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RESUMO 
 

O presente artigo científico tem como objetivo propor a implantação de uma ferrovia ligando 
as instalações da unidade matriz da Coamo Ltda, situada na cidade de Campo Mourão/PR, até 
uma linha férrea existente entre os municípios de Cianorte e Jussara por onde, a partir daí, 
toda a produção de commodities desta cooperativa poderá ser destinada à exportação, uma 
vez que, por meio desta via existente e, atualmente, fora de operação, poderá ser efetuada uma 
ligação com toda a linha férrea da R.F.F.S.A que vai até o porto de Paranaguá e que, neste 
momento, está com direitos concedidos a uma empresa do setor privado. Pretende-se com este 
artigo, realizar uma proposta prévia do traçado a ser a ser implantado através de dois 
softwares que por fim será apresentada ao público geral e, após isso, em trabalhos futuros o 
estudo de todo o segmento para certificar que trata-se do melhor traçado possível e, em caso 
da manifestação de interesse, posteriormente, pode-se elaborar o projeto executivo deste 
trecho, pensando em todos os itens que compreendem um projeto de engenharia deste porte 
como por exemplo: projeto de drenagem, terraplenagem, desapropriação entre outros projetos 
inerentes a esta modalidade de infraestrutura. 
 
Palavras-chave: Estudo de traçado. Ferrovias. Produção Agrícola. 
 
 

BASIC PROPOSAL OF RAILWAY CORRIDOR, IN A PRELIMINARY 
CHARACTER, IN THE STRETCHED BETWEEN THE CENTRAL UNIT OF 

COAMO, IN CAMPO MOURÃO, TO THE EXISTING RAILWAY IN THE 
CIANORTE REGION  

 
ABSTRACT 

 
The following scientific paper has as objective to suggest the deployment of a railway 
connecting the headquarters of Coamo Ltda placed at the city of Campo Mourão, till an 
existing railway located between Cianorte and Jussara. Thus in a close future, the whole 
commodities production of the cooperative may be able to be exported. Since the existent and 
private railway could be connected to all of the R.F.F.S.A’s railways that reach Paranaguá 
port. The purpose of this paper is to realize a prior proposal of the layout to be implemented 
through two softwares that will be presented to the general public and afterwards further 
studies on the subject may appoint the better layout to suit the needs of the company. And in 
case of interest, the executive project of this itinerary might be developed taking into account 
all the necessary complementary projects such as, for example, drainage, earthwork, 
expropriation and others projects inherent to such infrastructure undertaking. 
 
Keywords: Layout Study, railways. Agricultural output. 
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1 INTRODUÇÃO  

Este estudo científico se concentra na proposta de uma linha ferroviária que poderá 

posteriormente atuar na mudança do modo como a Cooperativa Agroindustrial de Campo 

Mourão – COAMO LTDA – exporta a produção agrícola de seus cooperados, que 

corresponde a cerca de 16% da produção agrícola do estado do Paraná, segundo dados 

disponíveis em seu site. A ideia de escrever este artigo científico partiu-se da observação de 

que a cidade de Campo Mourão no Paraná adota como modal predominante o tipo rodoviário. 

A cidade possui rodovias estratégicas e neste quesito está amplamente amparada por este 

modal, pois possui ligação com todas as outras cidades estratégicas do noroeste do estado por 

meio de rodovias, dentre elas podemos citar como principais: Maringá (através da PR-317), 

Cianorte (através da PR-317 e da PR-082) e Umuarama (através da BR-487 e da PR-323).  

A partir desta observação, surgiu a proposição de uma linha ferroviária que partiria das 

instalações da Cooperativa, já citada anteriormente, reduzindo os custos com transporte das 

safras de seus cooperados, ao mesmo tempo em que atuará no aquecimento econômico da 

cidade de Campo Mourão. Afirma-se isto tendo em vista que, um projeto de infraestrutura 

deste porte poderá resultar em ganhos ao município, tornando o entorno da ferrovia um 

ambiente propício para demais empreendedores instalarem indústrias de outros setores que 

tenham sua produção destinada à exportação ou que dependam de matéria prima importada 

para seus produtos, pois todo o caminho até o porto de Paranaguá seria garantido por meio do 

modal ferroviário. 

 O estudo, de maneira geral, trata-se de uma proposta básica para implantação de uma 

nova ferrovia, por se tratar de uma estudo preliminar, não buscou-se para tanto neste estudo o 

mesmo nível de precisão que seria necessário em um estudo de viabilidade econômica 

executado por uma empresa especialista em projetos de infraestrutura por exemplo. 

 É importante deixar claro este fato, pois pretende-se com o estudo colocar em pauta a 

questão dos transportes e, principalmente, atentar para a importância do fomento ao modal 

ferroviário, que teve durante uma parte da história brasileira investimentos consideráveis e 

hoje encontra-se estagnado, possuindo pouquíssimas implantações novas, faltando 

investimentos até para as linhas existentes e em operação. Assim, deve-se ao término deste 

artigo possuir uma proposta preliminar do traçado, com detalhes de extensão total em km, 

número de obras de arte especiais, raios adotados para as curvas, inclinação máxima em 

perfil, além disso, pretende-se saber se a linha existente, atualmente operada por outra 

concessionária, poderá ser utilizada caso este projeto seja implantado. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 ETAPAS DO PROJETO 

  Segundo ANTAS (et al, 2010) após a realização dos planejamentos para uma nova 

implantação de uma estrada de rodagem ou mesmo uma estrada férrea, a parte gráfica de 

elaboração de projetos passam por três etapas: Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto 

Executivo. 

 Na fase de Anteprojeto, segundo o mesmo autor, deverão ser estudadas as diferentes 

possibilidades de traçado, de maneira que, ao término do anteprojeto, seja possível a 

realização de uma avaliação técnico-econômica e assim a definição do traçado mais adequado 

para o empreendimento. No entanto, não é necessário, nesta etapa, um grande detalhamento 

das soluções de engenharia já que as quantidades são estimadas e que o mesmo passará por 

revisões nas próximas etapas. 

  Para ANTAS (et al, 2010) a etapa de projeto básico é onde ocorre a escolha da(s) 

solução(ões) mais adequada(s) para os problemas técnicos definidos na fase do anteprojeto, 

sendo assim, deve se ter como resultado no projeto básico noções de valores financeiros já 

aproximados do real, o que já possibilitaria a licitação do empreendimento. Admite-se no 

entanto que haja uma variação de até 10% nos valores encontrados uma vez que os detalhes 

construtivos ainda não foram realizados, uma vez que, o detalhamento e a definição dos 

procedimentos de execução de cada etapa da obra deverão ser realizados na fase de projeto 

executivo. 

 

2.2 ESTUDOS DE TRAÇADO 

  De acordo com PIMENTA e OLIVEIRA (2004), no total, existem cinco fatores que 

influenciam na escolha do traçado rodoviário ou ferroviário, são eles: 

 Topografia – A movimentação de solo representa uma parcela significativa no 

custo geral de uma obra de infraestrutura, desta forma, é recomendado que ao 

escolher o traçado sejam priorizados os trechos onde o relevo é menos acidentado, 

reduzindo assim os custos com terraplenagem. 

 Condições geológicas e geotécnicas - A presença de materiais de características 

rochosas deve influenciar também na escolha do traçado uma vez que a escavação 

deste tipo de material é a mais onerosa, sendo assim, ao propor um traçado na 

etapa de anteprojeto o projetista deve evitar locais onde as sondagens revelem 

material de características rochosas ou onde haja presença de solos moles, uma vez 
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que esse tipo de solo deve ser totalmente substituído, refletindo num custo mais 

elevado. 

 Hidrologia – Sempre que possível, o traçado deve evitar a transposição de rios uma 

vez que essa transposição deve ser feita através de bueiros, galerias ou pontes e 

esses tipos de obras tem custos altos, quando não for possível evitar esses 

obstáculos, a travessia deve ser realizada no ponto de menor largura desses rios e 

da maneira mais perpendicular possível. 

 Desapropriação – Os custos com a desapropriação são sempre inevitáveis, porém, 

ao escolher o traçado, a estrada deve cortar os terrenos em pontos que não possua 

benfeitorias. Terrenos em área de expansão urbana e de forte especulação 

imobiliária devem sempre ser evitados. 

 Interferências no meio ambiente – projetos de estradas sempre geram impactos, 

dos mais diversos tipos, o impacto ambiental normalmente é mitigado e acaba 

sendo aceito tendo em vista os benefícios que a futura estrada irá gerar, de 

qualquer forma, é sempre recomendado que áreas de meio ambiente sejam 

evitadas, pois, além do impacto gerado, a liberação junto aos órgãos competentes 

poderá atrasar os cronogramas. 

 Ainda segundo PIMENTA e OLIVEIRA (2004), na elaboração dos estudos de traçado 

deve-se de antemão definir os diversos pontos obrigado que existem na implantação de uma 

nova estrada, esses pontos podem ocorrer no projeto de diversas maneiras, cidades em que 

obrigatoriamente o projeto deve compreender, pontes já existentes que podem ser 

aproveitadas – no caso de um projeto de estrada de rodagem por exemplo – uma garganta 

existente em uma cadeia montanhosa, grotas, morros e outros elementos que devem ser 

previstos para serem desviados no trajeto. A topografia é um elemento que influência na 

escolha do traçado de uma estrada, os autores recomendam no caso de uma estrada férrea que 

o seu traçado ocorra no interior dos vales, pois no caso das ferrovias existe um limite muito 

pequeno de porcentagem em sua inclinação longitudinal. 

 

2.3 CURVAS HORIZONTAIS E CURVAS VERTICAIS 

De acordo com as especificações de projeto da VALEC, é necessário aos projetos 

ferroviários que seu traçado em planta tenha tangente entre curvas com valores mínimos de 30 

metros, além disso, segundo a mesma especificação, as curvas horizontais deverão ter o valor 

de 343,823m como seu raio mínimo. 
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Segundo PEREIRA (1958), no que diz respeito a perfil longitudinal de ferrovias, é 

recomendado que os projetistas utilizem valores de rampa máxima variando de 1,0 a 1,5% 

para linhas subsidiárias, sendo: 1,0 % em terrenos planos, 1,3% em terrenos ondulados e 1,5% 

em terrenos montanhosos. 

 

2.4 Avaliação e Seleção do Traçado 

 O escopo deste artigo trata-se tão somente de uma proposta preliminar, desta forma, 

não chegamos a aprofundar os estudos de traçado como recomendado pelas referências 

bibliográficas por não possuir, na qualidade de acadêmico de graduação, os mesmos recursos 

que uma empresa especializada teria para realiza-los. 

A avaliação e seleção do traçado foi realizado tendo como ferramenta auxiliar o 

software Google Earth, através das imagens via satélite foi possível ter uma noção 

aproximada da superfície do terreno, conforme Foto 1a. 

É possível inserir no Google Earth imagens sobrepostas das cartas topográficas do 

ITCG, desta forma, aliado à superfície em terceira dimensão do software, tem-se curvas de 

nível aproximadas e, assim, foi possível selecionar um terreno mais favorável ao traçado da 

proposta, observado na Foto 1b. 

Foto 1 – Superfície do terreno. 

     
a) Superfície aproximada do terreno através 

do Google Earth Aliada a Sobreposição 
de Imagens das Cartas do ITCG e Mapa 
geológico da região 

b) Exemplo de traçado no Google Earth 
para posterior detalhamento em outro 
software. 

Fonte: Google Earth. 
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Após inseriu-se um arquivo no mesmo formado na interface do Google Earth com o 

mapa geológico e de solos na região de nosso estudo, desta maneira, pode-se perceber a 

predominância de basalto na região, representado pela cor verde, sem a ocorrência no entanto 

de afloramentos rochosos Foto 2a. 

Para finalizar os trabalhos neste primeiro Software traçamos um caminho, Foto 2b, e 

formou-se poligonais representando por onde se dará o traçado da proposta. 

 

Foto 2 – Superfície do terreno. 

     
a) Superfície aproximada do terreno através 

do Google Earth Aliada a Sobreposição 
de Imagens das Cartas do ITCG e Mapa 
geológico da região 

b) Exemplo de traçado no Google Earth 
para posterior detalhamento em outro 
software. 

Fonte: Google Earth. 

Após isso, através do software Infraworks 360, detalhou-se os elementos geométricos 

da ferrovia como, por exemplo raios, inclinação máxima nos perfis longitudinais e outros 

detalhes de projeto.  

O software Infraworks 360 é uma ferramenta que também trabalha com imagens via 

satélite, sendo assim, não oferece precisão suficiente para um projeto básico tão pouco para 

um projeto executivo, mas é excelente para fins de projeto preliminar, uma vez que todo o 

ambiente é em terceira dimensão e podemos ter as informações de detalhamento do projeto de 

maneira mais simples e direta. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O projeto realizado através do software Infraworks 360 se inicia com um pátio 

ferroviário na unidade central da Coamo na cidade de Campo Mourão, como pode-se observar 

na Foto 3a. 

Com relação as curvas horizontais, as curvas foram projetadas como curvas de 

transição, com raio mínimo no trecho circular de 350 m e taxa de superelevação máxima de 

6%. -  Observar a Foto 3b. 

Foto 3 – Representação da proposta no Software Infraworks 360 

                
a) Vista Panorâmica do futuro pátio 

ferroviário da cooperativa Coamo na 
cidade de Campo Mourão. 

b) Exemplo de Curva circular com 
transição, raio Circular mínimo de 
350 m e taxa máxima de 
superelevação em 6%. 

 
c) Perfil longitudinal projetado com 

inclinação máxima de 1,5%. 
 

Fonte: O autor, utilizando como ferramenta de projeto o Software Infraworks 360 – versão 

educacional. 
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Em nossa proposta, no perfil longitudinal do trecho obtemos como inclinação máxima 

no percurso 1,5%, aquém do recomendado de acordo com a revisão de literatura do item 

2.1.3, entretanto, é possível alterar essa declividade num futuro projeto básico ou executivo. -  

Observar a Foto 3c. 

A faixa de domínio adotada tem largura de 50 metros, sendo 25 metros para cada lado 

a partir do eixo da via, adotou-se essa faixa de domínio em função das áreas de corte/aterro da 

plataforma de terraplenagem com inclinação nos taludes de 3:1 no caso de seções transversais 

em corte e de 1,5:1 no caso de seções transversais em aterro. 

O trecho no total conta com uma ponte e cinco interseções em desnível, a ponte sobre 

o ribeirão da lagoa se localiza próximo do município de Peabiru – Observar Foto 4a – e as 

interseções em desnível – Observar Foto 4b –são as seguintes: 

 Trincheira Sob a PR 487 Em Campo Mourão. 

 Viaduto Sobre a PRC-158 Em Peabiru. 

 Viaduto Sobre a PR-465 Em Peabiru. 

 Trincheira Sob a PR-082 em Terra Boa. 

 Trincheira Sob a PR-323 Entre Cianorte e Jussara. 

 

Foto 4 – Obras de Arte Especiais - OAE. 

     
a) Ponte sobre o Ribeirão da Lagoa Ponte 

sobre o Ribeirão da Lagoa. 
b) Interseções em Desnível – Viaduto sobre a 

PR-465 
Fonte: O autor, utilizando como ferramenta de projeto o Software Infraworks 360 – versão 

educacional. 
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Ao escolher o traçado da ferrovia proposta, foi utilizado os conceitos já explanados na 

revisão de literatura quanto aos fatores que influenciam na determinação do traçado, o que 

resultou em um trecho de linha férrea com uma ponte, três trincheiras e dois viadutos. 

Entretanto, ao chegar no município de Peabiru, existe a possibilidade de realizar um desvio 

que passe na cidade de Engenheiro Beltrão, deixando assim de passar no município de Terra 

boa. 

Se o traçado fosse alterado por este contorno, O viaduto sobre a PRC-158 seria 

realizado mais acima e seriam eliminados do projeto o viaduto sobre a PR-465 também em 

Peabirú e a Trincheira Sob a PR-082 em Terra Boa, por outro lado, uma nova interseção em 

desnível deveria surgir para transpor a PR-558 até chegar a linha férrea existente. 

Sendo assim, conclui-se que ao realizar o contorno seria reduzido dos custos do 

projeto uma interseção em desnível. A razão entretanto para não se ter adotado esse traçado 

alternativo é que para chegar até o município de Engenheiro Beltrão existe um terreno mais 

acidentado e isso interfere diretamente nos custos com terraplenagem do projeto, podendo 

inclusive, dependendo de cada situação obviamente, ser necessário executar bueiros, galerias 

ou pontes para transposição de talvegues e esses custos acumulados são mais elevados do que 

a interseção em desnível extra, justificando assim a escolha do traçado atual para a proposta. 

A proposta de trecho ferroviário, com os dados supracitados, tem extensão aproximada 

de 70,57 km, podendo essa extensão ser alterada futuramente pois se houver o interesse do 

poder público e/ou setor privado, a elaboração de outros estudos mais aprofundados poderão 

revelar traçados mais econômicos ou, até mesmo, se houver interesse em um projeto maior no 

futuro, estudar também a ligação desta linha proposta de Campo Mourão até a região de 

Cianorte com a linha existente em operação pela Ferroeste na região de Cascavel. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Desde o início, um dos principal desafios para a proposta sugerida por este artigo, foi 

responder a pergunta: O novo trem que irá utilizar a linha férrea partindo de Campo Mourão 

poderá utilizar o trecho existente e que hoje é explorado por uma concessionária até o destino 

final no Porto? Caracterizado este desafio, procurou-se na literatura a solução para o mesmo. 

Caso nossa proposta seja aceita pelo poder público, sejam elaborados todos os projetos 

de engenharia e seja decretada a faixa de domínio ferrovia projetada e declarada como 

utilidade pública, essa faixa de terras poderá, após sua desapropriação, ser concedida a 

qualquer empresa que tenha interesse em explorar comercialmente a região de Campo 

Mourão/PR, usufruindo por direito da rede existente até o porto de Paranaguá/PR, conforme 

regulamenta o Artigo 6 do Decreto nº 1.832/1996 com transcrição do seu texto abaixo: 

Art. 6° As Administradoras Ferroviárias são obrigadas a operar em tráfego mútuo ou, 

no caso de sua impossibilidade, permitir o direito de passagem a outros operadores.   

De maneira geral, conclui-se que a proposta apesar de ser preliminar, é satisfatória, já 

que irá trazer enormes benefícios econômicos ao município de Campo Mourão, tanto no 

sentido de proporcionar o escoamento das safras dos cooperados da Coamo quanto na 

possibilidade da criação de uma nova zona industrial ao município, fomentando assim o seu 

desenvolvimento.  

A proposta é viável e o objetivo deste trabalho foi cumprido com êxito, entretanto, não 

descarta-se a necessidade de um novo estudo no futuro, com apoio financeiro dos 

interessados. Com esse financiamento, seria possível realizar levantamentos precisos e a partir 

daí elaborar os projetos executivos de engenharia e assim ter a dimensão exata dos custos 

totais para esta obra. 
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