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GUIA DE CICLOTURISMO 

PARANÁ I
ATUALIZAÇÃO - ABRIL/ 2015

Em nossos trabalhos de campo percebemos que o guia continua 
eficiente mesmo com as alterações que o tempo impôs. Um ciclotu-
rista distraído poderia até ficar confuso em alguns locais, mas acredi-
tamos que, de alguma forma, com um pouco de atenção, encontraria 
o caminho correto.

Percebemos também que todas as belezas e atrativos que nos 
encantaram quando da primeira pesquisa estão lá esperando a visita 
de um cicloturista aventureiro.

Nesta atualização aproveitamos para corrigir pequenos erros da 
primeira edição e anotamos tudo de relevante que foi alterado desde 
aquela época. Não anotamos alterações irrelevantes para não com-
plicar o trabalho do cicloturista.

Através da tela do seu computador ou após imprimir este PDF, 
anote em seu guia as alterações a seguir descritas.

Boas pedaladas a todos e que desfrutem ao máximo as belezas 
paranaenses!

Antonio Olinto e Rafaela Asprino
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pág. cOmenTáRIOs
09 pAsseIO peLOs pARqUes de cURITIBA

As ciclovias foram reformadas e ampliadas.

12 LegendA pARA Os mApAs 
Nos mapas de cidade, o símbolo para “pousada ou hotel” é 
seRvIÇOs
Os valores de pouso e refeições sofreram alterações de até 100%. 
Nos feriados os hotéis e pousadas geralmente trabalham com preços diferenciados. Se 
for viajar nesses dias certifique-se dos valores e da disponibilidade de vagas.

26 seRvIÇOs – cURITIBA
O Hotel Formule 1 agora é Ibis – ibisbudget.com – accorhotels.com. O telefone continua 
o mesmo.

27 Bike Tour Club – o celular mudou para (41) 9246 1123.
O bicicletário do Passeio Público está desativado por tempo indeterminado. Incluir o 
bicicletário do Centro Cívico: KuritBike - Bicicletário Centro Cívico (aluguel de bicicletas 
e passeios guiados) – www.kuritbike.com – rua Jacy Loureiro de Campos, 201 – em 
frente ao Palácio das Araucárias. Inf.: (41) 9578 1426. Funcionamento: aos sábados e 
domingos, das 9h00 às 20h00; de terça à sexta, das 10h00 às 17h00.
Empresas de ônibus que servem a cidade: Algumas empresas, telefones e sites foram 
inseridos. Confira a lista de seu guia:
Rodoviária – informações gerais - (41) 3320 3000/ 3320 3232
Catarinense – 4002 4700/ www.catarinense.net
Pluma – 0800 646 0300/ (41) 3223 3641/ www.pluma.com.br
Transpen – (41) 3223 2193/ www.transpen.com.br
Transfada – (41) 3223 2193/ www.transfada.com.br
Eucatur – (41) 3901 6810/ 3901 6830
Princesa – (41) 3222 1864/3320 3071/ www.princesadonorte.com.br
Penha – 0800 646 2122/ www.nspenha.com.br
Itapemirim – 0800 723 2121/ (41) 3233 9205/ www.itapemirim.com.br
Cometa – 4004 9600/ www.viacaocometa.com.br
Expresso do Sul – 4004 9600/ www.expressodosul.com.br
Real Expresso – (41) 3154 3007/ www.realexpresso.com.br
Gontijo/ São Geraldo – 0800 728 0044/ www.gontijo.com.br
Nacional Expresso – (41) 3324 1006/ www.nacionalexpresso.com.br
Reunidas/ Real – 0800 49 6161/ (41) 3223 2918/ www.reunidas.com.br
Viação Graciosa – (41) 3223 0873/ 3213 5511/ www.viacaograciosa.com.br
Princesa dos Campos – 0800 421 000/ www.princesadoscampos.com.br
Cattani Sul – (41) 3222 0987/ www.cattanisul.com.br
Maringá – (41) 3222 6060/ www.expressomaringa.com.br
Garcia/ Ouro Branco – 0800 400 7090/ (41) 3323 2344/ www.viacaogarcia.com 
Princesa do Ivaí - 0800 400 7090/ www.princesadoivai.com.br 
Jóia – 0800 643 1165/ (41) 3225 2798/ www.viacaojoia.com.br
Viação Umuarama – (41) 3323 2274/ www.viacaoumuarama.com.br
São Bento/ Serro Azul – 0800 880 1315/ (41) 3224 2898
Expresso Nordeste – (41) 3222 7536/ www.expnordeste.com.br
Estrela Azul – (41) 3201 0600/ 3225-5356

30 mApA dO cIRcUITO LesTe 
Na localidade “Morro de Cima”, corrigir o nome para “Porto de Cima”

ATUALIZAÇÃO – TexTOs e mApAs
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31 TRem dA seRRA dO mAR pARAnAense
Os preços sofreram alteração de quase 100%. 
Informe-se com a operadora do trem se no dia em que você pretende viajar o vagão que 
transporta as bicicletas estará acoplado ao trem. Uma vez por semana ele é substituído 
por um vagão de manutenção, nesse dia o trem não leva as bicicletas.
Atualmente o trem não presta mais serviço em Paranaguá.

35 seRvIÇOs – qUATRO BARRAs 
Incluir Banco Bradesco e Lotérica (CEF).
seRvIÇOs – pORTO de cImA 
Surgiram mais pousadas, restaurantes e campings ao longo da estrada.
seRvIÇOs – mORReTes
Restaurante “O espremidinho” funciona até as 19h00.
Ciclo Santos – novo telefone (41) 3462 1432.
Abriram outras bicicletarias na cidade, próximo ao trevo do Rotary.
Incluir Banco Bradesco.

36 mApA dA cIdAde – qUATRO BARRAs
O posto de Informações Turísticas mudou, está na esquina da Rua Nilo Fávaro com Rua 
São Sebastião.

37 mApA dA cIdAde – mORReTes
O posto de Informações Turísticas mudou para a Casa Rocha Pombo.

44 seRvIÇOs – AnTOnInA
Restaurante Container fica aberto o dia todo – novo telefone (41) 8416 6312.
Viação Graciosa - novo telefone (41) 3432 1272.
Não há mais Banco Postal do Bradesco.

52 seRvIÇOs – cAmInhO AnTOnInA – gUARAqUeÇABA 
A pousada de Rio do Nunes não existe mais, somente bares e lanchonetes.
Agora existe uma opção de pouso em Cacatu (km 18,72 da planilha Antonina-Taga-
çaba): Recanto Cacatu – inf.: (41) 9609 8209. Chalé R$ 150,00 para até 6 pessoas, 
sem café da manhã. É necessário reservar o chalé antecipadamente. Bar – lanches e 
porções – aberto de finais de semana e feriados.  Parque (piscina) R$ 15,00 por pessoa, 
das 10h00 às 18h30.

55 seRvIÇOs – pARAnAgUá 
Bike Sil – novo email: bikesil@hotmail.com
Ônibus: Empresa Penha – novos telefones (41) 3425 9390/ 3422 9338

56 Trem: Atualmente o trem não presta mais serviço em Paranaguá.
Barcos: Os pontos de embarque, horários e frequência das embarcações se alteram 
conforme a época do ano (alta, média e baixa temporada). Verifique os horários dis-
poníveis e preços com as empresas operadoras, no site da Prefeitura (constante no 
guia) ou com a Fundação de Turismo Fumtur – (41) 3422 6290/ 3420 7285. Empresas 
operadoras: Linha Ilha do Mel – Abaline – www.abaline.com.br – (41) 3455 2616/ Linha 
Guaraqueçaba – Freendes (Zinho) e Marujo Tour (Marcela ou Fabiano)/ Linha Superagui 
– Megratron (César)

57 mApA dA cIdAde – pARAnAgUá 
O posto de Informações Turísticas mudou para o Palácio Mathias Böhn.
A Bike Sil está localizada na esquina entre as ruas M. Leopoldino e Julia da Costa.
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64 seRvIÇOs – cAmpO LARgO 
O nome do Novhotel mudou para Hotel Tabaldi. O telefone continua o mesmo.
O Hotel Campo Largo não serve mais almoço, somente jantar “a la carte”.

65 O segundo telefone do restaurante Rancho Mineiro não funciona mais. Agora servem 
jantar de 2ª a 6ª, das 18h às 21h. 
Incluir Banco Santander.
seRvIÇOs – BALsA nOvA 
Incluir Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal.

75 seRvIÇOs – LApA
O Héllyu’s Restaurante fecha no período de 15h00 às 18h00. Está localizado no mesmo 
quarteirão da Rodoviária.

79 seRvIÇOs – pORTO AmAZOnAs
O Hotel e Restaurante Ideal está muito precário, mas continua não existindo outra op-
ção na cidade. Para refeições somente com reserva.
Não existe mais correspondente do Bradesco.
seRvIÇOs – pALmeIRA 
A Pousada do Beco está atendendo somente mensalistas.

80 O restaurante Kaluka não existe mais. Na Praça da Matriz existem várias opções, uma 
delas: Lanchonete e Restaurante Bom Gosto - Praça Mal. Floriano Peixoto, 312 (Praça 
da Matriz). Inf.: (42) 3252 1407. Aberto diariamente das 08h30 às 23h00. Buffet livre 
R$ 10,00, aos domingos R$ 15,00.
Bike Oliveira – novo endereço: Rua Barão do Rio Branco, 251. Inf.: 3252 1852.

88 vILA veLhA e BURAcO dO pAdRe 
O telefone do Parque Estadual Vila Velha mudou para (42) 3228 1138. Informações 
atualizadas sobre o funcionamento estão disponíveis no site da prefeitura.
O Buraco do Padre está se transformando em um parque com horário de funcionamen-
to: de 4ª a domingo, das 9h00 às 17h00.

89 seRvIÇOs – pOnTA gROssA
O Restaurante A Gruta não abre mais aos domingos.
Incluir a bicicletaria Red Bikes - www.redbikes.com.br - Av. Monteiro Lobato, 1709 – inf.: 
(42) 3086 4990
Empresas de ônibus que servem a cidade:
Viação Transjoia/ Transfada/ Transpen – novo telefone: (42) 3222 6286
Viação Pluma – novo telefone: (42) 3028 1029
Brasil Sul e Nacional Expresso atendem no telefone: (42) 3222 9589
Iapó agora atende no guichê da Eucatur.

98 seRvIÇOs – cARAmBeí
Viação Princesa dos Campos não atende mais na cidade.
Incluir Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal.

99 seRvIÇOs – cAsTRO 
O Grande Hotel não usa mais email.
Restaurante Pão Sírio – adicionar telefone (42) 8802 8472 - fechado nos feriados.
Restaurante Nosso Lar – aberto de 2ª à sábado, das 06h00 às 18h00.
A bicicletaria Castro Bike mudou de endereço. Incluir a bicicletaria Companhia da Bike - 
Rua Tiradentes, 56. Inf.: (42) 3232 2738.
Empresas de ônibus que servem a cidade: No guichê da Nordeste atendem também a 
Princesa dos Campos, Princesa do Norte e Ouro Branco – inf.: (42) 3232 1394/ 3232 3570.
mApA dA cIdAde – cARAmBeí 
Identificar no mapa os pontos onde zera o odômetro: no Trevo do Moinho e sobre o 
viaduto da PR 151 (o viaduto passa sobre a Av. dos Pioneiros).
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100 mApA dA cIdAde – cAsTRO 
A rodoviária fica na Av. Presidente Kennedy, no quarteirão entre a rua Maestro Bento 
Mossurunga e rua Telles.

104 seRvIÇOs – TIBAgI
Novos telefones do Hotel Almeida: (42) 3275 1572/ 8870 9924.
Incluir a Parada do Guartelá – Lanchonete, Camping e Operadora de Turismo. A sede 
fica na rodovia PR 340, no acesso ao Parque Guartelá. A lanchonete funciona diariamen-
te das 8h00 às 18h00. Inf.: (42) 8874 7430/ 9971 1530 – www.trilhasguartela.com.br.
Onde funcionava o Bar e Restaurante Armazém 84 agora funciona a Cia do Sabor – inf.: 
(42) 3275 2127/ 8823 8835. Aberto de 2ª à sábado, das 11h30 às 15h00 e diariamente 
das 18h00 às 24h00.
A bicicletaria Benê Bike não existe mais. Incluir a Bicicletaria do Adriano – Rua Almeida 
Taques, 610 (próximo à Rodoviária). Inf.: (42) 8845 6117.
Empresas de ônibus que servem a cidade: Agora o telefone da Iapó/ Garcia é o único 
para atendimento de todas as empresas.
Incluir Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal.

111 seRvIÇOs – IpIRAngA 
O celular do Hotel Amaral mudou para (42) 9993 2015.
O Restaurante Tropical fechou. Nova opção perto do Hotel: Freedom Restaurante e Lan-
chonete – Rua José Maria Taques, 204 (esquina com a  rua Teixeira Duarte). Inf.: (42) 
3242 1069/ 8880 0447/ 9151 7908. Aberto de 2ª à 6ª, das 09h00 às 21h00; sábado e 
domingo das 08h00 às 14h00.
O telefone da Cicleliane mudou para 8829 1438. Agora existe outra bicicletaria na praça 
da Igreja Matriz.
Empresas de ônibus que servem a cidade: A empresa de ônibus Princesa dos Campos 
atende somente pelo 0800.
Incluir Posto de Atendimento do Bradesco.

120 mApA de eTApAs – IpIRAngA – pRUdenTópOLIs 
Corrigir as distâncias:
De Prudentópolis até o Portal do Salto São João: 7,06 km
Do Portal do Salto São João até o Trevo do Portal da Linha Esperança: 5,32 km

124 seRvIÇOs – pRUdenTópOLIs 
Novo telefone do Recanto Perehouski: (42) 3446 3329.
No local onde funcionava o Recanto e Pesque-Pague Liz, agora funciona a Pousada Salto São 
João, com hospedagem, além das refeições sob encomenda. O telefone continua o mesmo.
Jean Ciclo Bike fechou. Incluir a bicicletaria “Casa das Bicicletas” – Rua Osório Guima-
rães, 1367. Inf.: (42) 3446 2431.
Incluir Banco Bradesco.

135 Completar o texto no último parágrafo da página: “Quem acha que 106,95 km em um 
dia é muito, pode fracionar parando na Colônia ou em Campo Largo, baixando para 
84,88 km no dia.”

139 seRvIÇOs – sÃO sILvesTRe
A pousada não existe mais.
seRvIÇOs – ABApÃ 
O telefone do Restaurante da Dona Zilda mudou para (42) 3250 1134. 
Empresas de ônibus que servem a cidade: O horário dos ônibus para Ponta Grossa aos 
sábados agora é igual ao dos dias de semana.
Incluir Empresa Iapó – ônibus para Castro de 2ª a sábado, às 8h00. Volta de Castro, de 2ª a 
6ª, às 16h00; ao sábado, às 12h00. Informações no telefone da Iapó na rodoviária de Castro.
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pág. cOmenTáRIOs
39 pLAnILhA cURITIBA - qUATRO BARRAs – mORReTes

Trecho: do centro de Quatro Barras (cruzamento da rua 25 de Janeiro) até o cruza-
mento para Casa de Pedra
Km 0,00 – Acrescentar: Atenção! A rua D. Pedro II é contra mão por 500m. Caminhar com 
a bicicleta ou dar a volta pela rua paralela e fazer a compensação da quilometragem parcial.
Km 1,04 – Acrescentar marcação: Rotatória, virar à direita.
Km 2,80 – Corrigir: Marco D. Pedro II.
Km 4,20 – Desconsiderar.
Km 4,48 – Corrigir: Depois de atravessar por baixo do pontilhão (BR 277 – contorno leste), na 
rotatória, seguir pela segunda saída à direita num caminho asfáltico em direção a Morretes.
Km 4,68 – Desconsiderar.
Km 10,88 – Alterar comentário: Manter-se no asfalto.
Km 13,97 – Acrescentar marcação: Bar do Véio.
Km 19,75 – Desconsiderar.
Trecho: do cruzamento Casa de Pedra até o trevo de São João da Graciosa
Km 0,00 – Acrescentar: Começa o caminho de terra.
Km 3,27 – Acrescentar: Casa de Pedra.
km 4,57 – Acrescentar: Recanto Engenheiro Lacerda.

40 Trecho: do trevo de São João da Graciosa até Morretes 
Km 6,95 – Corrigir: Igreja de Porto de Cima.
pLAnILhA mORReTes – qUATRO BARRAs – cURITIBA 
Trecho: Morretes – trevo de São João da Graciosa
Km 6,24 – Corrigir: Igreja de Porto de Cima.
Trecho: trevo de São João da Graciosa até o cruzamento depois da Casa de Pedra
Km 13,53 – Acrescentar marcação: Recanto Engenheiro Lacerda.
Km 14,83 – Acrescentar marcação: Casa de Pedra.
Km 18,10 – Alterar comentário: Cruza com caminho asfaltado, ZERAR o odômetro e 
virar à esquerda.
Trecho: do cruzamento depois da Casa de Pedra até o centro de Quatro Barras
Km 0,00 – Alterar comentário: ZERAR o odômetro e seguir à esquerda pela rodovia.
Km 0,15 – Desconsiderar.
Km 5,93 – Acrescentar marcação: Bar do Véio.
Km 9,02 – Alterar: Manter-se no asfalto.

41 Km 15,22 – Desconsiderar. 
Km 15,35 – Alterar: Virar à direita, atravessando por baixo do pontilhão da BR 277 (con-
torno leste).  Na rotatória, seguir em frente em direção a Quatro Barras.
Km 15,70 – Desconsiderar.
Km 17,10 – Corrigir: Marco D. Pedro II.
Km 18,86 – Inserir marcação: Rotatória, seguir à esquerda.
Trecho: do cruzamento com a BR 116 até a ciclovia de Curitiba 
Km 1,05 – Acrescentar: A rua Monteiro Tourinho se transforma em rua Erasto Gaertner.
Km 5,98 – Corrigir: Encontra com o trilho de trem, virar à esquerda e entrar na ciclovia.

ATUALIZAÇÃO – pLAnILhAs
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42 pLAnILhA mORReTes – AnTOnInA
Km 6,85 – O bar fechou.
pLAnILhA AnTOnInA – mORReTes
Km 7,56 - O bar fechou.

46 pLAnILhA AnTOnInA – TAgAÇABA
Comentário: Percebemos que vários locais de banho foram tomados pelo mato.
Km 15,69 – Atenção: a pousada fechou, mas abriu outra no km 18,72.

47 pLAnILhA TAgAÇABA – AnTOnInA
Comentário: Percebemos que vários locais de banho foram tomados pelo mato.
Km 40,90 – Atenção: a pousada fechou, mas abriu outra no km 37,87. 

48 pLAnILhA TAgAÇABA – gUARAqUeÇABA
Km 6,88 – Acrescentar ponto: Cruzamento, seguir reto pela principal.
Km 8,03 – Acrescentar ponto: Cruzamento, bairro Açungui, seguir reto pela principal.

49 pLAnILhA gUARAqUeÇABA – TAgAÇABA
Km 33,66 – Acrescentar ponto: Cruzamento, bairro Açungui, seguir reto pela principal.
Km 34,81 – Acrescentar ponto: Cruzamento, seguir reto pela principal.

59 pLAnILhA mORReTes – pARAngUá
Trecho: do cruzamento entre a PR 804 e BR 277 até a rotatória de Paranaguá 
Km 16,20 – Acrescentar: Seguir sempre pela principal.

68 pLAnILhA cURITIBA – cAmpO LARgO
Trecho: da Igreja Bom Jesus até Campo Largo
Km 7,79 – Corrigir: Cruzamento, seguir à direita. Atravessar a ponte e, no outro cruza-
mento, subir à direita.

70 pLAnILhA cAmpO LARgO – BALsA nOvA
Km 0,00 – Corrigir: No Cruzamento das ruas João Batista Valões com rua do Centenário, ZE-
RAR o odômetro e descer a Rua Centenário pela contramão (ver mapa de cidade, pág. 66).

72 pLAnILhA BALsA nOvA – LApA
Km 9,51 – Corrigir: Atenção: não existe mais um trevo, existem várias casas, no cruza-
mento, virar à esquerda.

73 pLAnILhA LApA – BALsA nOvA
Km 18,26 – Corrigir: Atenção: Não existe mais um trevo, depois das casas, no cruza-
mento, virar à direita.

82 pLAnILhA pORTO AmAZOnAs – pALmeIRA
Trecho: na terceira vez que a planilha pede para zerar, no cruzamento que vai para a 
Colônia Quero-Quero
Km 0,00 – Substituir: Cruzamento, zerar o odômetro e virar à esquerda para Palmeira, 
seguindo em direção do Lar Levi.

84 pLAnILhA pALmeIRA – pOnTA gROssA
Trecho: do cruzamento com a BR 277 até a entrada para o Parque Vila Velha
Km 13,45 – Acrescentar: Ponte sobre o rio.

91 pLAnILhA pOnTA gROssA – cAsTRO
Trecho: de Ponta Grossa até a rodovia PR 151
Km 6,79 – Corrigir: Atenção, logo após a ponte do rio Pitangui, no trevo, virar à direita 
na rua José Campos Mello. 
Km 7,11 – Desconsiderar este ponto.
Km 7,15 – Acrescentar ponto: Virar à esquerda na Rua José Ney Maçal.
Km 7,29 – Acrescentar ponto: Começa caminho de terra, manter-se na principal.
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92 pLAnILhA cAsTRO – pOnTA gROssA
Trecho: de Castro até o trevo de Carambeí
Km 1,26 – Complementar comentário: Trevo seguir reto pela estrada de terra.

93 Km 7,99 – Corrigir: Atravessar o trilho de trem.
Trecho: do retorno após o posto Menegatti até a UEPG
Km 7,31 – Inserir ponto: Começa o asfalto, seguir reto pela rua José Ney Maçal.
Km 7,45 – Inserir ponto: Cruzamento, virar à direita na rua José Campos Mello.
Km 7,49 – Desconsiderar este ponto.

94 pLAnILhA pOnTA gROssA – esTRAdA dO ceRne
Trecho: do Passo do Pupo até a PR 090
Km 3,63 – Não há mais bica.
Km 7,21 – Acrescentar ponto: Bar.
Km 9,78 – Acrescentar ponto: Cruzamento, manter-se na principal à direita.
Km 17,30 – Acrescentar: Tem um bar.

95 Km 26,02 – Corrigir parcial: (3,20)

pLAnILhA esTRAdA dO ceRne – pOnTA gROssA
Trecho: da PR 090 até o Passo do Pupo (página 95)
Km 17,56 – Acrescentar comentário: Tem um bar.
Km 25,08 – Acrescentar ponto: Cruzamento, manter-se na principal.
Km 27,65 – Acrescentar ponto: Bar.
Km 31,23 – Não há mais bica.

96 pLAnILhA pR-513 – BURAcO dO pAdRe
Comentário: A região do Buraco do Padre está se transformando em uma Reserva Natu-
ral e fica aberta ao público de quarta-feira à domingo, das 09:00h às 17:00h. 
Km 5,29 – A porteira está dando lugar a um portal de concreto (em construção).

101 Comentário geral: Infelizmente, o caminho entre Castro e o Parque Guartelá trans-
formou-se muito.  Nos últimos anos, principalmente em época de safra, o movimento 
de caminhões pode ser intenso. Como não há acostamento, o cicloturista deve estar 
sempre preparado para sair da rodovia quando percebe que terá que competir com dois 
caminhões passando ao mesmo tempo. Ao chegar no planalto as coisas melhoram um 
pouco, mas é bom ter espelho retrovisor e muito cuidado para fazer este trecho.
pLAnILhA cAsTRO – TIBAgI
Trecho: entre Castro e o Parque Guartelá
Km 7,50 – Adicionar ponto: Bar.
pLAnILhA TIBAgI – cAsTRO
Trecho: entre Tibagi e o Parque Guartelá
Km 0,00 – Acrescentar comentário: A rua Hebert Mercer mudou o sentido e o cicloturis-
ta terá que andar por 480 metros na contramão.
Trecho: entre o Parque Guartelá e Castro
Km 33,85 – Adicionar ponto: Bar.

106 pLAnILhA TIBAgI – IpIRAngA
Trecho: entre Tibagi e o trevo com a BR 376 (página 106)
Km 39,32 – Adicionar ponto: Água.
Km 41,56 – Desconsiderar ponto, a rodovia foi asfaltada.
Trecho: do trevo com a BR 376 até Ipiranga
Km 0,52 – Adicionar ponto: Começa estrada de terra, seguir sempre pela principal.
Km 2,72 – Adicionar ponto: Bar.

107 Km 28,47 – Acrescentar: Tem bar no cruzamento.
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108 pLAnILhA IpIRAngA – TIBAgI

Trecho: de Ipiranga até o trevo com a BR 376

Km 6,07 – Acrescentar: Existe um bar no cruzamento.

Km 20,70 – Corrigir: Cruzamento em V, seguir à esquerda.

109 Km 31,82 – Acrescentar ponto: Existe um bar.

Km 34,02 – Acrescentar ponto: Começa o asfalto.

Trecho: do trevo com a BR 376 até Tibagi (página 109)

Km 0,51 – Desconsiderar ponto, a rodovia foi asfaltada.

Km 2,75 – Adicionar ponto: Água.

113 pLAnILhA IpIRAngA – pOnTA gROssA

Trecho: da Colônia Trindade até Ponta Grossa

Km 12,19 – Adicionar ponto: Atravessar a ponte.

Km 17,71 – Adicionar ponto: Cruzamento, manter-se reto pela principal.

114 pLAnILhA pOnTA gROssA – IpIRAngA

Trecho: de Ponta Grossa até a BR 373

Km 5,75 – Adicionar ponto: Cruzamento, manter-se reto pela principal.

Km 10,83 – Adicionar ponto: Atravessar a ponte.

115 pLAnILhA IpIRAngA – pRUdenTópOLIs

Trecho: de Ipiranga até Palmar

Km 11,07 – Desconsiderar ponto.

Km 15,44 – Corrigir: Cruzamento, virar à direita mantendo-se na principal.

116 Trecho: de Palmar até Guamiranga

Comentário geral: Preste muita atenção à planilha no trecho entre Palmar e Guamiran-
ga, pois por vários motivos os caminhos principais podem parecer secundários, mas as 
medidas das distâncias entre eles são precisas.

117 Km 17,43 – Adicionar ponto: Começa o calçamento da cidade, seguir reto.

Trecho: de Guamiranga até o acesso ao Salto Barão do Rio Branco 

Km 5,76 – O boteco fechou.
pLAnILhA pRUdenTópOLIs – IpIRAngA

Trecho: do acesso ao Salto Barão do Rio Branco até Guamiranga

Km 5,53 – O boteco fechou.

Trecho: de Guamiranga até Palmar

Comentário geral: Preste muita atenção à planilha no trecho entre Guamiranga e Pal-
mar, pois por vários motivos os caminhos principais podem parecer secundários, mas 
as medidas das distâncias entre eles são precisas.

Km 1,64 – Adicionar ponto: Termina o calçamento, haverá várias saídas, manter-se 
sempre na principal

119 Trecho: de Palmar (rodovia PR 522) até Ipiranga

Km 8,75 – Corrigir: Cruzamento, virar à esquerda mantendo-se na principal.

Km 13,12 – Desconsiderar ponto.
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126 pLAnILhA pRUdenTópOLIs – sALTO s. seBAsTIÃO e mLOT
Trecho: de Prudentópolis até o Recanto Perehouski
Km 0,00 – Corrigir: No final da Rua Osório Guimarães, com o posto de gasolina do seu lado 
esquerdo, zerar o odômetro e seguir à esquerda pela rua paralela à rodovia até o pontilhão.
Km 0,26 – Acrescentar ponto: Atravessar por baixo da BR-373 e seguir reto pela rua Sagy Naked.
Km 0,29 – Desconsiderar ponto.
Km 4,48 – Desconsiderar ponto.
Km 7,06 – Portal de entrada para o Salto Sete, Salto S. João e Recanto Cassiano, seguir 
reto (para ir aos saltos, seguir a planilha da página 130).
Km 14,83 – Acrescentar: Tem bar.
Km 17,17 – Fechou o bar.
Trecho: do Recanto Perehouski até o Salto São Sebastião e Mlot
Km 1,20 – Fechou o bar.

127 pLAnILhA sALTO s. seBAsTIÃO e mLOT – pRUdenTópOLIs
Trecho: do Salto S. Sebastião e Mlot até o Recanto Perehouski
Km 3,87 – O bar fechou.
Trecho: do Recanto Perehouski até Prudentópolis
Km 5,87 – O bar fechou.
Km 8,21 – Acrescentar: Tem um bar.
Km 15,98 – Acrescentar ponto: Portal de entrada para o Salto Sete, Salto S. João e 
Recanto Cassiano, seguir reto (para ir aos saltos, seguir a planilha da página 130).
Km 18,56 – Desconsiderar ponto.

128 pLAnILhA RecAnTO peRehOUskI – sALTO sÃO FRAncIscO
Trecho: do Recanto Perehouski até o trevo do Piquiri (página 128)
Km 4,15 – Corrigir: Cruzamento em V, seguir à esquerda.

129 Trecho: do trevo do Piquiri até o portal do Parque do Salto São Francisco (página 129)
Km 17,40 – Corrigir: A partir desta tomada acrescente 200 metros em cada ponto da 
planilha até chegar ao Salto São Francisco. 

130 pLAnILhA IdA – sALTO s. JOÃO
Km 0,00 – Corrigir: Seguir pela planilha Prudentópolis – Salto São Sebastião até o km 
7,06 (pág. 126). No cruzamento, ZERAR o odômetro e virar à direita, atravessando o 
Portal para o Salto São João.

131 pLAnILhA vOLTA – sALTO sÃO JOÃO
Km 11,92 – Corrigir: Cruzamento, virar à esquerda para Prudentópolis. (Este ponto 
equivale ao km 15,98 da planilha Salto S. Sebastião – Prudentópolis, pág. 127).
pLAnILhA pORTAL dA LInhA espeRAnÇA – TRevO dO pIqUIRI
Km 3,45 – Acrescentar ponto: Tem um bar. 

132 pLAnILhA TRevO dO pIqUIRI – pORTAL dA LInhA espeRAnÇA
Km 6,75 – Acrescentar ponto: Tem um bar.
pLAnILhA sALTO RIO BRAncO e RecAnTO RIkLI
Km 0,00 – Corrigir: ZERAR o odômetro no portal e seguir pelo caminho de terra principal.

133 pLAnILhA ATALhO sALTO sÃO JOÃO – sALTO sÃO seBAsTIÃO e mLOT
Km 2,01 – Acrescentar ponto: Tem um bar.
pLAnILhA ATALhO sALTO sÃO seBAsTIÃO e mLOT – sALTO sÃO JOÃO
Km 4,98 – Acrescentar ponto: Tem um bar.
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136 pLAnILhA cURITIBA – pOnTA gROssA vIA BR 277 e BR 376
Trecho: do posto de gasolina até o acesso para o Parque Vila Velha (página 136)
Km 13,40 – Acrescentar marcação: Saída à esquerda para o bairro Quero-Quero, con-
tinuar reto.

137 pLAnILhA pOnTA gROssA – cURITIBA vIA BR 277 e BR 376
Trecho: do acesso ao Parque Vila Velha até o posto de gasolina
Km 19,58 – Acrescentar marcação: Saída à direita para o bairro Quero-Quero, 
continuar reto.

141 pLAnILhA esTRAdA dO ceRne – cAmpO LARgO – sÃO sILvesTRe
Trecho: da ponte onde começa a estrada de terra até São Silvestre
Km 26,66 – Corrigir: Não tem borracharia. 

143 pLAnILhA esTRAdA dO ceRne – sÃO sILvesTRe – cAsTRO
Trecho: de São Silvestre até Abapã
Km 14,38 – Desconsiderar ponto.
Km 22,47 – Corrigir: Passa por algumas casas, seguir reto pela principal.

144 Km 27,32 – Acrescentar marcação: Bar e casas.
Km 28,95 – Acrescentar: Existe um bar.
Km 30,31 – Acrescentar marcação: Começa o asfalto.
Km 30,48 – Desconsiderar marcação.
Trecho: de Abapã até a rodoviária de Castro (página 144)
Km 0,00 – Acrescentar comentário: Siga sempre reto pelo asfalto novo até o primeiro 
trevo após a ponte.
Km 8,52 – Acrescentar comentário: Atenção: no trevo, sair da rodovia e entrar na es-
trada de terra à esquerda.
Km 28,37 – Corrigir: Duas rotatórias, seguir sempre reto.

145 pLAnILhA esTRAdA dO ceRne – cAsTRO – sÃO sILvesTRe
Trecho: da rodoviária de Castro até Abapã (página 145)
Km 2,65 – Corrigir: Duas rotatórias, seguir sempre reto.
Km 22,50 – Corrigir: Começa o asfalto. No trevo virar à direita e seguir para Abapã, 
sempre pelo asfalto.
Trecho: de Abapã à São Silvestre (páginas 145/146)
Km 0,24 – Desconsiderar.
Km 0,41 – Acrescentar marcação: Termina o asfalto.
Km 1,77 – Acrescentar: Existe um bar.
Km 3,40 – Acrescentar marcação: Bar e casas.
Km 8,25 – Corrigir: Passa por algumas casas, seguir reto pela principal.

146 Km 16,34 – Desconsiderar.
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