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estradaboiadeirasonhoqueserealiza 

Ao criar uma revista temática sobre a pavimentação 
dos lotes 02 e 03 da BR-487/PR e trabalhos 
desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) nos municípios influenciados pelo empreendimento 
no noroeste do Paraná, em virtude da Gestão Ambiental das 
obras, nosso objetivo foi compartilhar as ações desenvolvidas 
ao longo dos quatro anos de execução do projeto “Estrada 
Boiadeira – Sonho que se realiza”.

Mais do que isso, a intenção desta publicação é dividir 
experiências – conhecimento, informação, vivências – além de 
proporcionar um registro histórico para a comunidade local. A 
Estrada Boiadeira é definida como um sonho pela população 
de Tuneiras do Oeste e região; uma aspiração de mais de meio 
século que finalmente está se concretizando; e a UFPR/ITTI 
tem orgulho de fazer parte dessa história.

Ao executar a Gestão Ambiental da BR-487/PR, em 
cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), a UFPR possibilitou o ensino, pesquisa 
e extensão; missão das instituições brasileiras de ensino 

Caro leitor

Prof. Dr. Eduardo Ratton
Coordenador de projetos da 

UFPR/ITTI

REALIZAÇÃO EM COOPERAÇÃO

superior. A Universidade trabalhou no desenvolvimento 
de metodologias, na resolução de questões ambientais 
de forma prática e concreta, na atualização/capacitação 
dos professores e, em especial, na formação e qualificação 
profissional dos alunos da graduação e pós-graduação, 
que participaram ativamente do Projeto. 

Inserida na comunidade, a Universidade trabalhou 
com conteúdos vivos e atuais e conseguiu difundir o 
conhecimento produzido na academia. É a UFPR extra-
muros, que busca a transformação da sociedade e interage 
com quem está dentro e fora da instituição de ensino. 

Nosso muito obrigado a todos que participaram desse 
Projeto e uma boa leitura!

Reitor: Zaki Akel Sobrinho
Vice-reitor: Rogério Molinari

Diretor do Setor de Tecnologia: Horácio 
Tertuliano Filho

Chefe do Departamento de Transportes: 
José Ricardo Vargas de Faria

“Este material foi produzido no âmbito da Gestão 
Ambiental da BR-487/PR, “Estrada Boiadeira – 

Sonho que se realiza”, como um dos instrumentos 
do Programa de Comunicação Social (PCS) do 

licenciamento ambiental estadual conduzido pelo 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP)”
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Carlos Aurélio Nadal, Camilo Borges Neto, 
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Lúcia Dias, Caroline Passos, Cecília Yojo, 
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Karina Kanashiro, Rita Soliéri
Estagiários e Bolsistas: Amanda Protski, 

Ana Maruch, Ana Paula Almeida, Antonio 
Grisbach Jr, Bianca Oliveira, Bruno 
da Costa, Carolina Rosa, Carolinea 

Teixeira, Eloá Gomes, Giovanna 
Jambersi, Gracianne Melo, Gustavo 

Tomas, Irisdanis Bonfim,  Izabel Leviski, 
Josiane Silochi, Juliana Crippa, Juliano 

Iskandar, Karla Freire, Larissa de 
Lima, Letícia Bida, Leonardo Boreggio, 

Leonardo Miranda, Lucas Valentim, 
Luiz Eduardo Silva, Maria Eliza Turek, 

Marina de Souza, Massimo Karly, Mauro 
Nicolao, Ricardo Sossella, Rodrigo Moro, 

Stephanie Oliveira, Thais de Rezende, 
Vanessa de Aguiar, Vinicius Boese

EQUIPE TÉCNICA - “ESTRADA BOIADEIRA - 
SONHO QUE SE REALIZA” / LOTES 02 E 03

Diretor Geral: Valter Casimiro Silveira
Diretor Executivo: Gustavo Adolfo 
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Luiz Antônio Ehret Garcia
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Entre 2012 e 2015, o projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que se realiza” articulou várias ações nas cidades cortadas 

pelos lotes 02 e 03 da BR-487/PR. Fizemos uma seleção com as atividades que se destacaram. Confira:

[ aconteceu ]

 Parceria de sucesso
Um dos principais parceiros do projeto “Estrada Boiadeira 

– Sonho que se realiza” foi a Organização Central das 
Associações de Desenvolvimento Comunitário de Tuneiras 
do Oeste (Ocadecto). Durante as obras de pavimentação do 
Lote 02 e Lote 03, o Programa de Educação Ambiental (PEA) 
realizou diversas atividades com os associados da Ocadecto. 

Os temas abordados nos encontros foram: Degradação 
Ambiental e Poluição, Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e Reserva Legal (RL), Cadastro Ambiental Rural (CAR), Gestão 
Ambiental e Produção de Alimentos na Agricultura Familiar 
com Economia Solidária, Cadeia Produtiva e Boas Práticas de 
Manipulação dos Alimentos e Cooperativismo.

 Férias na Boiadeira 
Aprender sobre temas importantes de uma maneira 

divertida. Essa foi a proposta do evento “Férias na Boiadeira”, 
realizado em Tuneiras do Oeste nas férias escolares de 2014. O 
Projeto organizou um dia de atividades gratuitas com foco em 
questões ambientais. 

Os participantes aprenderam sobre os animais silvestres 
que vivem na Reserva Biológica das Perobas, Unidade 
de Conservação que fica pertinho de Tuneiras do Oeste; 
desenharam e pintaram sobre os problemas ambientais 
presentes no dia a dia da região, como poluição de rios, 
queimadas e desmatamento; e aprenderam um pouco mais 
sobre reciclagem.

 Cuidado com a leishmaniose
Você sabia que a leishmaniose é uma doença muito grave e que 

tem casos registrados na região de Campo Mourão? Ela é transmitida 
pelo mosquito-palha ou birigui, comum na área da Reserva Biológica 
das Perobas. 

Por esse motivo, o projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que se realiza” 
trabalhou no combate da doença durante a Gestão Ambiental. Em 2013, 
o Projeto participou do Dia do Desafio, em Tuneiras do Oeste, com teatros 
e exposições educativas; e fez palestras para os trabalhadores da Obra. 

Em 2014, o Projeto ainda lançou uma revista em quadrinhos (HQ), em 
parceria com a Rebio das Perobas para explicar de maneira acessível como 
a doença é transmitida e quais os cuidados que as pessoas devem tomar 
para evitar o contágio. A publicação está disponível no blog da Boiadeira. 
Acesse: www.estradaboiadeira.com.br
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 Profissionais da reciclagem
O tema reciclagem foi trabalhado pelo Programa de Educação 

Ambiental (PEA) na BR-487/PR em parceria com a Associação 
dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Cruzeiro do Oeste 
(ARCO) durante as obras do Lote 03. 

Foram dois encontros: o primeiro sobre a importância da 
reciclagem, a relação entre o ser humano e o meio ambiente, o 
consumo consciente e a produção de lixo, bem como a função dos 
recicladores para a manutenção da limpeza de Cruzeiro do Oeste. 
Já o segundo tratou da importância da reciclagem para a sociedade 
e o uso de equipamentos de segurança durante o trabalho, os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para evitar acidentes.

Colabore com a segurança dos catadores! Vidros quebrados 
e outros materiais cortantes devem ser colocados em caixas ou 
enrolados no jornal para evitar ferimentos.

 Boa leitura
Lindas imagens, relatos e descobertas de pesquisadores 

podem ser encontrados no livro “Reserva Biológica das 
Perobas – uma Ilha de Biodiversidade no noroeste do Paraná”, 
publicado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). 

A Obra, que traz informações sobre as espécies de 
animais e plantas que vivem na Rebio; entre elas algumas que 
ainda não foram catalogadas pela ciência; foi diagramada e 
publicada pela UFPR/ITTI. 

O livro está disponível no site: www.estradaboiadeira.com.br

 Combatendo doenças
Em 2014, o projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que 

se realiza” participou do encerramento da campanha de 
prevenção da dengue em Tuneiras do Oeste. A equipe 
distribuiu kits informativos para alunos e professores de oito 
escolas do município que passaram pelo local do evento. 

A ação educativa foi realizada para que a população 
conhecesse os problemas causados pelo mosquito da 
dengue e o que deveria ser feito no dia a dia para acabar com 
a doença na cidade.  Doação de mudas

Durante a pavimentação do Lote 02, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Turismo de Tuneiras do Oeste recebeu mais de 10 mil 
mudas de árvores nativas da ICCILA, empresa responsável pelas 
obras da BR-487/PR. A doação fez parte do plantio compensatório  
previsto no projeto de engenharia do empreendimento. 

O procedimento foi adotado para compensar os impactos 
causados ao meio ambiente por causa supressão vegetal de 
áreas onde foram feitas as obras, ou seja, de locais onde houve 
desmate de árvores e arbustos.

Em Tuneiras do Oeste, as mudas foram doadas para 
reflorestamento, recuperação de nascentes e renovação de 
árvores do município. 
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Construir a tão sonhada Estrada 
Boiadeira e ao mesmo tempo 
conservar a vizinha Reserva Biológica 
das Perobas, Unidade de Conservação 
que abriga diversas riquezas naturais, 
foi um desafio e tanto.  A Reserva, 
localizada na divisa dos municípios 
de Tuneiras do Oeste, Araruna e 
Cianorte, ocupa uma área de 8.716 
hectares e circunvizinha a BR-487/
PR em um trecho de 8,5 km, por isso 
uma das principais preocupações 
ainda é com os acidentes envolvendo 
animais silvestres.

 “O número de bichos atropelados 
é grande, principalmente no período 
da noite, porque a visão dos 
motoristas fica prejudicada e ocorre 
abuso de velocidade. Além disso, 
a maioria dos animais tem hábitos 
noturnos”, explica o chefe da Rebio, 

Carlos Alberto Ferraresi De Giovanni.  
Todos os anos milhares de 

animais morrem atropelados em 
rodovias no Brasil. Dependendo do 
porte do animal, o acidente pode ser 
fatal para os ocupantes do veículo e 
para os bichos. 

Uma das medidas para tentar 
evitar os acidentes na área da Rebio 
será o controle de velocidade com 
a instalação de radares. Por lá a 
velocidade máxima será de 60 km/h. 
Segundo De Giovanni, também serão 
instalados aproximadamente 100 
refletores divididos em três pontos 
da Rodovia no trecho da Reserva. 

O uso dos equipamentos é inédito 
no Brasil e deve ajudar a afastar os 
animais da estrada durante a noite. 
“Os refletores têm baixo custo e são 
utilizados em outros países como 

Rebio das Perobas, 
um pedacinho 

da Mata Atlântica 
no interior do 

PR, abriga várias 
espécies de plantas 

e até animais 
ameaçados
de extinção

Refúgio
na
Boiadeira

[ conservação ]
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Áustria e Estados Unidos. Funcionam 
com a ajuda dos faróis dos carros, 
que refletidos assustam os bichos, 
fazendo com que retornem para a 
mata. Aqui serão objeto de estudos 
e, comprovada sua eficiência, 
poderão ser utilizados em outras 
rodovias”, destaca o chefe da Rebio.  

Outra solução para que os 
animais possam se movimentar 
com segurança pelo entorno da 
Reserva foi a construção de túneis 
de concreto chamados de passa-
faunas.  Ainda serão instaladas 
cercas na margem da Estrada, 
próximas aos passa-faunas e 
pontes, para impedir o acesso dos 
animais à pista. 

Conscientização 
Ao mesmo tempo em que a 

BR-487/PR aproxima a população 
da Reserva também facilita a 
entrada de pessoas que praticam 
a caça de animais silvestres. Outra 
preocupação é com os incêndios 
florestais e com os acidentes 
rodoviários. Para tanto, a Rebio 
das Perobas conta com o apoio das 
polícias Ambiental e Federal para 
fiscalizar e autuar os infratores 
e precisará contar com apoio da 
Polícia Rodoviária. 

Porém, o chefe da Rebio 
alerta que não adianta adotar 
todas as medidas de proteção 
se a população não fizer a sua 
parte. “Trabalhamos para que 
os moradores do entorno e o 
visitantes se conscientizem da 
importância da Rebio e se tornem 
guardiões da Reserva”, enfatiza.

Animais e plantas nativas encontram na Rebio 
o ambiente favorável para sobreviverem

A Peroba, árvore símbolo da Rebio, pode 
atingir 40 metros de altura

R
ebio das P
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PEROBINHA
[ representante ]

mascote da Rebio das Perobas

Professor Caio Moreira, de Cianorte, ficou em terceiro.
Por ter vencido o Concurso, Eduardo ganhou uma visita à Reserva das 

Perobas e um passeio no Parque Nacional do Iguaçu, onde pôde acompanhar 
de perto as ações feitas pelos institutos de preservação ambiental. 

No final de 2014, foi promovida uma votação para escolher um nome 
para a Mascote. A população pode escolher entre: Apacanim, Penaco, 
Perobinha, Rebinho e Spetu. Perobinha foi o grande vencedor com 73,30% 
dos votos.

A combinação da criatividade de uma 
criança com a beleza do gavião-pato resultou 
em uma simpática mascote chamada 
Perobinha, que se tornou a representante 
oficial da Reserva Biológica das Perobas. 

A bela e imponente ave de rapina está 
ameaçada de extinção, e segundo o chefe da 
Rebio, Carlos Alberto De Giovanni, o animal 
ficou 40 anos sem ser visto no Paraná, mas 
em 2009 ele foi avistado por um pesquisador 
na área da Reserva. Tempos depois um casal 
da mesma espécie também foi visto na 
região pelo analista ambiental do ICMBio, 
Antônio Guilherme Cândido da Silva.  

A ave, que tem plumagem 
branca e topete e manto negros, 
foi homenageada pelo estudante 
Eduardo Ferrari Barrozo, da Escola 
Estadual Duque de Caxias, 
de Tuneiras do Oeste, em um 
concurso promovido pela Rebio 
das Perobas, em parceria com o 
Instituto Tecnológico 
  de Transportes e 
Infraestrutura (ITTI). 
O desenho vencedor 
foi estilizado na 
época pela designer 
do ITTI, Cecilia Yojo e 
pelo estagiário de Design 
Gráfico Antonio Grisbach Jr. 
Hoje a figura pode ser vista 
em várias ações promovidas 
pela Rebio.

Seleção

O Concurso Cultural envolveu 
os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 
de seis escolas públicas de Tuneiras do Oeste, 
Cruzeiro do Oeste e Cianorte. Foram analisados 
desenhos de 18 finalistas. Em segundo lugar 
ficou o tamanduá-mirim, desenhado por João 
Paulo Alves da Silva, da Escola Estadual Duque 
de Caxias, e a gata-maracajá, de autoria de 
Estefanie Pereira Lobato, do Colégio Estadual 
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[ construção ]

     OS NÚMEROS DA ESTRADA
Para asfaltar os 38 km entre Cruzeiro do Oeste e o Distrito de Nova Brasília foram 

necessários 1.140 dias de trabalho. Confira outros dados da Obra

Quem trafega pela recém-pavimentada 
Estrada Boiadeira nem imagina a estrutura que 
precisou ser montada para que o asfalto ficasse 
pronto, lisinho e bem sinalizado como está 
hoje. A Obra foi realizada pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), por 
meio da ICCILA - Indústria, 
Comércio e Construções 
Ibagé LTDA.  A empreiteira 
foi a responsável pela 
pavimentação dos 18 km que 
unem as cidades de Cruzeiro 
do Oeste e Tuneiras do Oeste 
(Lote 03), e dos 20,1 km entre 
Tuneiras do Oeste e o Distrito 
de Nova Brasília, em Araruna 
(Lote 02).  

A Obra não foi feita 
do dia para a noite. Foram 
necessários 600 dias para 
concluir o Lote 02 e mais 540 
dias para terminar o Lote 03, 
que somam 1.140 dias de 
muito trabalho. Durante esse 
tempo, 250 colaboradores diretos e indiretos 
passaram pelo canteiro de obras da empresa, 
que serviu mais de 170 mil refeições.  

Os outros números do empreendimento 
também impressionam. Para se ter uma 

ideia, na pavimentação foram utilizados mais 
14 mil toneladas de cimento e movimentados 
cerca de 1,4 milhões de metros cúbicos 
de terra no local, o que equivale a 3.077 
piscinas semiolímpicas. 

Também foi preciso 
contratar o serviço de 20 
escavadeiras para preparar 
o solo e de 140 caminhões 
caçamba para transportar 
pedras, cimento e areia, entre 
outros materiais.  Somente para 
reabastecer os veículos foram 
usados mais de 2 milhões de 
litros de combustível.

“A obra foi grandiosa porque 
antes da colocação do asfalto foi 
preciso fazer a terraplanagem, 
o alargamento das pontes 
e a drenagem da terra para 
evitar o acúmulo da água da 
chuva. Tudo isso, respeitando 
a legislação ambiental e a 
orientação dos supervisores 
ambientais da UFPR/ITTI”, 

explica o engenheiro civil da ICCILA, Diovani 
Remor.  Segundo ele, a obra da BR-487/PR foi 
considerada pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) uma das 
melhores obras de implantação no Paraná. 
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[ conquista ]

Estrada Boiadeira
o sonho do noroeste do PR
Ela começou como um simples picadão 

no início do século XX e hoje é uma das 

Ra
fa
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promessas de progresso

É com saudade e tristeza que Maria de Lourdes dos 
Santos, 44 anos, lembra da infância que viveu na 
área rural de Cruzeiro do Oeste, no interior do 

Paraná. As lembranças boas são por causa das brincadeiras 
com amigos e irmãos, já a parte ruim surge quando a 
comerciante lembra das vezes que ela e as outras crianças 
ficavam presas no meio da Estrada Boiadeira por causa do 
lamaçal que se formava quando chovia na hora de ir para a 
escola. “Se a Kombi não passasse para nos buscar, nós íamos 
a pé. Era muito ruim também. Já aconteceu de o transporte 
atolar e cair nos buracos, a sorte é que o motorista era muito 
bom”, conta. 

A situação era comum na região até bem pouco tempo 
atrás quando o asfalto da BR-487/PR, no trecho entre 
Cruzeiro do Oeste e o Distrito de Nova Brasília, em Araruna, 

era apenas um desejo antigo da população da região. A 
erosão tomava conta de alguns pontos e tornava a Estrada 
simplesmente intransitável. 

Implantação
As obras começaram e não foram concluídas algumas 

vezes desde a década de 1980. Situação que deixou muita gente 
descrente em relação a pavimentação da rodovia. O comerciante 
Kiko Picinatto, de Cruzeiro do Oeste, desabafa que a Estrada ficou 
por muito tempo abandonada pelos governantes. “Hoje tenho 64 
anos e faz tempo que espero a rodovia finalmente ficar pronta. 
Minha família está na região desde 1953, e quando eu era criança 
andava pela estrada de terra à pé com os meus amigos. Fiquei 
tão desiludido do término da construção da rodovia que há 10 
anos quis tornar pública minha promessa de que iria de Cruzeiro 



13REVISTA TEMÁTICA Estrada Boiadeira

agropecuária de Mato Grosso do Sul com destino ao Porto 
de Paranaguá (PR).

“A construção de uma grande obra viária sempre 
desencadeia o desenvolvimento da região. A Estrada 
Boiadeira propicia um novo caminho, uma nova 
oportunidade. Os 20 quilômetros entre Tuneiras do Oeste 
e o Distrito de Nova Brasília somam-se aos concluídos 
anteriormente em uma extensão de 70 quilômetros. 
Números que aumentarão, pois o DNIT está empenhado 
em concluir os dois lotes remanescentes entre Porto 
Camargo e Cruzeiro do Oeste”, ressalta o superintendente 
regional do DNIT no Estado do Paraná, José da Silva Tiago.

O prefeito de Tuneiras do Oeste, Luiz Antonio Krauss, 
tem opinião semelhante. “A partir da BR-487/PR mais 
empresários se interessarão em investir na cidade, trazendo 

do Oeste para Campo Mourão à pé e carregando uma cruz se a 
Estrada Boiadeira fosse asfaltada”, conta Picinatto.

Porém, há quatro anos as obras foram retomadas com força 
total dentro do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). São 
mais de mil dias de obras de preparação para deixar a Estrada 
pronta para a passagem de carros e caminhões. O Lote 03, 
com 18,7 km; entre Cruzeiro do Oeste e Tuneiras do Oeste; foi 
inaugurado em outubro de 2013. Já as obras no trecho de 20,1 
km no Lote 02; entre Tuneiras e Nova Brasília; estão na reta final. 
A expectativa é que pela Boiadeira circulem cerca de 1,3 mil 
veículos por dia, de acordo com o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Com a pavimentação, a nova rodovia será uma das principais 
ligações entre o Centro-Oeste brasileiro e a região noroeste 
do Paraná. Por ela será escoada grande parte da produção >>>
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o progresso”, comenta.
A obra também foi bem recebida pelos 

empresários da região. O proprietário do 
Posto de Combustíveis Cruzeirão, em 
Cruzeiro do Oeste, Devanir Aguera, acredita 
que o aumento do fluxo de caminhões 
na Rodovia irá gerar mais receitas, 
principalmente para os estabelecimentos que 
ficam nas margens da Boiadeira, fazendo 
com que muitas pessoas da região sejam 
beneficiadas de forma direta ou indireta.

Meio ambiente
A Estrada que começou como um 

simples picadão na mata se consolidou 
como um grande projeto da Engenharia 
de Transportes. O empreendimento 
movimentou centenas de trabalhadores, 
máquinas e toneladas de asfalto (veja na 
página 11). Por causa das obras dos lotes 02 e 
03, o DNIT firmou um termo de cooperação 
com a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), por meio do Instituto Tecnológico 
de Transportes e Infraestrutura (ITTI), para a 
execução da Gestão Ambiental. 

[ conquista ]

Desde que foi aberta, no início do século XX, a Estrada Boiadeira é 
tema de muitas publicações que ressaltam sua importância histórica e 
econômica para a região. O historiador Murilo Walter Teixeira escreveu 
no ano de 2001 que ‘Primando alargar os acessos ao interior do Paraná, 
propiciando o desenvolvimento Estado, em 1906 foi aberto um caminho 
denominado de Picadão. O picadão mais tarde ligaria Campo Mourão 
com o Mato Grosso, permitindo a passagem de tropas em seu percurso 
(...) Atualmente este caminho é conhecido como ‘Estrada Boiadeira’, 
denominação concedida em virtude da passagem do gado nesse 
percurso.’ (Trecho transcrito do livreto “Estrada Boiadeira”, publicado em 
2001 pela Casa Benjamin C. Teixeira, espaço museal de Guarapuava/PR.)

Segundo Teixeira, no ano de 1918 o comerciante Manoel Mendes 
de Camargo obteve a concessão do Governo do Paraná para executar a 
abertura do novo caminho em direção ao estado vizinho. Foi por meio 
da Estrada Boiadeira que se estabeleceu o intercâmbio comercial 
entre o Paraná, partindo dos campos de Guarapuava, passando por 
Pitanga e Campo Mourão, e os campos de Mato Grosso (atual Mato 
Grosso do Sul). 

O agrimensor de terras Edmundo Alberto Mercer foi o responsável 
pela demarcação da área e deixou registros que foram reunidos em livro 
por seus familiares. No livro “Toca Mercer, um livro só para nós”, (1978, 
página 97) o agrimensor destaca um dos motivos pelo qual a Estrada 
foi aberta. “Sem a abertura de uma estrada para o Mato Grosso, daqui 
a pouco só os abastados poderão gozar as delícias de um assado 
suculento, o que é injusto e até perigoso, porque o pobre, o trabalhador 
operário é que precisa se alimentar melhor, pois é quem produz...”. 

Resgate Histórico

Desde 1908 a Estrada Boiadeira já aparecia traçada nos 
mapas do Paraná

Fonte: Instituto de Terras, C
artografia e G

eociências do P
araná

>>>
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Para isso foi desenvolvido o projeto 
“Estrada Boiadeira – Sonho que se realiza”, 
formado por uma equipe multidisciplinar 
da UFPR/ITTI, responsável pela Supervisão 
Ambiental e pelos programas de Educação 
Ambiental e Comunicação Social feitos com 
as comunidades da área de influência do 
empreendimento. 

“O Projeto foi uma oportunidade muito 
importante de interagir diretamente com 
a comunidade e também foi um espaço 
privilegiado de produção de conhecimento 
prático e significativo. Durante quatro anos 
estivemos presentes na região da Obra e com 
certeza os ganhos são de extrema relevância 
para as duas partes”, ressalta o diretor do 
Setor de Tecnologia da UFPR, Horacio 
Tertuliano dos Santos Filho.

Todo o trabalho de Gestão Ambiental 
foi acompanhado pelo Instituto Ambiental 

Em 2012, equipe da UFPR/ITTI acompanha 

representantes do DNIT e do IAP em vistoria 

ao Lote 03 da Estrada Boiadeira ainda em 

fase de obras

Antes

Depois

>>>

Antes e Depois
O registro fotográfico mostra como era a Estrada antes da 
pavimentação no km 133 e como ficou a paisagem com a implantação 
da Rodovia. A BR-487/PR modificou o cenário, substituindo o 
lamaçal pelo asfalto e pela expectativa de desenvolvimento regional
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do Paraná (IAP),  responsável pela 
emissão do licenciamento ambiental, 
documentação fundamental para a 
realização da obra. De acordo com o 
diretor presidente do órgão, Luiz Tarcísio 
Mossato Pinto, esse acompanhamento 
foi constante e envolveu três escritórios 
regionais - Cianorte, Umuarama e 
Campo Mourão. “A responsabilidade no 
cumprimento de todas as condicionantes 
impostas ao licenciamento ambiental é 
de responsabilidade do empreendedor 
e do executor da obra. Portanto, o 
acompanhamento desse processo visando 

[ conquista ]

Durante quatro anos, a equipe do projeto 

“Estrada Boiadeira” esteve presente na 

Rodovia e foi responsável pela Gestão 

Ambiental dos lotes 02 e 03 da BR-487/PR

Acima, imagem do Lote 02 em fase 

de finalização, ao lado trabalhador da 

empreiteira realiza manutenção no Lote 03

a área ambiental que venha a somar com 
o que está no projeto e o cumprimento 
de todas as normas é mais uma 
garantia de que tudo será devidamente 
respeitado”, afirmou.

Benefícios
Segundo o coordenador de Projetos 

do UFPR/ITTI, Eduardo Ratton, o 
projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que 
se realiza” produziu excelentes resultados 
pois proporcionou a elaboração de 
novas metodologias, pesquisas e 

outros trabalhos científicos. Mais de 
20 professores de diversas áreas e cerca 
de 30 estagiários e bolsistas da UFPR 
participaram da Gestão Ambiental da 
Rodovia. “Foi um trabalho de longo 
prazo que gerou muitos ganhos e este 
aprendizado será repassado às futuras 
gerações. Sabemos que a Boiadeira é 
muito mais do que uma estrada para a 
população do noroeste paranaense e, por 
isso, para nós da UFPR/ITTI é motivo de 
orgulho ter participado de alguma forma 
dessa história”, ressalta Ratton.

>>>
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[ meio ambiente ]

Na hora de pavimentar uma rodovia também é preciso pensar em sua interrelação com o meio ambiente

Afinal, o que é Gestão Ambiental?
Principal meio de escoamento da 

produção nacional, as estradas brasileiras 
são de extrema importância para o 
desenvolvimento econômico do País. Só de 
rodovias federais, o Brasil soma mais de 119 
mil quilômetros, de acordo com dados do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), vinculado ao Ministério 
dos Transportes.

Mas desde a inauguração da Rio – 
Petrópolis, primeira rodovia asfaltada do 
Brasil, em 1928, muita coisa mudou 
quando se trata de construir estradas, 
e mais ainda quando o assunto é a 
preocupação ambiental. Com o tempo 
surge o conceito de Gestão Ambiental, 
um conjunto de práticas para diminuir os 
impactos negativos ao meio ambiente.   

Responsabilidade
O modal rodoviário traz vários 

impactos, entre eles a supressão vegetal, 
a retirada de grandes quantidades de terra 
do local do empreendimento e a instalação 
de canteiros de obras. “Os projetos e 
obras de engenharia são considerados 
potencialmente poluidores porque 
demandam recursos naturais e impactam 
os biomas existentes”, explica Vanessa 
Rocha, mestre em Gestão Ambiental e 
servidora da Coordenação Geral de Meio 
Ambiente (CGMAB/DNIT). 

Nesse cenário, a Gestão Ambiental 
foi ganhando cada vez mais espaço. O 
conceito foi institucionalizado em 2005 

com o projeto de duplicação da BR-101, 
trecho sul, entre Palhoça/SC e Osório/RS,
e que é considerado referência 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID – para obras 
na América Latina. “A Gestão Ambiental 
dos empreendimentos de infraestrutura 
de transportes implementados pelo 
DNIT é fundamental para promover o 
desenvolvimento sustentável das rodovias 
federais.  Com a realização de programas 
ambientais focados nos meios biótico 
(animais e plantas), físico (água, solo etc) e 
socioeconômico (comunidade, usuário da 
rodovia etc), a obra leva o desenvolvimento 
para a região, causando menos danos ao meio 
ambiente”, explica Yonara Lôbo, coordenadora-
geral de Meio Ambiente do DNIT.

Desde então, a CGMAB, desenvolve, 
implanta e coordena o sistema de Gestão 
Ambiental dos empreendimentos de 
infraestrutura de transportes - rodoviário, 
ferroviário e aquaviário – do DNIT para 
que estejam de acordo com a legislação 
ambiental por meio da adoção de práticas 
sustentáveis de controle e redução 
de impactos ambientais com vistas à 

A Gestão Ambiental é composta 
por três etapas:

Supervisão Ambiental

Gerenciamento Ambiental

Execução de Programas 
Ambientais

preservação do meio ambiente.
Vanessa ressalta que a Gestão 

Ambiental pode atuar em diversas frentes 
de acordo com o Plano Básico Ambiental 
(PBA) de cada obra, como no controle 
de processos erosivos, na Educação 
Ambiental, na Comunicação Social, na 
qualidade da água, no monitoramento 
da flora e fauna, no resgate de sítios 
arqueológicos e na realização de 
ações que compensem os impactos 
às populações tradicionais e indígenas, 
por exemplo. “As ações previstas e 
executadas visam muito além de cumprir 
a legislação, mas, sobretudo, promover o 
desenvolvimento sustentável”, destaca.

Boiadeira
Na BR-487/PR coube à Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), por meio do 
Instituto Tecnológico de Transportes e 
Infraestrutura, em parceria com DNIT, 
identificar e corrigir os possíveis danos 
ambientais causados pelo empreendimento 
e também provocar a mudança de atitudes 
com ações que utilizam de maneira racional 
os recursos naturais por meio da execução 
de programas ambientais.

Yonara Lôbo afirma que a Gestão Ambiental é fundamental para 
promover o desenvolvimento sustentável das rodovias federaisA
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Com atividades divertidas e informações 
importantes, moradores da área rural de 
Araruna descobriram que é possível cuidar 
do meio ambiente de um jeito fácil

Mudança de hábitos

[ sustentabilidade ]

Quando a equipe do Programa 
de Educação Ambiental (PEA) do 
projeto “Estrada Boiadeira – Sonho 
que se realiza” chegou aos distritos 
de Nova Brasília e São Geraldo, 
em Araruna (PR), no início de 
2015, encontrou muito lixo jogado 
nas ruas e moradores queimando 
resíduos nos quintais das casas. 
Conversando com os moradores, 
em reuniões comunitárias, a equipe 
descobriu que esses eram apenas 
alguns maus hábitos encontrados 
naquelas localidades. 

Para reduzir os problemas 
e incentivar os moradores dos 
distritos a mudarem de atitude, o 
PEA organizou uma gincana com 
temática ambiental. Entre os meses 
de abril e julho, os participantes 
se divertiram e conheceram mais 
sobre segurança no trânsito, 
reaproveitamento de alimentos, 

reciclagem de lixo e prevenção de 
pequenas queimadas.

Nos encontros com a 
comunidade, o PEA promoveu 
discussões e debates sobre 
questões ambientais, formou grupos 
de trabalho, criou cartazes para 
divulgar as atividades e provas 
realizadas pelas equipes, e várias 
outras ações. 

Em São Geraldo, os 
participantes se dividiram entre 
as equipes Araucária e Mancha 
Verde; em Nova Brasília, os times 
receberam o nome de Água Fonte 
de Vida e Preserve a Natureza – lixo 
vamos reciclar.

A ideia do trabalho foi 
reforçar o conceito dos 3 Rs 
da Sustentabilidade - Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar, trazendo ações 
práticas, que além de contribuir para 
a preservação do meio ambiente, 

também diminuem o custo de vida e 
reduzem gastos com a economia de 
água e energia. 

DESAFIO
As provas exigiram muita 

criatividade das equipes, que tiveram 
que construir suas mascotes com 
material reciclável e criar um grito de 
guerra relacionado ao tema ambiental. 

Os grupos ainda fizeram uma 
peça de teatro sobre a queima de 
lixo e limpeza pública, e usaram o 
poder de convencimento em uma 
campanha de sensibilização porta a 
porta com vizinhos, na qual a alegria, 
a imaginação e a originalidade 
contavam pontos.

Os participantes também 
trabalharam com fotos. Eles 
registraram maus exemplos 
relacionados ao meio ambiente, 
como o lixo jogado na rua e com 
água acumulada, restos de lixo 
queimado, que pode causar doenças 
respiratórias, entre outras situações. 
“O objetivo da atividade foi fazer com 
que as equipes identificassem o que 
estava errado e refletissem. Assim as 
pessoas não repetem o erro”, comenta 
Camila Cantarelli, bióloga do PEA. 

ATITUDE
Os bons exemplos também 

foram valorizados e registrados. 
As equipes mostraram espaços 
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CRIATIVIDADE
As provas exigiram 

originalidade e espírito 
de coletividade das 
equipes. O primeiro 
desafio foi construir 

mascotes com material 
reciclável

ENGAJAMENTO
Pessoas de todas 

as idades entraram 
na brincadeira 
e participaram 

ativamente das 
atividades da 
Gincana, que 

envolveu os 
moradores de 

Nova Brasília e São 
Geraldo

INFORMAÇÃO
Na sensibilização 

porta a porta, 
os participantes 

abusaram da 
criatividade e 

da alegria para 
repassar aos 

vizinhos os 
conhecimentos 

sobre limpeza 
pública

bem cuidados e as pequenas 
ações que fazem a diferença no 
dia a dia, como por exemplo, uma 
cerca feita de pneus e a dona de 
casa que usa potes como vasos 
no jardim. Em Nova Brasília, as 
equipes até produziram um vídeo 
com exemplos de reciclagem e 
reutilização de materiais. 

O morador de São Geraldo Luiz 
Baida conta que a participação 
na Gincana mudou a vida dele. 
“Moramos numa localidade 
isolada, sem muita informação. 
Nestes dias aprendi muito sobre 
o lixo reciclável que pode ser 
reutilizado. Isso evita que acumule 
e cause doenças. Com certeza 
vou repassar esse conhecimento 
para os parentes e amigos que não 
puderam participar”, afirma. 

Mesmo sendo uma gincana, 
com provas e pontuação, todas 
as equipes foram vencedoras. 
“Todos são vitoriosos porque 
se dispuseram a participar das 
atividades, porque doaram parte 
de seu tempo para melhorar 
o lugar onde vivem, por isso, 
todos merecem o primeiro lugar”, 
ressalta Camila. 

DELÍCIAS
A Gincana também teve 

uma prova bem saborosa. Os 
participantes foram desafiados a 
buscar receitas que utilizassem 
alimentos reaproveitados, como 
cascas e talos de frutas e vegetais.  
Cada equipe apresentou alguns 
pratos prontos e uma seleção de 
receitas que foram reunidas em um 
caderno. Confira algumas receitas 
nas páginas 40 e 41.

Trabalho 
em equipe,

 

por favor!
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[ esperança ]

História 
viva

“Cheguei aqui em 1951. Vim do Piauí. Aqui não tinha nada, era tudo 
mato. Para chegar a Tuneiras do Oeste nós tínhamos que passar por dentro 
da água e também avistávamos os bichos. Até onça eu vi. E agora, meu 
sonho de mais de 60 anos está sendo realizado”, conta o pioneiro Modesto 
Francisco Carvalho em um relato emocionado. 

O sentimento é compartilhado pelos outros pioneiros da cidade quando 
avistam a Estrada Boiadeira asfaltada. Eles acreditam que com a implantação 
e pavimentação do trecho entre Tuneiras do Oeste e o Distrito de Nova 
Brasília, município de Araruna, tudo vai mudar, o ritmo será outro. O 
sossego da região dará espaço ao progresso, que virá com o acesso facilitado 
aos serviços de saúde e novas oportunidades de trabalho e estudo para os 
mais jovens. 

Seu Carvalho comemora dizendo que agora ficou muito mais fácil chegar 
a Campo Mourão e lembra dos tempos em que as coisas eram bem mais 
complicadas. “Quando eu era novo, só passava carroça e o jipe da polícia 
pela Boiadeira, que era uma estradinha. Dois jipes juntos não dava. 

1 – O piauiense Modesto Carvalho 
mora em Tuneiras do Oeste há 
mais de 60 anos
2 – Comitiva atravessa a Estrada 
Boiadeira quando ela ainda era 
apenas um picadão em 1918
3 – Na década de 1950 jipes 
atravessam a Estrada Boiadeira
4 – Boiada sendo guiada de Ponta 
Porã/MS para Tuneiras do Oeste/PR 
no ano de 1954

Em cem anos, a Estrada Boiadeira deixou de ser uma trilha e se tornou um importante corredor de 
escoamento de produção no PR. Os pioneiros de Tuneiras do Oeste participaram dessa aventura e têm 

muito para contar

1

2

3 4

>>>
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5– Visão geral de um dos 
canteiros de obras instalados na 
Boiadeira em 1985
6 e 7 – Máquinas da prefeitura 
de Tuneiras do Oeste durante 
obras de melhoria da Estrada 
Boiadeira na década de 1970
8 – Na década de 1980 a 
situação da Boiadeira era 
precária. A estrada era tomada 
por erosões

6

8

7

5
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[ esperança ]

9 – Jovem vaqueiro 
guia o gado pela 
Boiadeira 
10 – Prefeito de 
Campo Mourão, 
Horacio Amaral, 
vistoria a abertura 
da Estrada 
Boiadeira no início 
nos anos 70
11 – Milton 
Honorato, morador 
de Tuneiras do 
Oeste desde 1952

Tinha que passar um de cada 
vez porque ela era muito estreita. Em 
outros trechos só dava para passa a pé 
ou a cavalo”, recorda.  

BOIADA
“Por ali passava mais de mil 

bois. Lembro do som do berrante 
até hoje”, confessa o pioneiro 
Milton Honorato de Souza, que 
se uniu a um grupo de moradores 
de Tuneiras do Oeste e, em 1953, 
aproveitou a passagem feita pelos 
animais e alargou o carreiros para 
liberar a passagem  de carros pela 
Boiadeira.  “Era só um ´picadão`. 
Precisávamos fazer um desvio 
para passar com os animais e as 
carroças. Então, reunimos uns 15 
moradores e decidimos abrir a 
mata com facão, machadão e boa 
vontade porque não ganhávamos 
nada.  Construímos até uma ponte 
improvisada na biquinha (fonte de 
água)”, relembra ele, saudoso. 

Ele conta que sem a estrutura 
necessária, a água da chuva 
acumulava e formava um 
verdadeiro lamaçal. Quando o sol 
aparecia, a terra secava e a erosão 
destruía tudo. Em alguns trechos 
era possível ver até bancos de areia.  

Mesmo o ônibus que vinha de 
Campo Mourão sofria para passar 
e quando não conseguia seguir 
viagem até Cruzeiro do Oeste 
ficava por lá atolado. “Quando 

chovia era muito difícil e não passava 
nada. Aí levávamos um dia inteiro 
para percorrer o trecho de 53 km até 
Campo Mourão à cavalo”, conta Souza.  

Somente em 1963, quando a estrada 
de terra foi finalmente aberta por 
máquinas da prefeitura de Tuneiras do 
Oeste, a situação melhorou e os carros 
e alguns caminhões começaram a 
transitar. A ponte feita pelos moradores 
foi substituída por uma de madeira 
mais resistente. “Mas caminhão era 
raro por aqui, tanto que o meu sogro 
transportava aves no carroção. Muito 
animais acabavam morrendo no trajeto 
porque era calor e demorava muito”, 
ressalta. 

Os pioneiros só lamentam que 
muitos amigos e parentes que um dia 
também sonharam com a Estrada 
Boiadeira já morreram. “Foram 63 
anos de espera. Muito tempo”. Mas para 
Souza, o isolamento e as dificuldades 
ficaram no passado. “Agora eu vejo 
tudo movimentado. Era o meu sonho 
que hoje se realiza, e o melhor, que eu 
assisto de camarote”, comemora.

9

10

(Fotos: acervo do Museu Municipal de Campo 
Mourão e arquivo pessoal de Modesto Carvalho e 
Milton Honorato de Souza) 11

>>>



CAMINHO PARA CONTRABANDO
No ano de 1965, a Estrada 

Boiadeira transformou-se em rota de 
contrabando. Foi quando o prefeito 
de Tuneiras do Oeste, Tobias Villa 
inaugurou um Campo de Aviação na saída 
para Aparecida do Oeste onde desciam 
todos os dias no mínimo dois aviões. 
Na maioria das vezes transportavam 
cigarros e uísques. A Estrada 
Boiadeira era usada quase sempre 
por uma perua que vinha de Londrina 
buscar a mercadoria. O tráfego durou 
pouco, pois vieram cinco aviões do 
Exército de Guaíra e acabaram com a 
festa prendendo algumas pessoas e 
destruindo parte do aeroporto.

BOLA DE OURO
Conta-se uma história que no ano de 1952, as pessoas que transitavam 

pela Estrada Boiadeira avistavam uma grande bola de fogo nas proximidades 
do Rio Pedra Lisa, próximo à Tuneiras do Oeste, que ia de um lado para 
outro. A crendice popular da época afirmava que onde ela pousasse haveria 
um grande pote de ouro enterrado a centenas de anos. Conta-se que um 
curioso e muito corajoso acompanhou a tal bola encontrando o fatídico pote 
de ouro. Nunca mais se ouviu falar do aventureiro sortudo, como também a 
“bola de ouro” nunca mais foi vista.

Quem conta um conto, aumenta um ponto!
A espera pela pavimentação da Estrada Boiadeira rendeu muitas histórias que foram contadas e repassadas 
de pai para filho. Leia algumas delas narradas por pioneiros para o Jornal “O Tuneirense”. As histórias 
foram reunidas pelo jornalista Delci de Souza, pioneiro de Tuneiras do Oeste.

O TUNEIRENSE 
ANO 56 - NO. 243 TUNEIRAS DO OESTE, SEXTA FEIRA 3 DE SETEMBRO DE 1956 NÚMERO AVULSO

FOLHA MATUTINA
- HOJE -

EDIÇÃO DE 30 
PÁGINAS

O JORNAL DE 
MAIOR CIRCULAÇÃO 
E TIRAGEM DE 
TUNEIRAS DO OESTE

UM SOCORRO PROVIDENCIAL
Uma mulher chegou ao Hospital 

Nossa Senhora das Graças em Tuneiras 
do Oeste com hemorragia. Foi feito 
algum procedimento pela enfermeira 
de plantão, pois não havia médico. O 
Dr. Massami que era o único da cidade 
estava se casando em uma fazenda na 
Estrada Boiadeira.

Como o caso era urgente, 
providenciou-se uma viatura para que 
a mulher fosse levada à Cruzeiro do 
Oeste e ao fazer uma curva próxima 
a Fazenda Gravina, a estrada muito 
ruim e esburacada de ambos os lados 
fez com que o carro caísse em uma 
valeta e lá permanecesse por longo 
tempo. De repente surgiu um carro e o 
motorista era um médico que vinha para 
as festividades de casamento do Dr. 
Massami. O médico socorreu a mulher e 
não houve consequências mais graves.

Esta página é fictícia e tem a intenção de simular 
uma publicação de jornal de época, por isso não tem 
compromisso com a realidade.
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Jogar lixo na rodovia, além de 
poluir o meio ambiente, também pode 
causar acidentes e atropelamentos 
de animais. O alerta foi dado aos 
usuários da BR-487/PR nas blitze 
educativas realizadas pelo Programa 
de Comunicação Social (PCS) do 
projeto “Estrada Boiadeira – Sonho 
que se realiza” durante as obras de 
pavimentação do Lote 02 da Rodovia.  

“O lixo jogado na estrada é 
um problema porque atrai o animal 
silvestre. O bicho não reconhece o 
perigo e busca o objeto arremessado 
no asfalto”, conta a bióloga do 
Instituto Tecnológico de Transportes e 
Infraestrutura (ITTI), Camila Cantarelli. 

EDUCAÇÃO NA ESTRADA

Ela explica que nesse momento 
podem ocorrer os acidentes já que 
com o carro em alta velocidade, o 
motorista não consegue frear e acaba 
atropelando o animal. 

REBIO
A preocupação com assunto é 

grande. A Estrada Boiadeira passa 
bem ao lado da Reserva Biológica das 
Perobas, Unidade de Conservação 
Federal que abriga diversos animais, 
como o cachorro do mato, e alguns 
ameaçados de extinção, caso do 
gavião-pato. 

“Eu passo aqui na Rodovia todos 
os dias para ir trabalhar em Campo 

Mourão e volta e meia vejo animais 
atropelados. Dá um dó tão grande, 
pois eles também sentem dor e ver 
eles mortos é muito ruim. Quando 
eu vejo um animal sempre paro para 
ele passar, mesmo que isso atrase 
um pouco minha rotina”, conta a 
vendedora Cláudia Correa.

Por isso, durante as abordagens 
os motoristas também foram 
alertados sobre o limite de velocidade 
de 60 km/h no trecho de 8,5 km da 
Boiadeira que passa ao longo da 
Rebio. A velocidade será controlada 
por meio de radares que serão 
instalados no local. 

O policial rodoviário federal Donato 

Respeitar as leis de trânsito e usar o bom senso na hora de 
dirigir previne acidentes, mais do que você imagina  

[ comportamento ]

Mais de 400 
motoristas foram 
abordados nas duas 
blitze educativas. 
Eles receberam 
orientações para evitar 
o atropelamento de 
animais silvestres e 
foram alertados sobre 
o perigo de jogar lixo e 
bitucas de cigarro na 
rodovia
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•...Atirar objetos de dentro do 
veículo (parado) é infração 
média, com multa de R$ 85,13 
e quatro pontos na carteira. 
Mas transitar com veículo 
(em movimento) derramando, 
lançando ou arrastando 
objetos é infração gravíssima, 
com multa de R$ 191,00 e sete 
pontos. 

•...Como lixo jogado nas 
estradas demora para se 
decompor, ele também gera 
prejuízos em longo prazo 
para a natureza local, pois 
causa entupimento das vias 
de escoamento da água e 
polui os rios próximos. Ele 
também pode acumular e se 
tornar ambiente propício para 
a reprodução do mosquito da 
dengue. 

•...Só na Rodovia Régis 
Bittencourt, BR-116 entre 
São Paulo e o Paraná, a 
concessionária que administra 
a Rodovia recolheu cerca de 
680 toneladas de lixo em 2014. 

Filho aponta o não cumprimento dos 
limites de velocidade como a principal 
causa de acidentes envolvendo os 
bichos. “Por aqui acontecem muitos 
atropelamentos com animais silvestres 
e também com animais domésticos 
como cães, cavalos e bovinos. A 
maioria deles ocorre pelo fato do 
veículo estar em alta velocidade.  
Seguindo a sinalização a capacidade 
para reação é maior, o que em alta 
velocidade não existe”, explica.

Outra orientação importante é que 
a atenção seja redobrada durante a 
noite. “O motorista deve ter ainda mais 
cuidado no período noturno porque 
os animais silvestres se movimentam 
mais com o cair da noite”, frisa Camila.

Os acidentes graves envolvendo 
animais são mais comuns do que se 
imagina. Em Bataguassu, em Mato 
Grosso do Sul, por exemplo, uma 
pessoa morreu quando o veículo em 
que ela estava se chocou com uma 
anta na BR-267/MS. O veículo saiu da 
pista e capotou. 

QUEIMADAS
Outro assunto tratado com os 

motoristas foi o perigo das queimadas 
nas margens da rodovia. Uma 
bituca de cigarro acesa lançada pela 
janela dos veículos pode provocar 
queimadas em áreas próximas às 

O limite de 
velocidade no 

trecho de 8,5 km 
ao longo da Rebio, 
que é de 60 km/h. 
A velocidade será 

controlada por meio 
de radares

Você
sabia 
que...

margens das estradas. Além dos 
prejuízos causados ao meio ambiente, 
a fumaça provocada pelos incêndios 
pode atrapalhar a visibilidade e 
provocar acidentes. 

O motorista particular, Cícero 
de Lira, foi abordado na blitz e 
agradeceu. “Se essa ação tivesse 
acontecido antes, há 10 anos, por 
exemplo, a natureza estaria sendo 
melhor cuidada e muitos acidentes 
teriam sido evitados”, lamenta. 

Nas duas atividades foram 
abordados 400 motoristas. Eles 
receberam kits, contendo flanelinha e 
lixocar, para ajudar na coleta do lixo 
dentro dos carros, e ainda materiais 
informativos do Projeto e da Rebio 
das Perobas. 

Os animais podem ser atropelados 
quando atravessam a pista em busca de 
alimento
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[ entrevista ]

Obras sustentáveis: como o DNIT 
conduz os empreendimentos 

rodoviários brasileiros
Autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) é responsável por implantar, manter e ampliar as vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, 
como é o caso da BR-487/PR. O órgão não é encarregado apenas pelo projeto do empreendimento, mas por 

todos os impactos que ele pode trazer, especialmente os ambientais.
Em entrevista exclusiva ao projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que se realiza”, o diretor de Planejamento e 
Pesquisa do DNIT, Adailton Cardoso Dias, explica as ferramentas utilizadas pela Autarquia para controlar 

impactos negativos ao meio ambiente e como a população pode participar do processo. 

A conservação do meio ambiente é o 
principal desafio da atualidade. Quais 
ações do DNIT estão relacionadas ao 
tema? 

Uma das principais preocupações do 
DNIT em relação ao meio ambiente é 
garantir o desenvolvimento sustentável 
para o País. Para tanto, a principal ação da 
Autarquia é o estreito acompanhamento 
do processo de licenciamento de seus 
empreendimentos, instrumento de 
Gestão Ambiental introduzido pela Política 
Nacional de Meio Ambiente em 1981. 

O processo se inicia na fase de 
planejamento por meio dos Estudos 
de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental (EVTEA), que consideram 
os aspectos socioambientais no 
desenvolvimento dos projetos de 
engenharia. O resultado é uma avaliação 
global de viabilidade, sem a qual o projeto 
não é levado adiante. 

A próxima ação realizada pelo DNIT 

é o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 

realizado em conjunto com os órgãos 

ambientais responsáveis. Nestes estudos 

se produzem conhecimentos específicos 

sobre os biomas nos quais estão inseridos 

as obras e os empreendimentos, incluindo 

os meios físicos, bióticos e aspectos 

socioeconômicos da área, promovendo, 

assim, sólido conhecimento da 

biodiversidade local. Novamente, e em 

conjunto com os órgãos reguladores, as 

alternativas locacionais e tecnológicas 

do empreendimento são revistas para 

que se chegue à um consenso de qual 

é a mais sustentável social, ambiental 

e economicamente. Essa escolha, 

ainda passa pelo crivo popular por 

meio das audiências públicas realizadas 

com as comunidades atingidas pelo 

empreendimento. 

Investimentos na área ambiental 

também ocorrem durantes as obras: os 

empreendimentos contam com gestões 

ambientais, responsáveis por executar 

programas ambientais e por mitigar os 

impactos das obras, e por supervisões 

ambientais, responsáveis por fiscalizar 

as construtoras quanto aos danos 

ambientais eventualmente causados 

pelos empreendimentos. 

Por fim, para os empreendimentos 

anteriores à Política Nacional 

do Meio Ambiente, ou seja, em 

cerca de 50.000 de km rodovias 

pavimentadas, o DNIT atua na 

regularização, visando resguardar o 

equilíbrio ambiental e compensar os 

passivos ambientais existentes.

Não basta a economia 
crescer para os 
brasileiros hoje, 
se a mesma não 

se desenvolver de 
forma a satisfazer as 

necessidades dos 
brasileiros de amanhã
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Qual a importância do licenciamento 
ambiental de uma obra rodoviária? 

O licenciamento ambiental é 
imprescindível para o correto 
gerenciamento dos recursos naturais 
no Brasil e proporciona ganhos de 
qualidade ao meio ambiente e à vida das 
comunidades, numa melhor perspectiva 
de desenvolvimento. É o mais importante 
mecanismo de controle do poder público 
por meio do qual são estabelecidas as 
condições e limites para o exercício de 
determinadas atividades, entre eles os 
empreendimentos rodoviários. 

O processo de licenciamento 
garante que a variável ambiental seja 
levada em conta em todas as fases 
de um empreendimento, desde o seu 
planejamento (através dos estudos 
ambientais), passando pela fase de 
execução (na qual atua a Gestão 
Ambiental) até a fase de operação das 
obras de infraestrutura.

O que é necessário para se obter o 
licenciamento ambiental de um grande 
empreendimento e quem fornece a 
licença? 

A competência para licenciar 
as rodovias sob responsabilidade 
do DNIT é do Ibama ou do órgão 
estadual, a depender de vários fatores, 
principalmente ligados à localização do 
empreendimento.

Para empreendimentos de impacto 
significativo ao meio ambiente é 
necessário um Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) para a 
obtenção da Licença Prévia (LP). Para 
a fase seguinte, que é a obtenção da 
Licença de Instalação (LI), é necessária 
a elaboração do Plano Básico Ambiental 
(PBA) contendo programas ambientais, 
que serão executados ao longo da 
implantação do empreendimento. 
Cumpridas as condicionantes das 
licenças anteriores, é concedida a 
Licença de Operação (LO). A duração de 
cada uma das fases depende de vários 
fatores, como o tipo de empreendimento 
(implantação, pavimentação, duplicação 
etc.), a extensão do trecho, além 

de presença de áreas protegidas, 
como Unidades de Conservação 
e Terras Indígenas. Estes fatores 
indicarão a necessidade de estudos, 
as autorizações e os programas que 
deverão ser cumpridos. 

O êxito do processo de licenciamento 
demanda uma interface constante com 
os diversos órgãos que participam 
do processo e que são consultados 
durante as fases de licenciamento, 
destacando-se a Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI); o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 
a Fundação Cultural Palmares (FCP); o 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA).

Qual a maior dificuldade em se obter o 
licenciamento ambiental em obras de 
infraestrutura? 

Os empreendimentos de infraestrutura, 
pelo seu porte e complexidade, exigem 
longos estudos, com características 
únicas e custos elevados. A maior 
dificuldade encontrada é a identificação 
precisa dos impactos, haja vista a 
impossibilidade de, hoje, a ciência 
conseguir prever alguns dos fenômenos 
naturais que observamos em campo. 

Como a população pode participar do 
processo de licenciamento ambiental? A 
comunidade tem voz ativa? 

A população tem acesso ao Relatório 
de Impacto Ambiental, redigido em 

linguagem simples e de fácil entendimento, 
para que conheça todas as vantagens 
e impactos do empreendimento. O 
Estudo de Impacto Ambiental, embora 
redigido em linguagem técnica, também 
é um documento público, assim como 
o Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental. 

Durante a fase do EIA/RIMA, são 
realizadas audiências públicas para 
que a população se pronuncie, 
dando sugestões a respeito do 
empreendimento, esclarecendo dúvidas 
e requerendo informações que julgar 
necessárias.

Quando da implantação do 
empreendimento, a comunidade pode 
utilizar todos os canais de atendimento 
disponibilizados pela Gestão Ambiental, 
como a ouvidoria (disponível por telefone 
0800, por e-mail, por atendimentos 
nas rádios comunitárias e por caixas de 
sugestões), boletins informativos, web 
sites e as campanhas de Educação 
Ambiental. É dessa forma que as 
solicitações e dúvidas da população 
chegam ao DNIT.

Qual a importância da população 
participar e conhecer o processo?

Considerando que o meio ambiente é 
um bem comum de toda a população 
brasileira e que deve ser protegido e 
preservado para as presentes e futuras 
gerações, a participação da população 
no processo de licenciamento é de 
grande importância, já que as obras 
são financiadas pela União e realizadas 
para atender a população, direta e 
indiretamente. 

Quais os desafios a serem superados nos 
próximos anos quanto à conscientização 
de preceitos de sustentabilidade e 
execução de obras de infraestrutura?

O principal desafio é o de conscientizar 
a sociedade brasileira de que, muito 
embora as obras de infraestrutura sejam 
necessárias para o País e desejadas por 
praticamente todos, o caminho a ser 
seguido neste século XXI transformou-
se de crescimento econômico para 
desenvolvimento sustentável: não basta 
a economia crescer para os brasileiros 
hoje, se a mesma não se desenvolver de 
forma a satisfazer as necessidades dos 
brasileiros de amanhã.

Os empreendimentos 
de infraestrutura, 
pelo seu porte e 
complexidade, 
exigem longos 
estudos, com 
características 
únicas e custos 

elevados
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Uso racional da água, 
b io d iv e r    s id a de , 
atropelamento de 

fauna e primeiros socorros. 
Esses foram alguns dos 
temas que os trabalhadores 
das obras da Estrada 
Boiadeira conheceram 
melhor durante o horário 
de expediente. Mas por que 
pessoas que trabalham na 
construção de uma rodovia 
aprendem sobre isso? “Para 
formar cidadãos conscientes, 
que se preocupam com o bem 
estar do bairro, da cidade, do 
planeta”, explica a bióloga e 
representante do Programa 
de Educação Ambiental 
(PEA) do projeto “Estrada 
Boiadeira – Sonho que se 
realiza”, Camila Cantarelli.

Pensando nisso, o PEA, 
entre os anos de 2012 
e 2015, promoveu uma 
série de palestras com os 
colaboradores da ICCILA 
Engenharia, empreiteira 
responsável pelas obras dos 

lotes 02 e 03 da BR-487/PR.

ASSUNTOS 
Ao todo foram realizados 

15 encontros, e no último, os 
colaboradores testaram seus 
conhecimentos por meio de 
uma atividade de perguntas 
e respostas sobre os temas já 
debatidos. Camila explica que 
o jogo foi a forma encontrada 
para prender a atenção dos 
participantes e incentivá-los 
a responderem sem medo de 
errar, além de avaliar a eficácia 
das ações.

 “Em toda obra aprendemos 
sobre a destinação de resíduos 
produzidos no trabalho, mas nas 
oficinas do PEA falamos sobre 
Educação Ambiental, sobre 
a nossa relação com o meio 
ambiente”, comenta o apontador 
Josafá Zubik, destacando que 
as atividades fugiram dos 
assuntos “comuns” do setor de 
construção civil. 

Em uma das reuniões, por 
exemplo, os colaboradores 

debateram sobre a importância 
das Áreas de Proteção 
Permanente (APPs) e Reserva 
Legal para a conservação dos 
rios e de áreas nativas. Em 
outro encontro, um grupo de 
trabalhadores foi orientado 
sobre leishmaniose, doença 
comum na região de Campo 
Mourão.

Outra preocupação foi tornar 
a obra mais segura, com o uso 
dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e de Proteção 
Coletiva (EPCs). Acessórios, que 
se forem usados corretamente, 
evitam acidentes de trabalho e 
protegem a vida do trabalhador. 
“Aprendi a diferenciar os EPI’s 
e entendi que temos que usá-
los todos os dias, pois é para a 
nossa segurança”, enfatiza João 
Paulo da Hora, colaborador da 
ICCILA.

O destino incorreto das 
sobras de marmita foi outro 
tema debatido pelo PEA já que 
o lixo orgânico deixado pelos 
trabalhadores pode atrair 

[ colaboração ]

Lições no trabalho

As palestras abordaram temas do cotidiano, como o 
consumo consciente e a redução do lixo
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animais silvestres e provocar 
atropelamentos e acidentes 
nas rodovias.  “Algumas das 
informações até já sabíamos, 
mas não nos preocupávamos 
tanto. Agora entendemos a 
necessidade de praticar e 
ensinar para os filhos e netos. É 
nosso dever como cidadãos nos 
preocuparmos com as gerações 
futuras”, conta o operador de 
rolo, Osvaldo Mariano. 

PÚBLICO
As ações do PEA com 

trabalhadores da Obra foram 
realizadas conforme exige 
a Instrução Normativa nº 
02/2012 do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis (IBAMA) que tem 
como objetivo realizar ações 
educativas sobre questões 
ambientais e proporcionar aos 
funcionários a possibilidade de 
adquirir conhecimentos, valores, 
atitudes, aptidões e habilidades 
necessárias à proteção e melhoria 
do meio ambiente.

LOTE 2

LOTE 3

O Homem 
e o Meio 

Ambiente

Biodiversidade

Equipamentos de 
Proteção Individual 

(EPIs) e Equipamentos 
de proteção coletiva 

(EPCs)

Animais 
peçonhentos, 
carrapatos e 

Leishmaniose

Uso 
racional 
da água

Primeiros 
Socorros – 

Hemorragia

Primeiros 
Socorros – 

Fratura e mal 
súbito

Áreas de 
Preservação 

Permanente e 
Reserva Legal

Atropelamento 
de fauna

Dinâmicas 
de 

cooperação

Problemática 
do lixo e 
limpeza 
pública

O Meio Ambiente, as 
relações sociais e a 
formação humana

Resíduos 
Sólidos da Obra 
da Construção 
Civil: que lixo é 

esse?

Segurança no 
Trabalho e Saúde

Pavimentação 
Asfáltica e o Uso 
dos EPIs: Saúde 
do Trabalhador

Temas trabalhados pelo PEA
315 trabalhadores em 15 oficinas

O PEA também incentivou a cooperação entre os 
trabalhadores para reforçar o espírito de coletividade

Nas atividades foram utilizados vários recursos 
para estimular a participação dos trabalhadores

Os funcionários da ICCILA, responsável pelas obras da Estrada Boiadeira, 
descobriram como cuidar melhor do meio ambiente
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[ acompanhamento ]

Entre as atividades do projeto 
“Estrada Boiadeira” estava 
a Supervisão Ambiental, 

responsável pelo cumprimento 
da legislação ambiental no 

empreendimento

Percorrer o Lote 02 (Tuneiras do Oeste – 
Distrito de Nova Brasília/Araruna) e o Lote 03 
(Tuneiras do Oeste - Cruzeiro do Oeste) da 
BR-487/PR todas as semanas entre 2012 e 
2015 fez parte da rotina de uma das equipes 
do projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que 
se realiza”. “Posso dizer que conheço cada 
palmo dessa rodovia”, conta o engenheiro 
ambiental João Sachet, do Instituto 
Tecnológico de Transportes e Infraestrutura 
(ITTI) da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).

Ele foi um dos responsáveis pela 
Supervisão Ambiental das obras de 
implantação e pavimentação dos dois lotes 
da Estrada Boiadeira e fiscalizou tudo o que 
ocorria no empreendimento; trabalho feito 

em conjunto com profissionais de outras 
áreas, como Engenharia Cartográfica e 
Ciências Biológicas, que participaram com 
frequência das atividades.

É papel da Supervisão evitar que 
ocorram problemas ou qualquer tipo 
de irregularidade na área ambiental por 
causa da obra.  Entretanto, Sachet reforça 
que o trabalho não se resumiu a verificar 
se a legislação estava sendo cumprida.  
“Todas as semanas nos reuníamos com 
o engenheiro civil residente e com o 
encarregado de obras e percorríamos a 
Estrada toda para mostrar onde estavam 
as falhas e apontar as possíveis soluções. 
Com isso, evitamos, por exemplo, que 
árvores centenárias fossem cortadas sem 
necessidade”, comenta. 

Orientações
O engenheiro ambiental conta 

que fez parte do trabalho sugerir 
modificações no Plano Ambiental 
proposto pela empreiteira para proteger 
a fauna e a flora da região.  Isso porque, 

DE Olho na Obra

ao longo da Estrada Boiadeira (Lote 03) 

perto da entrada de Cruzeiro do Oeste

Trabalhadores executam o recobrimento vegetal 

O supervisor ambiental verifica o desenvolvimento 

das mudas plantadas pela construtora em Área 

de Preservação Permanente (APP)
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durante o andamento da obra, ocorreram 
imprevistos e novas decisões precisaram 
ser tomadas. “Nós recomendamos, 
por exemplo, a mudança de local de 
instalação de uma bacia de contenção 
de produtos perigosos para preservar a 
área verde que fica junto a um córrego, 
por exemplo”, destaca. 

Com o acompanhamento 
constante, logo que o supervisor 
ambiental identificava um problema ou 
a quebra de rotina, imediatamente ele 
comunicava à empreiteira para que a 
situação fosse solucionada com rapidez. 

“A interferência também pode 
ocorrer na hora que o erro está 
acontecendo, como no caso do 
abastecimento das máquinas. Uma 
vez isso estava sendo feito em um 
local indevido, muito perto de um 
riacho, o que representava risco 
para o meio ambiente. Se houvesse 
vazamento, o produto poderia poluir 
a área”, ressalta Sachet. 

Todas as orientações e solicitações 
feitas à empreiteira quanto aos 

ajustes necessários eram registradas 
e encaminhadas ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), responsável pela 
aplicação das medidas cabíveis em caso 
de não atendimento. 

É papel do supervisor ambiental 
verificar as instalações do canteiro de 
obras, o uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual dos trabalhadores 
(EPIs) e acompanhar o gerenciamento de 
resíduos sólidos produzidos em virtude 

do empreendimento e o controle da 
poluição do ar, entre outras situações. 

Também é função da Supervisão 
acompanhar os Programas Ambientais 
relacionados no Plano de Controle 
Ambiental (PCA) do empreendimento. 
Na Boiadeira, a Supervisão acompanhou 
o Plano Ambiental da Construção, 
o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e o Programa de 
Transportes de Cargas Perigosas.  

DE OLHO NA LEI

Sob supervisão do engenheiro ambiental, trabalhadores 

recuperam terreno erodido

Transplante de árvores nativas da faixa de domínio 

da rodovia para o interior da Rebio das Perobas
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Umuarama
Cruzeiro
do Oeste

Tuneiras
do Oeste

Araruna
Campo Mourão

A  rota  
[ economia ]

da 
Com a conclusão das obras do 

Lote 02, a Estrada Boiadeira se 
consolidará como uma importante rota 
de escoamento de carnes e grãos para o 
Porto de Paranaguá – PR, pois é uma das 
principais ligações entre o Mato Grosso 
do Sul e o noroeste do Paraná, região 
do estado que tem como principal 
atividade econômica a agroindústria 
de acordo com dados do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes). 

“Esta é uma importante rodovia 
para o País porque vai servir para o 
escoamento da produção agrícola, 
reduzindo distâncias de transporte e 
custo dos produtos exportados pelo 
governo brasileiro, tornando-os mais 
competitivos”, explica o superintendente 
Regional do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) no 
estado do Paraná, José da Silva Tiago.

O empresário de Campo Mourão, 
Fábio Mello, utiliza muito a Estrada 
Boiadeira para ir a Umuarama a 
negócios. Para ele, a rodovia é 

fundamental porque liga municípios 
importantes do noroeste do Paraná e 
atua como indutor de desenvolvimento 
urbano, contribuindo para a economia 
dos pequenos municípios. “É certo 
que existe um micro desenvolvimento 
econômico, se pensarmos que antes 
os distritos de Guaraitava, em Tuneiras 
do Oeste, e de Nova Brasília e São 
Geraldo, em Araruna, não tinham 
perspectiva nenhuma de crescimento 
e ainda sofriam com as dificuldades 
de abastecimento do comércio local. 
Também há o macro desenvolvimento 
da região se considerarmos esta obra 
como um eixo de ligação ao Porto de 

Paranaguá”, ressalta Mello.  

 Comércio
O proprietário do Posto de 

Combustíveis Vian, de Campo Mourão, 
Bernardino Vian, já consegue notar 
o aumento de caminhoneiros em seu 
estabelecimento e acredita que com a 
Rodovia concluída o movimento será 
ainda maior. “O benefício da Boiadeira 
é real para todos nós. É uma estrada 
com muitas retas e encurta o caminho 
em 70 quilômetros de Dourados até o 

MS

PR
Porto de 

Paranaguá

Para ir de Umuarama para Campo Mourão 

existem vários caminhos. Você pode ir por:

Moreira Sales: 132 km

Tapejara/Araruna: 130 km

Cianorte/Araruna: 153 km

Mas por Tuneiras do Oeste,

passando pela Estrada Boiadeira,

você percorre 108 km
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Umuarama
Cruzeiro
do Oeste

Tuneiras
do Oeste

Araruna
Campo Mourão

Umuarama
Cruzeiro
do Oeste

Tuneiras
do Oeste

Araruna
Campo Mourão

Sem buracos e lama, a nova Boiadeira deve trazer 
benefícios econômicos para o comércio local e 
também para quem depende dela para trabalhar

Porto de Paranaguá, por exemplo. Ideal 
para quem faz o transporte de cargas em 
longas distâncias. Com certeza terá muito 
movimento de caminhões”, afirma. 

Quem também deve se beneficiar 
com a nova rodovia é o comércio regional 
e o setor de serviços. O aumento no 
fluxo de veículos na Estrada também é 
esperado com otimismo pelo comerciante 
Kiko Picinatto, um dos proprietários da 
Barraca da Costela, restaurante tradicional 
de Cruzeiro do Oeste. Ele conta que 

alguns de seus clientes que moram em 
Tuneiras do Oeste precisavam percorrer 
20 quilômetros a mais para chegar ao 
estabelecimento para evitar a estrada 
de chão. “Com certeza o movimento do 
meu restaurante e de outros comércios 
irá aumentar porque o asfalto facilita o 
tráfego de veículos de uma cidade para 
outra”, prevê com animação.    

Transporte
O caminhoneiro Mauricio 

Amador, prestador de serviços de 

uma cooperativa, será diretamente 
beneficiado pela nova rodovia. Ele conta 
que sempre evitava a Estrada Boiadeira 
por receio de quebrar o caminhão na 
estrada de terra por conta dos buracos, 
mesmo que tivesse que fazer um trajeto 
muito mais longo. “Passar por lá com 
caminhão grande era quase impossível, 
sem contar que andar na estrada de chão 
desgasta mais o caminhão e o motorista. 
Por isso, quando podia, até preferia fazer 
o desvio porque era mais confortável e 
mais seguro também”, reconhece. 

Na comunidade local, a expectativa é 
que a Boiadeira ajude no desenvolvimento 
da região, facilitando a integração entre 
as cidades pequenas e os pequenos 
deslocamentos. Renato José Krupek, 
que desde criança mora no Distrito de 
São Geraldo, em Araruna, acredita que a 
estrada irá facilitar mais a vida de quem 
não tem carro próprio. “Tomara que 
tenha uma linha de ônibus de Tuneiras 
para Campo Mourão, e que passe por 
aqui”, torce.

Calculando
O percurso entre Naviraí/MS e o Porto de Paranaguá, no Paraná, é de 841 km se o motorista optar pela BR - 376 via Maringá. Se ele escolher a BR-487/PR, o trecho percorrido será de 816 km.

Você acha que 25 km é pouco? Então vamos calcular. 
Um bitrem percorre 2 quilômetros por litro de diesel. Entre Naviraí/MS e Paranaguá/PR o consumo de combustível será de R$ 1.135,35 se o motorista optar pela BR-376. Pela Estrada Boiadeira o gasto será de R$ 1.101,60. Economia: R$ 33,75 

Quatro viagens no mês: R$ 270,00 (ida/volta) Em 1 ANO, a economia pode chegar a R$ 3.240,00
*R$ 2,70 - Valor médio do litro do diesel em 07/10/15 em Curitiba

economia
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Na sala de aula

[ educação ]

Em trabalho conjunto, PEA e professores planejaram atividades 
para trabalhar questões ambientais no dia a dia escolar

Professores do ensino fundamental 
da rede pública de ensino de Tuneiras do 
Oeste e de Cruzeiro do Oeste voltaram 
à sala de aula para aprender mais sobre 
um tema muito falado nos dias de hoje: 
meio ambiente. Entre 2012 e 2015, 272 
profissionais da Educação desses dois 
municípios participaram das oficinas 
realizadas pelo Programa de Educação 
Ambiental (PEA) do projeto “Estrada 
Boiadeira – Sonho que se realiza”. 

Em parceria com os municípios, 
o PEA organizou atividades 
diferentes ao longo do Projeto. Nas 
oficinas, os educadores identificaram 
problemáticas comuns na região, 
como atropelamento de fauna, 
irresponsabilidade no trânsito e 
descarte inadequado de lixo. “A ideia 
era fazer com que eles enxergassem 
a Educação Ambiental como 
parte do cotidiano e se tornassem 
multiplicadores do conhecimento 
adquirido”, explica a bióloga e 
representante do PEA, Camila 
Cantarelli.  

A professora de História e 
Geografia Abiuza Madeira, da Escola 
Municipal Professora Rosimeri 
Ortiz Consalter, de Cruzeiro do 
Oeste, destaca que a oficina trouxe 
elementos interessantes da relação 
entre a Estrada Boiadeira e a 
comunidade. “A rodovia vai melhorar 
o desenvolvimento econômico 
da nossa cidade. Porém, qualquer 
grande obra impacta o meio ambiente 
e traz pontos negativos. Por isso, as 
ações de Educação Ambiental são 
fundamentais”, comenta. 

Na época das atividades em 
Cruzeiro do Oeste, a secretária de 
Educação do Município, Maria de 
Lurdes Madrona Moretto, reconheceu 
a importância do projeto para o ensino 
do município já que os professores 
são, sobretudo, formadores de opinião 
nas comunidades em que atuam. 
“As oficinas alertam a comunidade 
escolar sobre a relevância da 
Educação Ambiental que, embora 

trabalhada, acaba sendo deixada em 
segundo plano”, destacou.

MÚSICA 
Nas oficinas, os professores 

foram estimulados a traçar 
estratégias para incorporar a 
Educação Ambiental nos currículos 
do Ensino Infantil e Fundamental 
(1º ao 5º ano). Uma delas foi usar a 
música como recurso didático. 

Os educadores foram presenteados 
com canções que falam sobre 
sustentabilidade, água e outros 
temas ambientais. As músicas foram 
sugeridas para serem trabalhadas em 
sala de aula.

Eles também receberam sugestões 
de outras músicas, além de filmes e 
livros para as bibliotecas das escolas. 
A professa Dagmar Souza Santos de 
Araújo, da Escola Municipal Professora 
Maria José da Silva, de Tuneiras do 
Oeste, participou da capacitação e 
conta que só de imaginar a atividade, 
ela já sabia quais músicas da Música 
Popular Brasileira (MPB) poderia 
trabalhar com os alunos. 

NA PRÁTICA 
Durante a execução das obras do 

Lote 03 da Estrada Boiadeira, o PEA 
organizou duas atividades. A primeira 
reuniu 50 professores de Cruzeiro do 
Oeste e 81 professores de Tuneiras 
do Oeste. A temática escolhida foi 
“Educação Ambiental, Currículo, 
Cultura e Avaliação” e os encontros 
foram realizados em novembro de 2012 
e fevereiro de 2013, respectivamente. 

A segunda atividade, realizada em 
julho de 2013 abordou o diálogo entre 
os saberes da Educação Ambiental. 
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Os professores foram estimulados a traçar estratégias para 
incorporar a Educação Ambiental nos currículos dos ensinos 
Infantil e Fundamental

As oficinas alertam a 

comunidade escolar sobre 

a relevância da Educação 

Ambiental que, embora 

trabalhada, acaba sendo 

deixada em segundo plano

Desta oficina participaram 21 gestores 
educacionais de Cruzeiro do Oeste e 17 
outros, de Tuneiras do Oeste. 

Já no Lote 02, o PEA participou 
da Semana Pedagógica do município 
de Tuneiras do Oeste, realizada entre 
os dias 05 e 07 de fevereiro de 2014. 
Foram feitas palestras e dinâmicas com 
mais de 80 professores durante o evento 
com temas como sociedade e natureza, 
meio ambiente nas escolas e projetos 
ambientais. A questão Educação no 
Trânsito recebeu destaque a pedido da 
administração municipal. 

Na última capacitação, que 
foi realizada em julho de 2015 em 
Tuneiras do Oeste, os educadores 

foram desafiados e estimulados a 
elaborarem e aplicarem projetos com 
a temática ambiental nas escolas onde 
atuam. “Convidamos profissionais 
de áreas afins, como Agricultura, 
Turismo e Meio Ambiente e reforçamos 
a importância da realização de 
projetos que promovam a mudança de 
comportamentos”, explica Camila. 

No curso, que foi realizado em 
parceria com a chefia da Reserva 
Biológica das Perobas, foram 
trabalhados os temas: “O Homem e 
seu Meio”, “Educação Ambiental”, 
“Conservação e Gestão”, “Comunicação 
e Planejamento” e “Projetos”. 
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[ ensino ]

ALÉM DOS MUROS
DA UNIVERSIDADE
Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura é um dos braços da 
UFPR e atua no ensino, pesquisa e extensão

Capítulos livros

Artigos publicados em periódicos

Projetos de Pesquisa e Extensão

Livros publicados

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

Monografias, dissertações e teses

Trabalhos inscritos em eventos em 2015 (Workshop, Seminário, Congresso, etc)

Trabalhos técnicos (RCA/Projeto Executivo/PBA/EIA/RIMA) 

Trabalhos apresentados em eventos

Relatórios técnicos (Relatórios de acompanhamento dos projetos)

05

06

10

12

14

17

20

22

37

247

Produção Técnica
O resultado das pesquisas e estudos desenvolvidos pela UFPR/ITTI pode ser acompanhado por 
meio da produção de artigos científicos, textos, relatórios e diversas outras obras.

Em uma das centenas de salas, 
escondido em um dos inúmeros 
corredores do Centro Politécnico 
da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), no bairro Jardim das 
Américas em Curitiba, funciona 
o Instituto Tecnológico de 
Infraestrutura de Transportes (ITTI). 
O local parece uma sala comum de 
faculdade, cheia de computadores, 
com vários estudantes, pesquisadores 
e professores entrando e saindo o 
tempo todo, mas é de lá que saem 
estudos complexos que determinam, 
por exemplo, se a construção de uma 
rodovia na Bahia é viável ou qual 
a quantidade de animais silvestres 
estão morrendo nas estradas do 
Pantanal e o que fazer para que isso 
seja evitado. 

“Somos uma equipe 
multidisciplinar formada por 
engenheiros civis, engenheiros 
ambientais, geógrafos, biólogos, 
entre vários outros profissionais, 
e desenvolvemos projetos e 
estudos em diversas áreas, como 
estudos ambientais, pesquisas de 
desenvolvimento metodológico, 
programas de recuperação de áreas 
degradadas, por exemplo. Sempre 
voltados para a infraestrutura de 
transporte”, explica Eduardo Ratton, 
coordenador de Projetos da UFPR/ITTI 
e professor doutor do Departamento de 

Transportes da Universidade.
O ITTI existe desde 2009 e 

é ligado ao Setor de Tecnologia 
da UFPR. Desde que foi criado já 
desenvolveu 22 projetos em vários 
estados brasileiros, desde a Gestão 
Ambiental da construção da Ponte 
sobre o Rio Paraná, na divisa entre os 
estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, até o Estudo de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA) do Rio Paraguai, em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Quatro 
estudos ainda estão em fase de 
elaboração. 

Pesquisa
Para o desenvolvimento das 

pesquisas e produtos, a UFPR/
ITTI envolveu 58 professores de 
nove setores da Universidade, além 
de servidores e criou 154 vagas de 
estágio, entre alunos de graduação 
e   pós-graduação. 

“Nossa missão é promover 
o desenvolvimento tecnológico 
e científico, por meio da 
pesquisa e extensão, atuando nos 
empreendimentos de infraestrutura 
de transportes. Por isso é tão 
importante envolver essa grande 
quantidade de pesquisadores e 
estudantes nos projetos”, ressalta 
Ratton. 

Só em 2015, a equipe da 
UFPR/ITTI inscreveu 20 trabalhos 
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em eventos – Workshop, Seminário, 
Congresso – relacionados a 
pesquisas desenvolvidas pelo 
Instituto. Um dos trabalhos foi, 
inclusive, premiado.  O artigo 
“O Impacto da Logística Para 
o Desenvolvimento do Brasil - 
Otimização das Rotas de Exportação 
na Infraestrutura Logística do 
Mato Grosso e do Mato Grosso do 
Sul”, elaborado pela estudante de 
Administração Leticia Scremim, 
enquanto era estagiária do ITTI, 
ficou em segundo lugar no “Prêmio 
Belmiro Siqueira de Administração”, 
concurso nacional promovido 
anualmente pelo Conselho Federal 
de Administração (CFA).

Extensão
A comunidade também faz 

parte da área de atuação da UFPR/
ITTI. Em quase uma década de 
atuação, o Instituto democratizou 
o conhecimento por meio dos 
programas de Educação Ambiental e 
Comunicação Social nos projetos em 
que executou a Gestão Ambiental 
de empreendimentos. Ao todo 
foram atendidas 22.836 pessoas 
entre pessoas da comunidade e 
trabalhadores das obras, sempre 
abordando temas consoantes com 
os próprios interesses do público 
atendido. 

“Além de atender as pessoas 
que estão na área de influência 
da obra, dando um retorno para a 
comunidade daquilo que o ensino 
superior nos proporciona, também é 
uma oportunidade de complementar 
o aprendizado com a prática. Com a 
ação acompanhada por professores e 
profissionais, sempre desenvolvendo 
conhecimento”, destaca Ratton.

22 projetos
(Executados ou em execução)

1  RCA e Projeto Executivo do Derrocamento do Canal de Guaíra - PR
2  EIA/RIMA da BR-285/RS/SC
3  Gestão Ambiental  – BR-319/RO: Rio Madeira
4  Gestão Ambiental  – BR-401/RR: Rio Itacutu
5  Gestão Ambiental  – BR-230/PA/TO: Rio Araguaia
6  Gestão Ambiental  – BR-020/CE: Rio Cocó
7  Gestão Ambiental  – BR-116/BA/PE: Rio São Francisco
8  Gestão Ambiental  – BR-030/BA: Rio São Francisco
9  Gestão Ambiental  – BR-304/CE: Rio Jaguaribe

10  Gestão Ambiental  – BR-407/BA/PE: Rio São Francisco
11  PBA, RCA e Projeto Básico e Executivo de Dragagem - Passo do Jacaré
12  PRAD - Linha Férrea Bauru- Garça, Gália/SP
13  EVTE, PDZPO, Manual de Gestão, Operação e Manutenção, Relatório sobre os Aspectos Contábeis dos Balanços das 
Arrendatárias, Relatório de Análise Jurídica e Relatório Cartográfico - Porto de Manaus

14  PCA da BR-307/AM

15  Gestão Ambiental - BR-262/MS

16  Gestão Ambiental - BR-487/PR

17  EIA/RIMA da Ponte sobre o Rio Corrente 

18  Gestão Ambiental da Ponte sobre o Rio Paraná - BR-262/MS/SP

19  Regularização de pendências Ambientais da BR-135/BA/MG

20  Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do Rio Paraguai 

21  Regularização Ambiental da BR-116 nos estados do CE, PB, PE, BA, MG e RS

22  Estudo da prática regulatória, vantagens competitivas e oferta e demanda de carga entre os países signatários do 
Acordo da Hidrovia Paraguai - Paraná

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Projetos de engenharia de infraestrutura

Pesquisas de desenvolvimento metodológico
Estudos ambientais

Licenciamento ambiental
Gerenciamento e supervisão ambiental

Execução de programas ambientais
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD
Elaboração de Projetos de Engenharia
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As principais notícias sobre a Estrada Boiadeira 
estamparam as dez edições do Jornal Mural 

(JM). A cada dois meses uma nova edição 
trazia informações sobre as obras, Programas 

Ambientais e notícias relacionadas ao meio 
ambiente. O JM foi distribuído em dezenas de 
estabelecimentos comerciais de Cruzeiro do 

Oeste, Tuneiras do Oeste e Araruna.

O blog oficial da Estrada Boiadeira manteve 
os internautas informados em todas as fases 

do empreendimento. A página foi um sucesso 
entre os leitores e era constantemente 

atualizada pela equipe do PCS. Desde que 
foi criado, em agosto de 2012, até julho de 

2015, recebeu 34.242 acessos. Média de mil 
acessos por mês! 

Durante as obras, o PCS ainda produziu um 
CD com músicas feitas especialmente para 
a Estrada Boiadeira, que foi distribuído na 

comunidade. As canções valorizam a cultura 
local e o meio ambiente; e também falam sobre 
os boiadeiros. Trilha sonora ideal para quem vai 
trafegar pela nova estrada. Se você não tem o 

CD, não se preocupe. Todas as faixas estão no 
nosso Facebook e no nosso Blog.

[ informação ]
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Durante as obras nos lotes 02 e 03 da BR-487/PR, o projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que se 
realiza” executou o Programa de Comunicação Social (PCS), responsável por informar e integrar os 
usuários da rodovia, os moradores dos municípios afetados pelo empreendimento, o empreendedor, 
os executores da Obra e a administração pública. 
Para isso, o PCS utilizou várias ferramentas. Confira!

O projeto “Estrada Boiadeira – Sonho que 
se realiza” também marcou presença no 

Facebook. A página alcançou 689 curtidas, 
sendo que 208 delas partiram de Tuneiras do 
Oeste. A média diária de acessos é motivo 
de comemoração para o PCS. No mês de 

abril de 2015, uma das publicações chegou 
a atingir 5.699 pessoas, recebendo 181 

curtidas e 39 compartilhamentos. Lá você 
encontra informações, vídeos, músicas e 

fotos! 

Você pode conhecer um pouco mais da história 
da Estrada Boiadeira e do projeto desenvolvido 
pela UFPR/ITTI em dois vídeos produzidos pelo 
PCS. O material traz depoimentos de moradores, 

trabalhadores, de pessoas que fazem parte 
da história do empreendimento, além de belas 

imagens. Os vídeos estão disponíveis na página 
do Facebook e no Blog do Projeto.

BLOG: www.estradaboiadeira.com.br
FACEBOOK: /estradaboiadeirasonhoqueserealiza

Ilustração: C
arolina R

osa e A
ntonio Edison G

risbach Jr
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Você sabia que cada brasileiro produz em torno de um quilo de lixo 
por dia e que mais da metade desse total é representado por lixo orgânico, 
formado de restos de alimentos? Os dados são do Instituto Akatu, uma 
organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela 
conscientização e mobilização da sociedade para o Consumo Consciente.

Esse assunto foi trabalhado pelo projeto “Estrada Boiadeira” com os 
moradores de São Geraldo e Nova Brasília, distritos de Araruna, durante 
atividade do Programa de Educação Ambiental (PEA) em 2015, que tratou 
sobre os 3 Rs da Sustentabilidade - Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Como parte da ação, as pessoas reuniram receitas feitas com alimentos 
reaproveitados, como cascas e talos de vegetais, que acabariam indo para 
o lixo. Elas ainda apresentaram alguns pratos prontos e todos puderam 
experimentar, tendo assim a certeza de que as comidas realmente ficaram 
muito gostosas.  

As ideias foram reunidas no livreto “100% Receitas com aproveitamento”, 
organizado pelo PEA e que está disponível na página do Facebook e no 
blog da Boiadeira. Aqui você confere algumas sugestões de pratos. 

Vale a pena experimentar!

Nhoque de arroz

Ingredientes:
• 1 xícara de chá de sobras de arroz
• 2 ovos
• 2 colheres de sopa de salsa picada
• 4 xícaras de chá de farinha de trigo
• 2 colheres de chá de sal

Modo de preparo:
Bata no liquidificador as sobras de arroz com o ovo e 
a salsa. Leve a massa a uma panela, junte a farinha 
de trigo e cozinhe até soltar do fundo. Adicione o sal. 
Enrole e corte os nhoques. Cozinhe em água fervente 
com óleo e sal. Retire à medida que ele venha a 
superfície. Sirva com molho de sua preferência.

Equipes: Água Fonte de Vida / Preserve a Natureza - 
Lixo vamos reciclar

Suflê de folhas 

Ingredientes:
• 6 xícaras de chá de folhas picadas e cozidas
• 100 g de margarina
• 3 colheres de sopa de farinha de trigo
• 2 xícaras de chá de leite
• 4 gemas
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• 4 claras em neve 
• 100 g de queijo ralado
• Sal a gosto

Modo de preparo: 
Leve ao fogo a margarina até derreter. Junte a farinha 
de trigo e forme um creme. Acrescente o leite aos 
poucos e deixe cozinhar – sem parar de mexer – até 
formar um creme. Junte as folhas picadas, tempere 
a gosto. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois de frio, 
junte as gemas, o fermento e as claras em neve, 
apenas misturando levemente. Unte uma forma com 
margarina e farinha de trigo ou de rosca, coloque o 
suflê, polvilhe com queijo e leve para assar em forno 
médio já aquecido.

Equipe: Água Fonte de Vida 

Suco de couve com limão 

Ingredientes:
• 5 limões
• 50 g de couve com talos
• 1litro de água
• Açúcar a gosto

Modo de Preparo:
Esprema os limões e coe. Bata no liquidificador junto 
com a couve e a água e coe novamente. Adoce a 
gosto.

Equipes: Água Fonte de Vida/Preserve a Natureza –
Lixo vamos reciclar.

!
[ receitas ]

/estradaboiadeirasonhoqueserealiza
www.estradaboiadeira.com.br

1

3

Hummm.... que delícia
Reaproveitar sobras de alimentos faz bem para o meio ambiente, para o bolso e 
também pode ser muito saboroso. Confira algumas receitas reunidas pelo projeto 
“Estrada Boiadeira” durante atividade realizada com a comunidade de Araruna
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Cupcake de banana

Ingredientes:
• 125 g de manteiga amolecida
• 125 g de açúcar mascavo
• 2 ovos
• 125 g de farinha com fermento
• ½ colher de chá de especiarias
• 2-3 bananas maduras amassadas
• 114 g de creme de leite
• 250 ml de leite
• Cascas das bananas

Modo de preparo:
Pré-aqueça o forno a 180°C e alinhe as formas de 
cupcake em uma forma maior. Bata a manteiga e 
o açúcar até obter um creme leve e em seguida 
bata os ovos, um de cada vez. Bata a mistura 
no liquidificador e junto dos ingredientes secos, 
peneirados, a banana, o creme de leite e o leite em 
duas porções. Coloque a mistura nas formas. Asse 
por 20-25 minutos até dourarem e estejam macios 
ao toque.

Equipe: Mancha Verde

Pudim de pão

Ingredientes:
• 12 pães
• 6 ovos inteiros
• 1 litro de água
• 500 g de açúcar
• 3 colheres de sopa de farinha
• ½ colher de sopa de fermento

Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes em uma panela e 
espere o pão amolecer. Em seguida amasse tudo 
com as mãos ou bata  no liquidificador e espere a 
massa reagir. Coloque em uma forma untada com 
manteiga e leve ao forno pré-aquecido. Quando 
o pudim apresentar uma crosta amarela, retire do 
forno, deixe esfriar e jogue a calda de açúcar por 
cima. Pode acrescentar outros ingredientes como: 
cravo, canela e uva-passa. 

Equipe: Araucária

Suco de casca de manga

Ingredientes:
• 3 mangas grandes
• 1,5 litro de água
• Açúcar a gosto

Modo de preparo:
Lave bem as mangas e a seguir descasque. Bata 
as cascas no liquidificador com um pouco de água. 
Coe, adoce a gosto e complete com o restante da 
água.

Equipes: Água Fonte de Vida / Preserve a Natureza - 
Lixo vamos reciclar

Nhoque de arroz

Suco de casca de manga

Suco de couve com limão

Pudim de pão

Suflê de folhas

Cupcake de banana2

4

6

7

fotos 1) GirlInterrupterEating/Foter/CC BY/ 2) UFPR/ITTI/ 
3) Lisasolonynko/Morguefile/ 4) UFPR/ITTI/ 5) Nonelvis/
Foter/CBYNCSA/ 6) Ivoanzola/Pixabay/ 7) Morguefile

5
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Na estante...

Saudades do matão

Panorama da história 
recente da conservação 
da natureza no Brasil, a 
obra narra as batalhas 
daqueles que lutaram 
para defender a rica 
biodiversidade brasileira. 
O livro é dividido em três partes – história, 
personagens e memórias. A primeira delas 
traz uma abordagem inusitada da história, 
interpretando o papel dos primeiros 
viajantes, naturalistas e cientistas que por 
aqui passaram. A segunda apresenta os 
principais personagens da obra e a terceira, 
as memórias coletivas desses protagonistas. 

Autor: Teresa Urban
Lançamento: 2011; 372 páginas.

O Livro Vermelho das Crianças

O livro é uma 
publicação 

ilustrada por 
desenhos de 
76 crianças 
de diversas 
regiões do 
Brasil com 

espécies de animais ameaçadas de 
extinção. A obra reúne histórias de 
alguns bichos e tem o objetivo de 

familiarizar as crianças com temas 
como a proteção da fauna brasileira, 
ciência e conservação da natureza.

Autor: Otavio B. Maia; Tino Freitas 
Lançamento: 2015; 166 páginas. 

A Vingança das Harpias

A história se passa na Floresta Amazônica, onde 
contrabandistas passam a desmatar a mata 
nativa por causa do tráfico de madeira. Sentindo-
se ameaçadas as harpias (gavião-real) passam 
a lutar pelo seu habitat, travando uma guerra 
contra os humanos para defender a Amazônia.

Autor: José Milton 
Lançamento: 2014; 80 páginas.

O filme se passa no futuro. A 
humanidade deixou a Terra, que está 
entulhada de lixo, e passou a viver 
em uma nave no espaço. O robô 
Wall-E é o único que fica para trás e 
tem a função de organizar todo o lixo 
deixado pelos seres humanos, mas 
tudo muda quando Eva, um novo 
e moderno robô, chega ao nosso 
planeta.

Devido ao aquecimento global, a 
Terra sofre grandes mudanças 
climáticas, o que causa destruição 
e obriga a população a lutar pela 
sobrevivência. Neste cenário, um 
climatologista corre contra o tempo 
para encontrar seu filho e tentar 
reverter a situação.

Quando os animais acordam 
do período de hibernação na 
primavera, eles descobrem que 
uma cidade foi construída ao redor 
da floresta onde moram e que 
sobrou apenas um pequeno espaço 
para eles viverem. Atrás de comida 
e guloseimas, os bichos decidem 
explorar o mundo dos humanos. 

Wall-E

O dia depois de amanhã

Os sem florestas

A história das coisas

Na telinha...

Filmes e livros são ótimas opções de lazer e também podem contribuir muito para o 
aprendizado. Confira aqui algumas sugestões de leitura e vídeos.

[ dicas ]

Um curto documentário animado 
sobre a existência das coisas, 
desde a extração da matéria-
prima, produção, distribuição  até 
o descarte. O vídeo mostra o que 
ocorre com nosso lixo e qual a 
nossa parte neste processo, que 
para nós é tão mal explicado.

Imagens divulgação 

Im
agens divulgação 
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