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Concessão de Rodovias do Lote 1
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PREFÁCIO
A elaboração do presente relatório histórico visa compartilhar com toda a
sociedade e as demais partes interessadas um relato transparente e equilibrado sobre os principais acontecimentos, as realizações e as contribuições
socioeconômicas da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. —
ECONORTE durante o decurso dos 24 anos do período da concessão do
Lote 1 do Anel de Integração do Paraná.
De maneira geral, a concessão de rodovias no Paraná, mais especificamente
quando se trata do valor das tarifas de pedágios, sempre foi tema controverso no Estado. Mesmo se tratando de um processo legítimo, que percorreu
todas as vias e os canais competentes, inclusive com a participação da sociedade por meio de consultas públicas que antecederam o processo licitatório, o ambiente sempre foi permeado por instabilidades constantes, as quais
interferiram inclusive no plano inicial da concessão, acarretando a elaboração de Termos Aditivos ao Contrato de Concessão decorrentes de demandas
que se originaram de diferentes necessidades e partes envolvidas.
Ainda assim, a Concessionária sempre optou por trilhar o caminho do cumprimento de suas obrigações e por atender às necessidades socioeconômicas na região do Lote 1 sem prejuízo de usufruir os seus direitos resguardados pelo Contrato de Concessão e os posteriores Termos Aditivos ao
Contrato, cumprindo os compromissos assumidos com usuários, empregados, fornecedores, comunidades e outras partes diretamente interessadas.
Neste relatório, apresentamos, resumidamente, a trajetória da Econorte
nesses 24 anos de atuação, buscando elucidar aspectos importantes dessa
concessão e prestando contas à sociedade das realizações e dos fatos mais
relevantes que ocorreram nesse período. Compartilhar essa jornada faz parte da nossa crença de que o acesso à informação torna a sociedade mais
crítica e autônoma para contribuir com as políticas públicas, para impulsionar a adoção de melhores práticas nas empresas e para conduzir futuras
decisões que impactem o seu modo de vida.
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CONCESSÕES DE RODOVIAS
RELEVÂNCIA DAS RODOVIAS
NA INFRAESTRUTURA
BRASILEIRA
O desenvolvimento pleno e
sustentável de um país está
diretamente ligado à sua
infraestrutura de transporte.
Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o Brasil é um
dos países com maior dependência do modal rodoviário, o qual corresponde a
61% do total de cargas movimentadas na atualidade.
Excluindo a movimentação
de minérios e petróleo, esse
índice sobe para 86%.
As pesquisas realizadas
também apontam que pelas rodovias brasileiras são
transportadas anualmente
1,2 bilhão de pessoas, ou
seja, 95% de todo o transporte de passageiros do
país. Ainda assim, como
resultado do baixo investimento no setor, somente
12,4% da malha rodoviária
brasileira é pavimentada.

Além disso, a qualidade de
57% da malha existente no
Brasil é considerada regular,
ruim ou péssima. As condições precárias de nossas
estradas e a ausência de
outras alternativas elevam
significativamente o custo
do transporte. Esse cenário
penaliza o setor produtivo,
os consumidores e a sociedade em geral.
Assim, para que os avanços
necessários realmente ocorram, o poder público e a
iniciativa privada precisam
caminhar juntos em um
ambiente com regras claras, com a participação da
sociedade e com segurança
jurídica.

A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA
PRIVADA PARA A MELHORIA E A
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA
A concessão de rodovias é efetivada por processo
licitatório, por meio do qual é delegado à iniciativa privada as obrigações, os investimentos em
obras e serviços, a recuperação, a restauração e a
manutenção das rodovias concedidas. Ela é regida pelo contrato de concessão e sob normas de
regulamentação e fiscalização permanentes do
Poder Concedente. Ao final da concessão, que
tem duração entre 20 e 30 anos, as rodovias retornam à gestão pública juntas a todo o conjunto patrimonial de obras e benfeitorias executadas no período pela iniciativa privada.
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CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE
RODOVIAS NO BRASIL E NO PARANÁ
Em 1993, deu-se início ao Programa de
Concessões de Rodovias Federais no
Brasil. A regulamentação da concessão
foi uma forma de atrair investimentos
para trechos rodoviários estratégicos ao
desenvolvimento da infraestrutura do
país.
Entre 1996 e 1998, foram assinados
Convênios de Delegação entre o Governo Federal e os estados do Rio Grande
do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e
de Minas Gerais. Assim, estes também
deram início aos seus programas de
concessões.
Dessa forma, o Programa de Concessões de Rodovias do Estado do Paraná
foi implementado em novembro de
1997 com a outorga de concessão à
iniciativa privada para a exploração de
rodovias mediante a cobrança de pedágio e a prestação de serviços de recuperação, melhoramentos, conservação,
manutenção e aumento de capacidade,
bem como de serviços aos usuários das
rodovias. Esse programa foi denominado Anel de Integração do Paraná. Originalmente, foi constituído por 2.493,50
quilômetros de rodovias (2.185,20 km
de rodovias principais e 308,30 km de
rodovias de acesso), os quais foram divididos em seis lotes.

Embora o Programa de
Concessões proporcionasse
melhorias nas condições das
rodovias em todo o estado
do Paraná, nunca houve a
previsão de duplicação de
todas as rodovias do Anel de
Integração (o contrato, desde
sua origem, contemplava
a duplicação somente de
determinados trechos).

Diferentemente do que
ocorre em alguns estados,
no Paraná o modelo de
concessão não envolveu
subsídios do Governo e
contemplou plano de
obras, de manutenção e
de serviços aos usuários
sem contrapartida do
Estado.

Levantamentos realizados em 1995 pelo Governo do Estado identificaram que as condições de tráfego nas rodovias que comporiam o Programa de Concessão do Paraná se encontravam, na maior parte dos trechos,
inadequadas. Constataram ainda que, em grande parte da malha viária
integrante do programa, havia falta de conservação das pistas, saturação
do tráfego e ausência de sinalização, tendo como resultado a insegurança para os usuários, o acréscimo indesejado nos tempos de viagem e a
consequente elevação dos custos para a sociedade.

Sertaneja

Paranavaí

Ibiporã

Pres. Castelo Branco

Maringá

Marialva

Londrina

Cambará
Jacarezinho
Andirá
Jataizinho

Arapongas
Apucarana
Califórnia

Marilandia do Sul

Floresta
Mauá da Serra
Campo
Mourão

Ortigueira
Tibagi
Imbaú

Corbélia
Cascavel

São Miguel Iguaçu

Ponta Grossa

Imbituva

São Miguel
do Oeste

Relógio

Witmarsun
Palmeira

Condói
Laranjeiras
do Sul

Guarapuava

Irati

Piraí do Sul

Carambeí

Caetano

Céu Azul

Jaguarialva

São Luiz do Purunã
São José
dos Pinhais

Curitiba

Porto
Amazonas

Paranaguá
Araucaria
Contenda
Lapa

Matinhos
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O PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS NO PARANÁ
O processo licitatório no Paraná ocorreu em
1996. Após a realização de audiências públicas em cidades-polo, foram abertos os
editais de licitação da Concorrência Pública
Internacional. Na época, cerca de 80 empresas responderam ao edital, sendo que, dentre elas, apenas 30 submeteram propostas
comerciais. Destas, seis proponentes foram
as vencedoras da licitação.
Pedágio: quantidade de praças, localização e valor da tarifa
No plano de concessão do Paraná, coube ao
Governo do Estado a definição da quantidade e da localização das praças de pedágio, bem como dos valores das tarifas e dos
parâmetros de reajustes. Essas definições foram propostas pelo Poder Concedente já no
edital de licitação com base em estudos por
ele realizados para cobrir os investimentos
com as obras de restauração, duplicação e
melhorias, implantação dos serviços, além
das despesas administrativas e com a prestação dos serviços 24h aos usuários nas rodovias. Na licitação, o critério adotado para
a seleção das concessionárias foi optar por
aquelas que apresentaram a maior extensão de vias de acesso adicionais entre as determinadas pelo Estado para a prestação de
serviços de conservação e manutenção.

Assinatura dos contratos
Posteriormente, em novembro de 1997, o
Governo do Paraná, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER),
autarquia estadual vinculada à Secretaria
de Transportes, as seis empresas vencedoras da licitação assinaram os contratos de
concessão das rodovias pelo período de 24
anos. Representando a União, o Ministério
dos Transportes e o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER) também
assinaram os contratos entre o Governo do
Paraná e as Concessionárias como intervenientes. Pelo Contrato de Concessão de número 071/97, foi outorgado à Econorte a administração do Lote 1 do Anel de Integração
do Estado do Paraná.
Início das obras
Nos seis meses anteriores à cobrança de pedágio, as concessionárias tinham como obrigação a realização de obras de recuperação
das rodovias, que incluíram: recuperação do
pavimento, limpeza das pistas e acostamentos, capina e roçada dos canteiros centrais
e da faixa de domínio, recuperação dos sistemas de drenagem, reconstrução de bueiros e canaletas e recuperação de sinalizações horizontais (pistas) e verticais (placas).
Ao mesmo tempo, teve início a construção
das bases operacionais, das bases de atendimento aos usuários e das praças de pedágio, conforme pré-definidas pelo Governo
do Estado no edital de licitação.

A Econorte foi a
primeira das 6
concessionárias
do Programa
a concluir o
conjunto de obras
iniciais, estando
assim habilitada
pelo Poder
Concedente a
iniciar a cobrança
de pedágio.

Antes

Depois

Fiscalização das concessionárias – obrigações quanto às obras e serviços
A fiscalização do cumprimento das obrigações conforme o disposto no Contrato de Concessão foi realizada pelo Poder Concedente por intermédio do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER). Há ainda a Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), responsável pela
regulação do Contrato, incluindo homologações de reajustes das tarifas.
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TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE CONCESSÃO DO LOTE 1

1998

2000

Foi por meio do Termo de Alteração Unilateral do Contrato (TAU) que o Governo do Estado do Paraná determinou a
redução da Tarifa Básica de Pedágio em 50% do seu valor
inicial e alterou o Programa de Exploração do Lote (cronograma de obras) com a exclusão de várias obras previstas inicialmente. Esse fato ocorreu aproximadamente 1 mês após
o início da cobrança de pedágio nas rodovias.

Tratou da recomposição de diversos eventos, incluindo as perdas financeiras em decorrência do TAU, e encerrou as ações
ajuizadas a partir da alteração unilateral de 1998. Nele, também foi instituído um desconto de tarifa médio de 17,75%
para os veículos comerciais (em relação às tarifas iniciais).

2014

Processo iniciado em 2011, restabelecendo o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato em relação a uma série de eventos, como a recomposição de perdas ocorridas
desde 2002 e ajustes de alterações promovidas em aditivos anteriores (favorecendo, nesta revisão, os usuários com
a redução da taxa interna de retorno, mantendo a original,
e de custos conforme alterações no cronograma de investimento), além de incluir obras não previstas no programa
de concessão original (com taxa de remuneração inferior
à contratual). Aditivo celebrado depois de um longo período de instabilidade política e jurídica que ocasionou, por
exemplo, o não reajustamento anual das tarifas nas datas
estabelecidas contratualmente.

2017

Revisão obrigatória já prevista a partir do Aditivo de 2014,
garantindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a atualização de valores e a recomposição de eventos e perdas ocorridas entre 2014 e 2017.

2018

Adequação do cronograma de investimentos em função da
solicitação do Poder Concedente, priorizando obras para
atendimento ao interesse público e seguindo a determinação de que não houvesse aumento de tarifas de pedágio.

A diferenciação de tarifa entre veículos leves e
comerciais representou uma redução da ordem de

R$ 400 milhões na arrecadação projetada para
o Lote 1, acarretando uma perda significativa para a
Concessionária, a qual precisou ser recomposta com
alterações no Programa de Concessão, incluindo o
adiamento e a exclusão de investimentos previstos
inicialmente.
Valores atualizados monetariamente para 2021, igualando as tarifas por eixo dos
veículos leves e comerciais na projeção de receita vigente no fluxo de caixa principal da concessão.

2002

Ampliação da malha viária da concessão, com a inclusão de
51,6 km da BR-153 e 14,3 km da PR-090 ao Lote 1. Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência
dessa ampliação, além de incorporar alterações de tributos
e impostos, bem como a recomposição por outros eventos.
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1,8%

Evolução Acionária (movimentações mais relevantes)

Consórcio formado pelas
Construtoras

8,8%
14,4%

50%

SOBRE A ECONORTE

1997

Constituição da
Econorte

50%

Consórcio formado pelas
Construtoras
Construtora Triunfo Ltda.
Ivaí Engenharia de Obras S.A.

25%

1998
Início das
operações

Construtora Triunfo Ltda.
25%

Ivaí Engenharia de Obras S.A.
Acciona S.A. e Necso Entrecanalles
Cubiertas S.A.
Polledo S.A.
Construtora Sanches Tripolini Ltda.

25%

1,8%

PERFIL ORGANIZACIONAL

Coneville Serviços e Construções Ltda.

A Econorte — Empresa Concessionária de
Rodovias do Norte S.A. — é uma sociedade anônima de propósito específico que
foi constituída em 1997 exclusivamente
para atuar na administração de rodovias
sob o regime de concessão. Durante todo
o período da concessão, de 1997 a 2021,
a companhia manteve a sua sede administrativa no município de Londrina, cidade-polo da região Norte do Paraná e
a quarta mais populosa do Sul do Brasil,
contando com mais de 580 mil habitantes. A Econorte é uma empresa controlada pela Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI).

8,8%

TPI Participações e Investimentos S.A.

14,4%

2001

25%

Aquisição das cotas da
Construtora Triunfo
Ltda. pela TPI
Participações e
Investimentos

Ivaí Engenharia de Obras S.A.
25%

Acciona S.A. e Necso Entrecanalles
Cubiertas S.A.
Polledo S.A.
Construtora Sanches Tripolini Ltda.
Coneville Serviços e Construções Ltda.

2007

Aquisição das
demais cotas pela
TPI Participações e
Investimentos

TPI Participações e Investimentos S.A.

25%

SOBRE A TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. foi fundada em 1999. Com sede administrativa na
cidade de São Paulo (SP), atualmente a companhia figura como uma das principais empresas nacionais em atuação no setor de infraestrutura. É pioneira em segmentos de concessão
rodoviária, administração de aeroporto, terminal portuário e energia. Esses setores a tornam
reconhecida pela sua participação relevante em negócios que são essenciais para sustentar
o desenvolvimento econômico nacional, com importante contribuição no suprimento da demanda logística e energética no Brasil. A companhia emprega diretamente cerca de 4 mil
profissionais em 5 estados e no Distrito Federal, onde estão localizadas as suas operações. São
eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Brasília (DF). Sociedade Anônima de capital aberto, a Triunfo Participações e Investimentos S.A. está listada como TPIS3 no
Novo Mercado, categoria que congrega as organizações com o mais alto nível de Governança
Corporativa da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Acesse o QR Code e saiba mais sobre a
Triunfo Participações e Investimentos S.A.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Programa de Integridade

Durante toda a concessão, a Econorte foi aprimorando suas práticas internas de
governança corporativa. Os órgãos executivos se compunham das diretorias executivas e técnicas e sempre foram estruturados em conformidade ao exigido para
o melhor desempenho de suas operações e dos objetivos estratégicos do negócio.
As diretorias se reportavam ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de
Acionistas.

Governança Triunfo

Conselho Fiscal

Assembleia de
Acionistas

Sustentabilidade

Adicionalmente, foi implantado um sólido Programa de Integridade que reúne importantes ações, como a reformulação do Código de Conduta, a elaboração da Política Anticorrupção Triunfo, além da criação do Canal Confidencial e do
Comitê Triunfo de Integridade, responsável por gerir todas
as questões relacionadas ao tema. Na mesma linha, desde
2018, foram reforçadas as atividades de compliance com
o suporte de uma equipe dedicada. A área é responsável
por atuar preventivamente para detectar e remediar atos

Comitês
Integridade
Auditoria Interna

Conselho de
Administração

Auditoria
Independente

Presidência

Diretoria de
Engenharia

Diretoria de
Operações

A Econorte, assim como as demais coligadas da Triunfo Participações e Investimentos S.A., sempre esteve submetida a
componentes de gestão que definem o código de conduta
em todas as controladas. Assim, diante do ocorrido em fevereiro de 2018, quando autoridades cumpriram mandados
em sua sede, a Econorte cooperou prontamente e forneceu
todas as informações solicitadas a fim de esclarecer integralmente os fatos. Imediatamente, o Conselho de Administração da controladora, Triunfo Participações e Investimentos S.A., instalou um Comitê Independente para coordenar
as providências para a instauração de uma investigação interna dos eventos reportados no referido mandado e para
apurar as reponsabilidades.

Diretoria
Administrativa e
Financeira

Diretoria de
Relação com
Investidores

Acesse pelo
QR Code e
saiba mais
sobre o Programa de
Integridade
Triunfo.

que sejam contrários às leis,
aos valores e às políticas da
empresa, defendendo um
ambiente de trabalho que
estimule a honestidade, a
integridade moral e a conformidade ampla com o
Código de Conduta e as demais políticas da empresa.
Internamente, a Econorte
coordenou e implementou
campanhas de conscientização e programas de capacitação e treinamento sobre
as políticas institucionais de
integridade, anticorrupção
e compliance para todos os
empregados, especialmente os ocupantes de cargos
de gestão.
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ATUAÇÃO DA ECONORTE
LOTE 1 DO ANEL DE INTEGRAÇÃO DO
ESTADO DO PARANÁ
No início da concessão, o Lote 1 compreendia 274,87 quilômetros de estradas com segmentos nas rodovias BR-369,
PR-323, PR-445 e PR-090.
Adicionalmente, em função de reinvindicação proposta
pela AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) por meio de suas Prefeituras ao DER/PR, foram realizados estudos de viabilidade para a inclusão de 2 trechos
adicionais no Lote 1, sendo 51,6 km da rodovia BR-153 e
14,3 km da rodovia PR-090. A alteração da configuração do
Lote 1 pelo Poder Concedente foi efetivada com a assinatura do Termo Aditivo 034/2002. A partir de então, o Lote
1 passou a contemplar 340,77 quilômetros de segmentos
rodoviários que interligam 15 municípios da Região Norte
e Norte Pioneiro do Paraná.

A mudança na configuração inicial do Lote 1 acarretou a transferência da praça de pedágio incialmente instalada nas proximidades
do Município de Cambará para o Município de Jacarezinho na confluência entre as rodovias BR-369 e BR-153. Além disso, os municípios de Santo Antônio da Platina (PR) e de Assaí (PR) passaram a integrar o conjunto
das comunidades do entorno do Lote 1.
Lote 1 – Mapa das Rodovias e localização dos Municípios do Entorno

PR
323

PR
445

BR
369

PR
090

BR
153
PR
090

Lote 02

Lote 01

BR
369

Lote 05

PR
090

169,10 km de extensão
Trecho de oferta
29,77 km de extensão

PR
323

PR
090

62,00 km de extensão

14,30 km de extensão

PR
445

BR
153

14,00 km de extensão

51,60 km de extensão

PARANÁ
Lote 06

Lote 03
Lote 04

A região interligada pelas rodovias sob gestão da Econorte possui intensas
movimentações socioeconômicas que ocorrem entre os 15 municípios
do entorno do Lote 1, as quais são impulsionadas principalmente pelas
atividades do comércio, da saúde, do turismo, da produção industrial e
do agronegócio. Outro fator que contribui para a importância dessa malha viária na região é a mobilidade pendular de pessoas às universidades
e para a ocupação de postos de trabalho nos municípios circunvizinhos.
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VOLUME DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO LOTE 1
3 Praças de Pedágio:
P1 - BR-369, Km 1+ 500,
município de Jacarezinho

160

Mais de
milhões
de veículos transitaram pelas
praças de pedágio do Lote 1
nos 24 anos de concessão.

P2 - BR-369, Km 126 + 700,
município de Jataizinho
P3 - PR-323, Km 3 + 600,
município de Sertaneja

9 milhões

Número de Veículos

8 milhões
7 milhões
6 milhões
5 milhões
4 milhões
3 milhões
2 milhões
1 milhão

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Período de intenso crescimento
econômico do país
Período impactado pela interrupção da cobrança
em Jacarezinho em cumprimento a decisões judiciais
Início da cobrança em
07 de junho de 1998

Praça de pedágio deslocada
de Cambará para Jacarezinho
em 02 de novembro de 2002

Tráfego impactado pela pandemia de COVID-19

Projeção pelo realizado até setembro e considerando o término da
cobrança no dia 26 de novembro de 2021

Total de veículos que passaram pelas praças de pedágio do Lote 1 (pagantes + isentos)

“Eixos equivalentes”
se refere ao número
de passagens
calculadas,
multiplicando-se o
número de veículos
pelo seu respectivo
número de eixos
de acordo com os
multiplicadores do
contrato vigente.

P3 (Sertaneja)

27%

41% P1 (Jacarezinho)

Distribuição
por praça de
pedágio

32%

Dados atualizados até setembro de 2021

41% Veículos leves

(em eixos equivalentes)

(em eixos equivalentes)

P2 (Jataizinho)

Distribuição
por tipo de
veículo

Veículos pesados

59%

Risco de Tráfego

Perdas de Receita de Arrecadação

No que se refere Em uma
à distribuição de
riscos, a conces- concessão,
sionária assume o risco de
integral respontráfego é
sabilidade pelo
risco de tráfego assumido pela
durante o pra- concessionária.
zo de concessão. Isso significa
que não pode Ao longo dos
pleitear reequi24 anos de
líbrio econômico-financeiro do concessão, o
contrato no fluxo tráfego nas
de caixa principal da concessão rodovias do
em decorrência Lote 1 foi cerca
de frustração do
tráfego informa- de
do na proposta inferior ao
comercial e nos
previsto, sendo
aditivos, exceto
quando decor- esta perda
rentes de even- assumida pela
tos extraordinários,
conforme concessionária.
exemplos apresentados na sequência do relatório. Apenas
para evidenciar a representatividade desse
risco para a concessionária, no caso específico da Econorte, o tráfego acumulado que
transitou pelas praças de pedágio do Lote 1
foi cerca de 20% inferior ao previsto pelo Poder Concedente no plano de concessão sem
que a consequente redução de receita ensejasse recomposição econômico-financeira e
sem considerar as perdas decorrentes de decisões judiciais, da pandemia e das evasões.

Adicionalmente ao risco de tráfego, ao longo do período de concessão, diversos eventos extraordinários acarretaram perdas de
receita para a concessionária. Na grande
maioria, elas foram totalmente absorvidas
pela Econorte até o termo final do contrato:

20%

• perdas decorrentes de isenções de pedágio concedidas (oficiais, judiciais, em cumprimento de legislações ou por liberalidade);
• perdas decorrentes de isenções dos eixos
suspensos de caminhões;
• perdas decorrentes de períodos em que a
concessionária ficou impedida ou impossibilitada judicialmente de efetuar a cobrança de
pedágios nas suas 3 praças;
• perdas decorrentes de descontos tarifários
impostos pela Justiça;
• perdas decorrentes de atrasos do reajuste
das tarifas contratuais;
• perdas decorrentes das evasões;
• perdas decorrentes das medidas de isolamento social impostas pelo Poder Público entre 2020 e 2021 como prevenção à pandemia
de Covid-19.

Somando as perdas
decorrentes do risco do
tráfego (de responsabilidade
da concessionária) com as de
diversos eventos extraordinários
ocorridos ao longo da concessão,
o tráfego pagante acumulado foi
aproximadamente 30% inferior
ao previsto.
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Essas perdas, que em tese deveriam ser reequilibradas, representaram uma redução
de tráfego adicional em torno de 10% em relação ao previsto. Ou seja, somando a
perda de risco de tráfego assumido pela concessionária às decorrentes desses eventos
extraordinários, a redução de tráfego pagante foi de aproximadamente 30% ao longo
dos 24 anos de concessão.
Evasões
Nos últimos 15 anos, em média 47 veículos a cada hora deixaram de pagar pedágio.
No período mais crítico, entre 2014 e 2019, foram 86 veículos. A evasão representou
em torno de 4% do tráfego total no período da concessão, ocasionando uma perda de
receita superior a R$ 230 milhões (valores atualizados monetariamente para 2021).
Para mitigar as evasões, foi implementado em 2019 o Projeto de Combate às Evasões,
principalmente na praça localizada em Jataizinho (PR), que em 2019 atingiu o pico de
27%, ou seja, um a cada quatro veículos evadiam a praça nesse período. O projeto consistiu em ações in loco nas praças de pedágio e cobranças administrativas e judiciais
dos valores devidos pelos evasores.
Na praça de Sertaneja (P3), desde 2017 há um sistema automático para a fiscalização
das evasões pela Polícia Rodoviária Estadual (em atendimento à PORTARIA DENATRAN Nº 179/2015), que manteve o nível de evasões controlado nesta praça.

Evolução do Número de Evasões

27%

80.000

Implementação do projeto
de combate às evasões

70.000

Percentual de
evasões em
relação ao
trafego total:

60.000
50.000
40.000

10%

30.000

Período sem
cobrança na P1

9%

20.000

3%

10.000

1%
jul

2021

setembro

mai

jan

mar

nov

jul

2020

set

mai

jan

mar

nov

jul

2019

set

mai

jan

mar

nov

jul

2018

set

mai

jan

mar

nov

jul

2017

set

mai

jan

0
mar

Número Mensal de Veículos Evasores

90.000

Redução de
cerca de 60%
das evasões
nas 3 praças de
pedágio desde a
implementação
do projeto de
combate em 2019.

P2

(Jataizinho)

ESCOPO DE ATUAÇÃO DA ECONORTE
OPERAÇÃO DAS RODOVIAS
• Controle Operacional (CCO)
• Sistema de Arrecadação de Pedágio
• Sistema de Pesagem
• Guarda e Vigilância Patrimonial
• Apoio à Fiscalização de Trânsito
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO:
• Inspeção de Trânsito
• Atendimento Pré-Hospitalar/Resgate
• Atendimento Mecânico/Guincho
• Atendimento de Incidentes
SERVIÇOS DE TRÂNSITO:
• Padrão de Segurança Viária
• Segurança Temporária
• Apoio ao Transporte de Cargas Perigosas
• Apoio ao Transporte de Cargas Especiais

CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS
• Conservação Rodoviária de Rotina
• Conservação Predial e de Equipamentos
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS
• Manutenção do pavimento
• Manutenção da sinalização
INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS
DE OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO
• Projetos
• Edificações de apoio
• Sistemas, equipamentos e veículos
INTERVENÇÕES FÍSICAS
• Recuperação inicial
• Restauração das rodovias
• Obras de melhoria e ampliação de
capacidade

O Lote 1 é composto por três diferentes tipos de segmentos rodoviários:
Rodovias Principais: rodovias que contemplam todas as obrigações do contrato de concessão contidas no Programa de Exploração das Rodovias (PER).
Trechos Urbanos: conforme definido no Contrato de Concessão, em trechos urbanos, a
responsabilidade da concessionária foi limitada ao que foi projetado no plano de recuperação inicial. Posteriormente, coube à concessionária a conservação e a manutenção
restrita aos limites do pavimento da rodovia e à sinalização na via.
Trechos Rodoviários de Acesso: são segmentos adjacentes às Rodovias Principais que
devem ser recuperados, mantidos e conservados pela concessionária conforme discriminado em sua Proposta Comercial (“trechos de oferta”).

P1

(Jacarezinho)

P3

(Sertaneja)

NBR ISO 9001: Certificação que consolida o padrão de serviços alcançado com foco na
melhoria constante e nos usuários das rodovias. A Econorte é certificada desde o ano 2000.
NBR ISO 14001: A Certificação Ambiental reconhece a atuação da Econorte em harmonia
com a preservação do meio ambiente. A companhia é certificada desde 2011.
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ESTRUTURA DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS
Serviços 24h para assegurar a
fluidez do tráfego e a segurança dos
usuários.
Durante os 24 anos da concessão, a Econorte
manteve uma estrutura de operações, física e logística, ininterrupta e estrategicamente posicionada em toda a extensão do Lote 1 para atender
às suas obrigações contratuais e para oferecer aos
usuários das rodovias serviços de qualidade a fim
de preservar a segurança deles em trânsito e de
prestar o auxílio emergencial necessário aos que
trafegaram pelos 340,77 quilômetros de rodovias
que estiveram sob sua gestão.

BASES OPERACIONAIS
São estruturas físicas estrategicamente posicionadas ao longo das rodovias que
funcionam como pontos de apoio para a distribuição equitativa dos recursos de
atendimento aos usuários em todo o lote. No Lote 1, a Econorte manteve 8 Bases
Operacionais com os seguintes recursos disponíveis.

5 Ambulâncias

4 Viaturas

para atendimento Pré-Hospitalar

de Inspeção de Rodovias

( + 1 reserva)

( + 3 reservas)

1 Carro Médico

3 Caminhões

3 Guinchos
( + 1 reserva)

8 Veículos de Apoio

para Suporte Avançado À Vida

para Atendimento Mecânico Leve

3 Guinchos

( + 1 reserva)

para Atendimento Mecânico Pesado

para Atendimento a Incidentes

para Serviços de Suporte

2 Casas do Motorista
para Atendimento ao Usuário
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CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)
Um centro integrado de pessoas e tecnologias estruturado para agir com rapidez
e eficiência visando manter
as condições ideais de tráfego e prestar atendimento
tempestivo aos usuários. Ao
longo da concessão, a Econorte manteve a sua estrutura logística de operações
e de serviços aos usuários
integrada a um Centro de
Controle Operacional (CCO)
coordenado
diretamente
da sede da companhia em
Londrina.
Distribuição da estrutura física operacional da Econorte ao longo do Lote 1

Durante 24 anos, os usuários das rodovias
do Lote 1 contaram com a segurança de
trafegar em estradas monitoradas por
meio de tecnologias de ponta e operadas
por profissionais capacitados para agir
prontamente para o atendimento de
emergência.

O CCO foi estruturado para
coordenar o atendimento
às ocorrências na pista, realizar o monitoramento do
tráfego, receber chamados
no serviço de 0800 e atuar em quaisquer situações
de emergência, acionando
as equipes de atendimento e os recursos posicionados nas Bases Operacionais
com agilidade e eficiência.

OPERAÇÃO
Balança

Praça de pedágio

Base operacional

Casa do Motorista

Rotas das inspeções de tráfego:
1

Rota 1 - BR-369 Km 97 ao 133 e PR 862

2

4

Rota 4 - BR-369 Km 20 ao 97

5

Rota 2 - PR-323 e PR-445

3

Rota 3 - BR-369 Km 0 ao 20 e BR 153

Rota 5 - PR-090 Km 342 ao 356,3

Controle de Tráfego

Controle e gerenciamento
de todas as ocorrências nas
rodovias

Atendimento ao
usuário
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SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 24H AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS

281.782

atendimentos realizados
Acumulado até setembro de 2021

A tabela ao lado demonstra
a carga de trabalho anual,
mensal e diária das equipes
de atendimento, levando
conforto e salvando vidas
por meio dos atendimentos
pré-hospitalares.

Tempo Médio de chegada
00:07:26

00:11:21

00:10:16

Atendimento Mecânico

Os usuários que trafegaram diariamente pelas rodovias do
Lote 1 tiveram à disposição serviços de socorro médico,
atendimento a veículos com problemas mecânicos, resgate
de animais na pista, veículos para combate a incêndio, inspeção de tráfego constante, tudo operando 24 horas para
propiciar rodovias mais seguras.

Atendimento
Pré-Hospitalar
Média anual
Média Mensal
Média Diária

Atendimento
Mecânico

Atendimento prestado 24 horas com veículos-guincho e equipe treinada para remover veículos acidentados ou avariados
que estejam obstruindo as pistas. A frota, ao longo da concessão, incluiu veículos de pequeno, médio e grande porte,
sendo composta por 3 veículos-guincho para veículos leves e
outros 3 guinchos para socorro mecânico a veículos pesados.

216.074

Atendimento a
Incidentes

922

9.003

1.816

77

750

151

3

25

5

Os números de atendimentos realizados referem-se ao acumulado até setembro de 2021.

O tempo médio de atendimento desde o acionamento até
a chegada das viaturas no local da ocorrência foi, ao longo da concessão, inferior a 10 minutos e demonstra a excelência dos trabalhos das equipes de atendimento. Quando
considerado apenas o tempo de atendimento pré-hospitalar, que salva vidas, a média foi de 7 minutos.
Atendimento Pré-Hospitalar

Atendimentos Mecânicos Emergenciais
Acumulado até setembro de 2021

Inspeção de Tráfego
Ronda rotineira 24h nos trechos das rodovias para detectar problemas ou situações de emergência e, quando necessário, acionar o CCO. Durante o período de concessão, as viaturas de
inspeção percorreram, no total, mais de 26 milhões de quilômetros no Lote 1.

Os veículos de inspeções percorreram mais de 100 mil
quilômetros por mês, o equivalente a duas voltas e meia em
torno do planeta Terra.

22.124

atendimentos Médico
Pré-Hospitalar
Acumulado até setembro de 2021

Atendimento Pré-Hospitalar
Atendimento Mecânico
Atendimento de Incidentes
Os tempos referem-se à média acumulada
até setembro de 2021

O serviço médico pré-hospitalar prestado nas rodovias tem
como objetivo possibilitar o atendimento ágil e eficiente em
intervenções críticas de acidentes, realizando os primeiros
socorros e os procedimentos necessários para o transporte seguro da vítima ao centro médico especializado (hospital ou pronto-socorro de referência) mais próximo ao local
do acidente. O APH funcionou em regime ininterrupto por
meio de ambulâncias equipadas e equipes especializadas.

Atendimento a Incidentes
Serviço prestado em regime de prontidão permanente para o atendimento a ocorrências que
envolvam cargas perigosas, remoção de animais e combate a incêndio. A frota, ao longo da
concessão, foi composta de 1 caminhão-pipa e 2 caminhões boiadeiros e contou ainda com
as ambulâncias equipadas com tanques de água para apagar pequenos focos de incêndios.

43.584

Atendimentos a Incidentes
Acumulado até setembro de 2021
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SEGURANÇA VIÁRIA
Serviço de Apoio

Serviço de 0800

Frota de apoio composta de 8 veículos para
dar suporte aos usuários quanto à organização e à sinalização em casos de acidentes e
de obras em andamento. Esse serviço também esteve à disposição na organização do
tráfego e na sinalização em grandes eventos
na região.

Atendimento 24 horas para esclarecer dúvidas, receber e encaminhar críticas e sugestões e providenciar o atendimento imediato
dos pedidos de socorro e comunicados de
emergência de usuários. Esse serviço manteve linha direta com o CCO da Econorte, que
acionava prontamente a Polícia Rodoviária
em casos de necessidade.

Casas do Motorista
A Econorte construiu 2 Casas do Motorista
no Lote 1. Essas instalações possuem banheiros, fraldário, sala de TV, café, água, playgrounds, entre outros serviços aos usuários.
O local, apropriado para o descanso, recebeu
mensalmente mais de 18.000 visitantes.

18 MIL

usuários todos os meses

O serviço de 0800 recebeu
diariamente, em média, 114
ligações de usuários.

A segurança nas rodovias é entendida como a redução de riscos de acidentes e está entre os
requisitos que compõem a qualidade nos serviços rodoviários. Em seu contrato de concessão, a Econorte definiu a segurança viária como foco prioritário entre as suas obrigações. Ao
longo de 24 anos, estabeleceu programas, aprimorou as suas diretrizes e manteve diversas
iniciativas para alcançar elevados níveis de segurança e reduzir acidentes graves e fatais.
Redução de acidentes – ações realizadas
Criação do comitê de segurança viária, formado por integrantes da concessionária, do DER
e das Polícias Rodoviárias, cujo papel foi avaliar melhorias quanto à segurança nas rodovias.
A atuação resultou em medidas importantes ao longo dos anos, tais como:
•
•
•
•
•
•

implantação de radares e dispositivo redutor de velocidade;
correções nos raios de curvas;
adequação e intensificação das sinalizações em pontos críticos;
melhorias em trevos e intersecções;
instalação de diversas passarelas;
campanhas de conscientização e prevenção de acidentes.

Redução no número de acidentes e óbitos
Balanças
A Econorte instalou 2 pontos fixos de pesagem no Lote 1, que, ao longo da concessão,
realizaram a pesagem de mais de 100 mil
veículos por ano. No total, foram realizadas
1.459.865 pesagens de caminhões desde a
implementação das balanças de pesagens
em 2006 e 2007. A circulação de veículos
com pesos adequados reflete na segurança
dos usuários das rodovias, reduzindo riscos
de exposição a acidentes e o desgaste do
pavimento.

100 MIL

pesagens ao ano

Em índices que levam em conta o
número de ocorrências e a variação

Estradas seguras salvam.

do tráfego ao longo da rodovia, regis-

A Econorte salvou quase

37% no
número de acidentes e de 60%
tramos uma redução de

no número de acidentes com óbitos.
A comparação é entre os dados de

1 mil vidas nas

rodovias do Paraná no
período da concessão.

1998 e 1999, primeiros anos de atividades da concessão, e os de 2019 e 2020. O número de óbitos, no comparativo dos mesmos períodos, reduziu

63%. Com a redução desse índice

ano a ano, a Econorte salvou 941 vidas nas rodovias do Paraná no período da
concessão (considerando dados até setembro de 2021).
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Número de acidentes totais ajustado pelo tráfego

1600

Capacitação e treinamento de equipes de atendimento em temas voltados a
aumentar a segurança e a reduzir vítimas nas rodovias

média

1.179

1400

REDUÇÃO DE 37%

1200

Principais temas: cargas perigosas, socorro médico, segurança viária e simulação de acidentes, cuidados no atendimento aos usuários, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar, guincho, inspeção de tráfego, prevenção de acidentes e
ações sobre atuação na faixa de domínio da empresa.

média

737

1000
800
600
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200

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AO ATENDIMENTO

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

92%

Número de acidentes com óbitos ajustado pelo tráfego
média

70

61

60

REDUÇÃO DE 60%

50

DOS USUÁRIOS ESTÃO SATISFEITOS OU
MUITO SATISFEITOS COM OS SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO DA ECONORTE.

média
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40

Satisfação quanto ao atendimento
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2001

2000

1999

1998

94,4%

5,6%

Número de acidentes nas rodovias
do Lote 1 - tipo de ocorrência

Número de vítimas nas rodovias
do Lote 1 - tipo de ocorrência
899 Óbitos

713 Com óbitos

1999

80,5%

19,5%

2000

95,6% 92,5% 90,5% 92,4%
94,8% 91,9% 96,0% 93,0% 94,5% 98,4% 93,0% 93,6% 96,3% 93,5%
88,4% 93,2%
88,1% 89,7% 88,6% 92,6%
85,5%

11,6%

5,3%

5,2%

2001 2002 2002

1º
2º
semestre semestre

8,2% 3,9%

7,0%

5,5

1,6%

7,0%

6,4%

3,7% 6,5%

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

Muito Satisfeito + Satisfeito

16,1%

9,5%
4,4% 7,5%

2011 2012 2013

2014

2015

7,6% 11,9% 10,3% 11,4% 7,4%
2016 2017 2018 2019

Muito Insatisfeito + insatisfeito

5.051

7.821

Com feridos

9.695

Sem vítimas

Números acumulados até setembro de 2021

Mal súbito

13.032
Feridos

Números acumulados até setembro de 2021

Os atendimentos a usuários feridos e vítimas de mal súbito somaram mais
de

18 mil pessoas que foram socorridas pelas equipes da Econorte.

Índices de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos - Pesquisa 2020
Atendimento mecânico (com guinchos)

94,4%

Atendimento pré-hospitalar

100,0%

Atendimento com viaturas de inspeção

84,6%

2020
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PROGRAMA DE OBRAS NO LOTE 1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

INVESTIMENTOS EM
OBRAS E SERVIÇOS
DE CONSERVAÇÃO
NAS RODOVIAS
Recuperação, melhorias da
infraestrutura, manutenção,
serviços de conservação
e outros investimentos
realizados pela Econorte no
Lote 1.
Conforme definido no cronograma de
obras do programa de concessões de rodovias do Estado do Paraná, desde 1998,
a Econorte promoveu a recuperação, o
melhoramento, a manutenção, a conservação, a operação e a exploração das rodovias principais que compõem o Lote 1
e a recuperação, a conservação e a manutenção dos trechos rodoviários de acesso
ao Lote.

O Programa de Exploração de Rodovia (PER) é composto pelos seguintes conjuntos de atividades.

RECUPERAÇÃO INICIAL – obras iniciadas antes do início da cobrança
de pedágio
• Recuperação do pavimento das pistas e acostamentos.
• Recomposição da sinalização horizontal, vertical e aérea.
• Limpeza das pistas e acostamentos.
• Capina, limpeza e roçada do canteiro central e faixa de domínio.
• Recomposição de cercas, de sistemas de drenagem e de dispositivos
de proteção e segurança.
• Recuperação e recomposição emergencial de obras de artes especiais.
Inclui acessos, trevos, entroncamentos e retornos

RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS - intervenções realizadas para restaurar as condições do sistema viário
•
•
•
•
•
•
•

Restauração geral do pavimento.
Alargamento e recuperação estrutural de obras de arte especiais.
Restauração dos dispositivos de proteção e de segurança.
Aplicação de pinturas e tachas refletivas de sinalização horizontal.
Recomposição e aplicação de placas de sinalização vertical e aérea.
Recuperação do sistema de drenagem e de obras de arte correntes.
Reparos na iluminação e nas instalações elétricas.

OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE
•
•
•
•
•

Duplicações.
Contornos.
Terceiras faixas.
Interseções.
Passarelas.
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Todos os investimentos realizados até o final da concessão foram destinados em
conformidade com o PER e o cronograma previamente aprovado pelo Poder Concedente. As obras seguem, ainda, as especificações técnicas estabelecidas em seus
respectivos memoriais descritivos e, quando concluídas, elas são avaliadas e homologadas pelo DER.

CRONOGRAMA DE OBRAS – SITUAÇÃO AO FINAL DA
CONCESSÃO

Ao longo do contrato de concessão, a Econorte
investiu mais de R$ 1,2 bilhão em obras no Lote 1.

RECUPERAÇÃO INICIAL, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO
DAS RODOVIAS
A recuperação inicial das rodovias ocorre quando a concessionária assume o
lote com o objetivo de recuperar a condição das rodovias, as quais se encontram carentes de investimento, geralmente sob a gestão do Poder Público. As
obras de restauração, por sua vez, são aquelas intervenções físicas que a concessionária realiza para reconduzir os sistemas da rodovia às suas condições
originais de funcionalidade. Para garantir que a qualidade e a funcionalidade
sejam reestabelecidas, são executadas periodicamente intervenções físicas caracterizadas como manutenção a fim de manter e de aprimorar as condições
das rodovias.
Obras

Quantidade

Ano

340,8 km

1998 e 2002

Recuperação Inicial das Rodovias
Total Investido

Obras Contratuais | 1998 A 2021

% / Total

RECUPERAÇÃO INICIAL

R$

45,5 milhões

RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS

R$

276,9 milhões

entre Ibiporã e Jataizinho

R$

58,0 milhões

entre Jataizinho e Cornélio Procópio*

R$

271,8 milhões

DUPLICAÇÃO DA PR-445

R$

67,8 milhões

5,6%

CONTORNO DE IBIPORÃ

R$

73,4 milhões

6,1%

BR-369

R$

12,2 milhões

1,0%

PR-445 *

R$

1,8 milhões

0,2%

PR-323, Km 9 *

R$

8,1 milhões

0,7%

PR-323, Km 32 *

R$

7,2 milhões

0,6%

BR-153, Km 42

R$

9,4 milhões

0,8%

OUTRAS RODOVIAS

R$

1,5 milhões

0,1%

PASSARELAS

R$

9,8 milhões

0,8%

PROJETOS / TRATAMENTO AMBIENTAL

R$

12,6 milhões

1,0%

MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS *

R$

176,9 milhões

14,6%

EDIFICAÇÕES / SISTEMAS, EQUIP. E VEÍCULOS

R$

175,4 milhões

14,5%

DUPLICAÇÃO DA
BR-369

TERCEIRAS
FAIXAS

INTERSEÇÕES

TOTAL

R$ 1.208,5 milhões

3,8%
22,9%
4,8%
22,5%

100,0%

Valores do contrato de concessão atualizados monetariamente para moeda de 2021

* Obras em execução em 2021, com valores ainda projetados.
A Interseção da BR-153, km 17, prevista contratualmente, ficou impossibilitada de execução durante o
prazo contratual pela ausência de licenciamento ambiental.

BR-369 / BR-153 /
PR-323 / PR-445 / PR-090 / PR-862 / PR-855
TOTAL

340,8 km

Restauração das Rodovias
BR-369 / BR-153 /
PR-323 / PR-445 / PR-090 / PR-862 / PR-855
TOTAL

539,6 km

1998 - 2018

539,6 km

Manutenção das Rodovias
BR-369 / BR-153 /
PR-323 / PR-445 / PR-090 / PR-862 / PR-855

577,2 km

TOTAL

577,2 km

2010 - 2021

Nos 24 anos de concessão, a Econorte
executou quase

1.500 km de

intervenções nos pavimentos de suas
rodovias entre atividades de recuperação
inicial, restauração e manutenção.
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OBRAS DE DUPLICAÇÃO
Em uma concessão, as obras de duplicação de rodovias são investimentos de grande relevância e figuram entre as que geram maior impacto
positivo junto aos usuários. Além de trazerem mais segurança e conforto,
elas ampliam a capacidade da via e possibilitam a oferta de um nível
de serviço mais adequado ao longo de décadas. As duplicações também
suportam o aumento do tráfego ao longo do tempo e potencializam o
desenvolvimento de uma região ao oferecer infraestrutura rodoviária compatível com seu crescimento.

Duplicação da PR-445, entre Londrina e Cambé

Futuro “Contorno de
Londrina” - Traçado original

PR
445

trincheira / 5,5 km

BR
369

A duplicação da PR-445, entre Londrina e
Cambé, foi inserida no Contrato de Concessão em 2013, sendo formalizada por meio
do Termo Aditivo de 2014. Esse investimento era uma antiga reinvindicação da população de Cambé, considerando o intenso tráfego do segmento da rodovia.

63,25 km de rodovias duplicadas pela Econorte
OBRAS ASSOCIADAS À DUPLICAÇÃO REALIZADA:
OBRAS DE DUPLICAÇÃO
Obra
BR-369

(entre Ibiporã e Jataizinho)
(entre Jataizinho e Cornélio Procópio)

PR-445

(entre Londrina e Cambé)

Contorno de Ibiporã
PR-323

(em Sertaneja)

Total

Quantidade

Ano

7,80 Km

2000 - 2007

34,37 Km

2018 - 2021

5,49 Km

2013 - 2014

12,60 Km

2000 - 2002

3,00 Km

2003

63,25 Km

Incluindo os segmentos que já estavam
duplicados antes da concessão, no final do
contrato, mais de 25% das rodovias do Lote 1
foram duplicadas.

5,5 km

de pista de rolamento duplicada

3,5 km

de implantação de marginais

1 interseção em desnível (trincheira)
Alargamento de 1 viaduto
Implantação de 1 passarela
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Trecho executado
entre 2000 e 2007

Trecho executado entre 2018 e 2021 -

km 90+840

INTERSEÇÃO CONGONHAS
km 100,8

PONTE RIO MACUCO
km 95,8
INTERSEÇÃO PR-525 / AGUATIVA
km 100,8

PONTE RIO CONGONHAS
km 101,4

INTERSEÇÃO URAÍ
km 106,7
BR
369

km 125+200

A rodovia BR-369 é umas das principais ligações entre a região Norte Paranaense
e o Estado de São Paulo. Além disso, esse segmento da rodovia que foi duplicado
pela Econorte é diariamente utilizado por moradores de Cornélio Procópio e da
região que trabalham ou estudam em Londrina. A implementação desse relevante investimento proporcionou um caminho seguro, confortável e ágil para os
usuários dessa importante rodovia federal, além de beneficiar economicamente
a região Norte como um todo.

PONTE RIO JATAIZINHO
km 123,3

A duplicação da BR-369 entre Ibiporã e Cornélio Procópio, além de ser o maior
investimento realizado pela concessionária nos 24 anos de concessão, foi o mais
relevante para a região. Essa obra foi executada em duas etapas. A primeira foi
a duplicação de Ibiporã até a interseção com a PR-090 em direção a Assaí, que
foi realizada nos primeiros anos da concessão. A segunda etapa foi executada
nos últimos anos de concessão, complementando a duplicação até a cidade de
Cornélio Procópio.

PONTE RIO COURO DO BOI
km 119,6

Duplicação da BR-369, entre Ibiporã e Cornélio Procópio

34,4 km

Trecho executado entre 2018 e 2021
Uma obra grandiosa que, ao longo de 4

38 detonações de rochas com explosivos, para possibilitar a duplicação.
Ao todo, foram aproximadamente 500
mil m³ de rocha - o equivalente a
anos de execução, envolveu

42 mil viagens de caminhão. Considerando apenas o quantitativo aplicado,
nesse segmento duplicado foram exe-

160 mil toneladas de asfalto.
cutadas cerca de

Estima-se que somente a obra de
duplicação tenha gerado mais de

1.000 empregos, entre diretos e
indiretos, durante a sua execução entre
2018 e 2021.

Obras associadas à
duplicação realizada:
• 34,4 km de pista de
rolamento duplicada;
• 3 interseções em
desnível (viaduto e
trincheira);
• 4 pontes duplicadas;
• correções geométricas
de curvas.
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CONTORNOS

TERCEIRAS FAIXAS

Os contornos viários têm como objetivo desviar o tráfego
de zonas urbanizadas para evitar os conflitos existentes
entre o tráfego de passagem da rodovia e o urbano. São
rotas alternativas mais rápidas, seguras e confortáveis para
os usuários de passagem. Além disso, contribuem para o
desenvolvimento da região de implantação.

O Contorno de Ibiporã, com
12,60 km de extensão, foi um dos
principais investimentos nos anos
iniciais da concessão.
CONTORNOS
Obra
BR-369

Quantidade

Ano

Contorno Ibiporâ

12,60 Km

2000 - 2002

Total

12,60 Km

Com a obra do Contorno de
Ibiporã concluída, a concessionária passou a ser responsável pelos serviços nesse
segmento de rodovia, com
o trecho urbano da BR-369
de Ibiporã sendo transferido
para o Poder Público.
No contrato inicial, havia
a previsão de outros contornos no Lote 1, como o
Contorno Norte de Londrina. Essa obra foi retirada
do contrato pelo Estado
no Termo Aditivo Unilateral
de 1998. Posteriormente,
o investimento retornou às
obrigações da concessionária, mas já em pista simples
e para ser executado nos
últimos anos da concessão.
Em 2018, priorizando outros investimentos e considerando que o traçado do
Contorno estava anacrônico
devido principalmente ao
avanço da cidade de Londrina, com a rodovia (em pista
simples) interceptando área
já urbanizada, o DER/PR solicitou a sua exclusão em
definitivo. Em contrapartida, a Econorte realizou um
novo projeto, com traçado
atualizado e em pista dupla,
o qual foi disponibilizado ao
Poder Público para prosseguimento desse importante
investimento.

As terceiras faixas são investimentos que visam ao aumento da capacidade de tráfego das rodovias em locais em que o volume de tráfego
não é suficiente para justificar a execução de obras de duplicação. Geralmente são implantadas em segmentos críticos quanto à operação e em
trechos com longas rampas. Elas possibilitam que os usuários realizem
ultrapassagens seguras e tornam a viagem mais rápida e confortável.
TERCEIRAS FAIXAS
Obra

Quantidade

Ano

PR-445

Londrina - Cambé

1,26 Km

2021

BR-369

Jacarezinho - Cornélio Procópio

5,20 Km

2013-2014

PR-323

Sertaneja - Londrina/Cambé

10,40 Km

2000

Total

16,86 Km
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INTERSEÇÕES
As interseções, também conhecidas como trevos e viadutos, usualmente são executadas em pontos críticos dos segmentos rodoviários mediante estudos aprofundados sobre as condições do local. Essas obras de melhoria se destinam a aumentar os níveis de
segurança aos usuários na passagem das vias de origem para acessar as vias de destino.

Durante a concessão, a Econorte executou 27
interseções, sendo 16 em nível e 11 em desnível.

INTERSEÇÕES EM NÍVEL
Obra
PR-323

Entroncamento com a PR-437 (km 32,40)

Quantidade

Ano

1

Unidade

2002

PR-445

Acesso a Cambé (km 83,40)

1

Unidade

2002

BR-369

Intersecção em nível - km 161,50

1

Unidade

1998

BR-369

Acesso a Cambé - km 163,50

1

Unidade

2003

PR-862

Contorno Ibiporã

7

Unidades

2000 - 2002

BR-369

CEASA (km 143)

1

Unidade

2001

BR-369

Acesso a Assaí (km 110)

1

Unidade

2021

BR-369

Colégio Agrícola (km 14)

1

Unidade

2014

BR-369

Santa Mariana (km 73,5)

1

Unidade

2003 - 2004

BR-153

Trevo (km 20,5)

1

Unidade

2008

Total

16

Unidades

INTERSEÇÕES EM DESNÍVEL
Obra

Quantidade

Ano

BR-369

Entroncamento com a BR-153 (km 1)

1

Unidade

2002

PR-445

Cambé (duplicação)

2

Unidades

2013 - 2014

BR-369

Jataizinho - trincheira (km 129)

1

Unidade

2004 - 2005

BR-369

Jataizinho - Entroncamento com PR-090
(km 125)

1

Unidade

2007

PR-323

Entroncamento com a PR-160 (km 9,10)

1

Unidade

2021

PR-323

Entroncamento com a PR-437 (km 32,40)
2ª obra

1

Unidade

2021

BR-153

Travessia Inferior e Marginal - km 42

1

Unidade

2018 - 2019

BR-369

Trincheira Acesso a Congonhas
(km 93 - duplicação)

1

Unidade

2018 - 2021

BR-369

Viaduto Acesso Aguativa (km 100 - duplicação)

1

Unidade

2018 - 2021

BR-369

Viaduto Acesso a Uraí (km 107 - duplicação)

1

Unidade

2018 - 2021

Total

11

Unidades

46

47

PASSARELAS
PONTES DA DUPLICAÇÃO E PONTES QUE FORAM
ALARGADAS E RESTAURADAS AO LONGO DO CONTRATO
As pontes são obras que permitem interligar lados da rodovia separados por cursos d’água. As pontes antigas foram construídas para veículos com menores dimensões e peso em comparação aos que trafegam nas rodovias atualmente. Assim, uma parcela significativa dos investimentos foi destinada a alargar e a reforçar
essas estruturas para possibilitar que os veículos atuais façam a travessia com segurança em locais com barreiras naturais.

O uso de passarelas está entre as soluções
mais efetivas para harmonizar a passagem
de pedestres e o tráfego das rodovias, especialmente em trechos urbanos. Elas consis-

tem em estruturas que são instaladas em
locais de grande fluxo de pedestres para facilitar a travessia entre as margens da rodovia e mitigar a ocorrência de acidentes.

12 passarelas construídas no Lote 1 durante a concessão.
PASSARELAS

Durante o prazo de concessão, 4 novas pontes
foram construídas, 6 tiveram sua plataforma
alargada e 7 foram restauradas.

Obra

Quantidade

Data inicial

BR-369

Cambará, Andirá, Ibiporã, Cambé e Londrina

8

Unidades

2000 - 2009

BR-153

Jacarezinho e Santo Ant. da Platina

2

Unidades

2004 - 2005

PR-445

Cambé

1

Unidade

2013 - 2014

BR-369

Parque Exp. Gov. Ney Braga, em Londrina

1

Unidade

2013 - 2014

Total

12

Unidades

PONTES
Obra

Quantidade

Ano

Pontes Novas (duplicação BR-369)

4

Unidades

2018 - 2021

Alargamento de Pontes (BR-369)

6

Unidades

2009 - 2014

Restauração de Pontes (BR-369 e BR-153)

7

Unidades

2009 - 2020

O Portal Londrina, passarela localizada no trecho urbano da BR369 em frente ao Parque de Exposições Governador Ney Braga, foi
inaugurado em 2014. Com arquitetura que homenageia a história
multicultural da cidade, atualmente é considerada como ponto
turístico e cartão postal de Londrina.
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CONSERVAÇÃO
Atividades diárias cujo objetivo é preservar as características técnicas, físicas e operacionais do sistema viário e das demais instalações. Quanto aos aspectos físicos,
a estrutura dos serviços de conservação atuava na preservação das condições da
pista no que tange à pavimentação, à drenagem, aos dispositivos de segurança,
às sinalizações horizontal, vertical e aérea, às obras de arte especiais, à faixa de domínio, à conservação predial e de outras instalações operacionais, bem como de
veículos e de outros equipamentos da concessionária. Esses serviços fizeram parte
do conjunto de atribuições e atividades da Econorte que eram destinadas a proporcionar conforto e segurança aos usuários.

Durante a concessão, foram realizados 3,4 milhões
de m² de pintura horizontal e 4,8 milhões de m² de
conservação de pavimento.

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Item

Serviço

Unid.

Acumulado
ao longo da
concessão

Média
mensal

1

Pintura horizontal

m²

3.432.599

11.919

2

Sinalização vertical

m²

40.247

140

3

Pavimento

m²

4.768.712

16.558

4

Capina e roçada

km

54.125

188

5

Poda de árvores

m³

37.667

131

6

Corte de árvores

unid.

332

1

7

Defensas metálicas

m

56.543

196

Mureta de concreto

m

51.843

180

Meios-fios

m

9.763

Cercas e alambrados

m

8

9
10

84,5% de satisfação quanto à conservação geral da rodovia
91,8% 91,6%

90,6% 88,2%
87,9%
86,5% 85,0%
86,4% 85,7% 84,6% 82,6% 87,1% 86,0% 83,4% 83,5%
83,3%
84,2% 84,5%
80,4% 83,9% 82,0% 84,9%
79,0%
78,3% 82,3%

8,2%

8,3%

21,7% 17,7%
20,9%
19,6% 16,1% 18,0%
15,8% 15,5%
15,0% 12,2% 16,7%
13,5% 15,0%
13,4% 14,4% 15,4% 17,4% 12,9% 14,0% 16,6% 16,5%
9,4% 11,8%

1998

1998

1999 2000

1º
2º
semestre semestre

2001 2002

2002 2003

1º
2º
semestre semestre

2004 2005

2006 2007

Muito Satisfeito + Satisfeito

2008

2009

2010 2011 2012

2013

2014 2015

2016 2017 2018 2019

Muito Insatisfeito + insatisfeito

Índices de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos - Pesquisa 2020
Conservação geral da rodovia

84,5%

Sinalização horinzontal da rodovia (pintura das faixas)

90,4%

34

Sinalização vertical da rodovia (placas)

91,2%

225.680

784

Condições do pavimento da rodovia

85,6%

Manutenção no sistema de drenagem (redes de
drenagem, canaletas, sarjetas, OAESs)

km

4.194.087

14.563

Catação e limpeza de entulhos

ton

16.746

58

2020

Não foram considerados na pesquisa de 2020 os resultados referentes à rodovia BR-153, que permaneceu sem a realização de atividades
de conservação/manutenção entre 2018 e 2019 em cumprimento a decisões judiciais.
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CONTROLE DO IMPACTO AMBIENTAL NA
EXECUÇÃO DE OBRAS
A atuação da concessionária no controle do impacto ambiental em decorrência das obras realizadas sempre esteve
em conformidade com as legislações ambientais, com a
análise prévia de riscos associados à fauna e à flora, incluindo a instalação de passa-faunas para a passagem segura
dos animais, a mitigação de riscos de acidentes e o plantio
de mais de 30 mil árvores como medida de compensação
ambiental pela execução da obra de duplicação da BR-369
entre 2018 e 2021. Durante as obras, a Econorte realizava
campanhas educacionais às comunidades lindeiras e a catalogação de espécies nativas no entorno.

FAIXA DE DOMÍNIO: ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE
ACESSOS
Como parte de sua responsabilidade em tomar providências para garantir segurança, fluidez e trafegabilidade na rodovia, a Econorte também foi denominada como ente responsável pela gestão da faixa de domínio das rodovias, incluindo ações de organização e a regulamentação de acessos. Desde o início da concessão, foram tramitados junto à companhia
150 pedidos de regularização de acessos ao longo das rodovias sob sua concessão. Após
o cumprimento de análises técnicas, regulatórias e de riscos, as solicitações protocoladas,
quando procedentes, eram homologadas e posteriormente executadas pela Econorte.

EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES PREDIAIS NO LOTE 1
Ao longo da concessão, foram realizadas pela Econorte a conservação de edificações e de áreas operacionais da concessionária, bem como dos postos da Polícia Rodoviária Federal e Estadual em conformidade com o Plano de Conservação especificado no Contrato de Concessão.
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CONTRIBUIÇÕES
SOCIOECONÔMICAS
DVA – DEMONSTRAÇÃO DO
VALOR ADICIONADO
A Demonstração do Valor Adicionado
(DVA) apresenta a riqueza gerada por
nossas operações e sua respectiva distribuição no período dos últimos 15 anos
da concessão. A DVA possibilita que as
partes interessadas conheçam a nossa
contribuição para o desenvolvimento socioeconômico por meio da criação de valor para a sociedade: empregados, fornecedores, governo (sociedade em geral) e
comunidades nas regiões da concessão.
A DVA foi elaborada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas por
auditores independentes.
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DVA - Valores gerados e distribuídos nos últimos 15 anos

R$ 228,28
milhões
R$ 281,07
milhões

R$ 493,92
milhões

R$ 469,63
milhões
34% - Financiadores (Remuneração do capital de terceiros)
32% - Governo (Impostos, taxas e contribuições)
19% -

Acionistas (Remuneração do capital próprio)

15% - Pessoal (Remuneração dos funcionários)
Valores atualizados monetariamente para 2021
Números consideram dados até junho/21 (última Demonstração Financeira
auditada até a elaboração deste Relatório)

R$ 1,5 bilhão
gerado e distribuído
nos últimos 15 anos.
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REPASSES DE RECURSOS PARA
AS POLÍCIAS

REPASSES DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) PARA OS
MUNICÍPIOS
Desde o ano 2000, a Econorte repassou R$ 200.597.629,60 para os 15 municípios da área de
atuação, o que corresponde a um repasse médio, nos últimos anos, de mais de R$ 1 milhão
por mês.

Mais de R$ 200 milhões foram repassados aos municípios.

Repasses de ISS aos municípios desde o ano 2000, quando este tributo
passou a incidir sobre as tarifas de pedágio
Repasses de ISS aos municípios desde o ano 2000

Média Mensal
(2017 a 2021)
Jacarezinho

R$ 26,3 milhões

Sertanópolis

R$ 25,1 milhões

Cambará

R$ 18,7 milhões

Londrina

R$ 15,8 milhões

Sertaneja

R$ 15,4 milhões

R$ 133 mil

R$ 76 mil
R$ 70,5 mil
R$ 78 mil

Cambé

R$ 14,3 milhões

R$ 79,7 mil
R$ 73,5 mil

Jataizinho

R$ 11,6 milhões

R$ 68,1 mil

Ibiporã

R$ 10,8 milhões

R$ 54,3 mil

R$ 10,5 milhões

R$ 54,3 mil

Uraí
Bandeirantes
Andirá
Santa Mariana
Assaí

R$ 8,9 milhões
R$ 6,8 milhões
R$ 6,2 milhões
R$ 2,9 milhões

Valores atualizados monetariamente para 2021
Informações até setembro de 2021

67% - Polícia Rodoviária Estadual
R$ 14,2
milhões

33% - Polícia Rodoviária Federal

Valores atualizados monetariamente para 2021
Números consideram dados até setembro de 2021 com projeções até o final
do contrato

Durante a concessão, foram destinados mais de

R$ 21 milhões à Polícia Rodoviária Federal e

à Polícia Rodoviária Estadual.
Valores atualizados monetariamente para 2021.

R$ 91,4 mil

R$ 14,7 milhões

R$ 13,9 milhões

R$ 7,3
milhões

R$ 128,6 mil

Sto. Antonio da Platina

Cornélio Procópio

Durante a concessão, foi destinado o equivalente a R$ 14.176.282,82 para a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além de R$
7.268.717,67 para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Esses valores representam, além
de 55 automóveis e 5 motos para a PRE e 29
automóveis e 1 moto para a PRF, acessórios
e equipamentos para os veículos, seguros
e licenciamentos, blindagem dos veículos,
pneus, manutenções dos veículos, radares,
rádios de comunicação, equipamentos para
segurança dos policiais, entre outros.

Verbas repassadas para as polícias

REPASSES PARA FISCALIZAÇÃO
Além das verbas destinadas às polícias, ao longo dos 24 anos do contrato de concessão, a
Econorte repassou R$ 91,8 milhões em verba de fiscalização ao DER/PR e R$ 10,2 milhões
em taxa de regulação à AGEPAR. Números consideram dados até setembro de 2021 com
projeções até o final do contrato.

R$ 44,9 mil
R$ 35,1 mil
R$ 31,9 mil
R$ 17 mil

Mais de

R$ 100 milhões destinados ao

DER/PR para fiscalização e à AGEPAR como taxa
de regulação.
Valores atualizados monetariamente para 2021.
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ISENÇÕES CONCEDIDAS A USUÁRIOS
Ao longo da concessão, a Econorte concedeu
isenções da tarifa de pedágio a usuários em
cumprimento a legislações e decisões judiciais
que acarretaram mais de R$ 200 milhões
de perda de receita (valores atualizados monetariamente para 2021). Além dessas isenções, a
concessionária, por mera liberalidade, concedeu
isenções e descontos, por exemplo, a moradores
próximos das praças de pedágio. As isenções representaram aproximadamente 5% do total do
tráfego nas praças de pedágio.

Empregos diretos
distribuição por município

O total de passagens de
usuários beneficiados
com a isenção de tarifa
somou cerca de
7,8 milhões nos
últimos anos.

9,1%

18,4%

Sertanópolis

Empregos diretos
tempo de empresa

> 10 anos

21,8%

Londrina

14,0%

30,2%

5 a 10 anos

2 a 5 anos

19,0%
Outros

21,0%

Jataizinho

19,8%

Jacarezinho

18,4%

1 a 2 anos

28,3%

< 1 ano

ISENÇÕES
Categoria de isenção
Lei das doenças graves e degenerativas

Nº de usuários
beneﬁciados

Nº de passagens
pelas praças

686

Eixos suspensos

Período
Considerado

27.185

2016 - 2021

1.616.544

2015 - 2021

Judiciais

36.500

4.304.512

2015 - 2021

Liberalidade

18.000

1.861.884

2018 - 2021

Total

55.186

7.810.125

PESSOAS E EMPREGOS
A Econorte empregou mais de 12 mil pessoas ao longo da
concessão. Foram 1.465 pessoas empregadas diretamente e
cerca de 1.600 terceirizados. No período, outros 9.300 empregos indiretos também foram gerados. Com índice de rotatividade média anual abaixo de 2%, a companhia sempre ofereceu condições de trabalho adequadas, remuneração justa,
benefícios, capacitações e treinamentos, além de um excelente clima organizacional, o que lhe rendeu o selo Great Place
to Work em 2017. Quanto aos treinamentos, somente entre
2015 e 2019 foram realizadas 9.779 horas de treinamentos
aos empregados.

1.465 pessoas
empregadas
diretamente e
cerca de

1.600

terceirizados.

53,3% do quadro permaneceu na empresa por 2
anos ou mais, sendo 23,1% mais de 5 anos.
Na Econorte, 1 a cada 3 estagiários e menores
aprendizes foram efetivados após o término de seus
contratos.
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PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS
Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cultura e Segurança no Trânsito.
Ao longo do período da concessão, a Econorte implementou, nos 15 municípios adjacentes ao Lote 1, diversos programas, projetos
e outras ações em benefício das comunidades. As iniciativas foram realizadas em conjunto com as prefeituras dos municípios e
com outros atores sociais. Foram realizados
programas de educação para o trânsito, educação ambiental, trabalhos educativos junto a grupos vulneráveis, campanhas educacionais para o enfrentamento à exploração
sexual infantil, o combate ao uso de drogas,
além das campanhas assistenciais junto a
entidades da região. A Econorte também
apoiou a criação e as iniciativas realizadas
pelo grupo de voluntários Ciranda do Bem,
formado por seus colaboradores. Todas as
ações socioambientais implementadas pela
Econorte nos municípios do Lote 1 receberam o apoio do Instituto Triunfo.

Acesse o QR Code e
conheça o Instituto
Triunfo.

PESQUISA USUÁRIOS – MODELO DE GESTÃO DE RODOVIAS
Em recente pesquisa realizada com os usuários das rodovias do Lote 1, a maioria dos
entrevistados indicou preferência pela continuidade da administração das rodovias pela
iniciativa privada.
Preferência quanto à forma de administração da rodovia após 2021,
quando encerra o contrato de concessão atual

17,8%

Indiferente

24,4%

57,8%

Governo administrando

Iniciativa privada

60

RELATÓRIO HISTÓRICO 1997-2021
Concessão de Rodovias do Lote 1

