Travessia 55

Nova Cantu – Altamira do Paraná

Travessia 56

Altamira do Paraná – Guaraniaçu

Travessia 57

Campina da Lagoa – Guaraniaçu

Travessia 58

Ubiratã – Braganey

Travessia 59

Formosa do Oeste – Alto Piquiri

Travessia 60

Carambeí/Ponta Grossa – Tibagi

Travessia 61

Tibagi

Travessia 62

Guaratuba – Matinhos

Travessia 63

Paranaguá
Fonte: Elaboração própria
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